
 

Eduardo Dussek é o rei da banda Alegria Sem Ressaca 
e a madrinha é a delegada Valéria Aragão – o desfile 
2013 marca uma década de prevenção ao uso de drogas 

 

A banda Alegria Sem Ressaca completa dez anos de desfiles 
preventivos em 2013, domingo, 3 de fevereiro, com 
concentração às 9h na esquina de R. República do Peru com Av. 
Atlântica, e dispersão às 12h no Posto 6. 

Há duas grandes novidades este ano. O artista Eduardo Dussek, o 
rei da banda, em cartaz com o espetáculo Sassaricando 
(http://www.musicalsassaricando.com.br/o-musical), cantará 
marchinhas carnavalescas para animar os foliões, ao lado da Velha 
Guarda Musical da Vila Isabel. Outro destaque será a delegada 
Valéria de Aragão Sadio, a titular da DCOD – Delegacia de 
Combate às Drogas do Rio de Janeiro. A delegada que amadrinha a 
Alegria Sem Ressaca tem 36 anos, está há 11 na Polícia Civil, e 
participa do programa Mulheres de Aço, do GNT. Os novos rei e 
rainha substituem a atriz Luiza Tomé à frente da Alegria Sem 
Ressaca, que também já foi amadrinhada por Solange Couto e 
Tássia Camargo. 

http://www.musicalsassaricando.com.br/o-musical


Criada pela ABRAD – Ass. Bras. De Alcoolismo e Drogas 
(www.abradonline.org.br), que tem o médico especialista em 
dependência química Jorge Jaber na presidência, a Alegria 
Sem Ressaca mais uma vez vai levantar o estandarte da 
prevenção ao abuso de álcool e ao uso de outras drogas, na orla de 

Copacabana.  

As camisetas da banda são grátis e a distribuição será feita no 
local do desfile, a partir das 9h do dia 3 de fevereiro, por ordem de 
chegada. Maiores informações com dra Arlete - 21-3325-2323 e no 
facebook (https://www.facebook.com/groups/316867715003789/ e 
https://www.facebook.com/events/467582369968303/?fref=ts)  

A Alegria Sem Ressaca terá alas de reforço à prevenção ao uso 
de drogas, com foliões que sabem ninguém precisa se drogar para 
se divertir. Os terapeutas-conselheiros em dependência química, 
formados no curso gratuito oferecido na Câmara Comunitária da 
Barra da Tijuca pela ABRAD, são os anfitriões da festa, que 
também contará com a presença de ex-usuários de drogas e seus 

familiares, atendidos gratuitamente pelo serviço (www.ccbt.org.br). 

O programa da área de extensão da UERJ, Saúde é Brincadeira, 
terá educadores atuando na prevenção ao uso de drogas, através 
dos Médicos Sem Ressaca e dos Enfermeiros da Esperança 
(http://conferencias.redeunida.org.br/index.php/redeunida/ru10/pap
er/view/829). 

A ong Lutando Por Quem Precisa, funcionando em Pedra de 
Guaratiba, com 20 voluntários para servir 120 alunos em aulas 
gratuitas de música, cabelereiro, capoeira, karatê, jiu-jitsu e inglês, 
vai levar a turma toda para sambar (21 3401-4338 /7801-6896 – 
Fernanda Domingos – lutandoporquemprecisa2012@gmail.com - 
https://www.facebook.com/CCSLutandoPorQuemPrecisa/info) 

A FAB – Força Aérea Brasileira – que em 2012 fez ação pioneira 
de prevenção ao uso de drogas nas fronteiras onde ocorre o 
narcotráfico com o apoio de especialistas da ABRAD – Operação 
Ágatha 5 – estará presente 
(http://www.fab.mil.br/portal/capa/index.php?mostra=12369). 

A Associação Lagoa Azul, do Mestre João do Pulo 
(www.lagoaazulcapoeira.com), terá uma ala jogando capoeira 

mailto:lutandoporquemprecisa2012@gmail.com
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durante o desfile, e levará uma faixa com a mensagem ‘Capoeira 
boa é capoeira sem droga’. O grupo possui em torno de 500 
integrantes distribuídos pelos núcleos (Teresópolis, Guapimirim, 
Brasília, França e Bahrain). 

A Alegria Sem Ressaca tem o patrocínio do SESC. Também 

apóiam a iniciativa os conselhos municipal e estadual Anti-Drogas, a 
APERJ, a ABP, OAB e o IAB e as ONGs Trânsito Amigo e BRAHA.  
A CEDAE vai distribuir copos d’ água para matar a sede de todos 
durante o desfile. 

Conheça um pouco mais da Alegria Sem Ressaca vendo o vídeo 
que mostra o desfile 2012:  

http://www.youtube.com/watch?v=1xLwTQu9lmI 

E veja a chamada para o desfile 2013, com Eduardo Dussek: 

https://www.youtube.com/watch?v=_0VazLDawjw 

 
Ass. Imprensa Patrícia Terra – Interface Jornalismo – 21-
9859-3662 
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