
Caro jornalista, 

 

Alguns motivos para ressaltar o desfile do bloco Alegria sem Ressaca, que sai domingo 23 

de manhã em Copacabana: 

 

-- A banda Alegria Sem Ressaca já é uma tradição no pré-Carnaval carioca e fará seu 11º 

desfile preventivo em 2014, domingo, 23 de fevereiro, com concentração às 9h na esquina 

de R. República do Peru com Av. Atlântica, e dispersão às 12h no Posto 6. Este ano, no 

mesmo horário o Suvaco de Cristo estará fazendo um desfile em homenagem à liberação da 

maconha pelo Uruguai. 

  

-- Um documentário sobre o uso de crack no Brasil está sendo difundido neste momento 

pelo canal France Ô e boa parte dele foi realizada com o psiquiatra Jorge Jaber, que 

promove a Alegria Sem Ressaca, no início do ano passado. O doc se chama 'Brésil, les 

recettes du miracle' e foi dirigido por Nicolas Ransom e Laurent Garcia. Segue o 

documentário:  

http://www.dailymotion.com/video/x1almu0_rio-de-janeiro-crackolandia_tv 

Na época, a equipe do doc, em parte gravado no desfile 2013 da banda Alegria Sem 

Ressaca, abordou o médico, que deu suporte técnico à Prefeitura na abordagem dos 

dependentes químicos abordados na cracolândia de Manguinhos. 

 

-- A banda Alegria Sem Ressaca este ano conta com o apoio do psiquiatra Antônio Geraldo 

da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, que levará a faixa com os 

dizeres "Craque que é craque não usa crack" para a folia. A campanha da ABP já conta com 

o apoio do Grêmio (RS) e está prestes a ter também a adesão do clube do Flamengo, com 

sua torcida estimada em mais de 30 milhões de pessoas. No Brasil existem mais de 1,2 

milhão de dependentes de crack, a sua maioria crianças e jovens no início da fase mais 

produtiva da vida.  

 

http://www.dailymotion.com/video/x1almu0_rio-de-janeiro-crackolandia_tv


-- A atriz Luiza Tomé este ano retoma seu posto de madrinha da banda – em 2010, 2011 e 

2012 também foi ela quem empunhou o estandarte da Alegria Sem Ressaca arrastando 

foliões pela orla de Copacabana. Em 2013, a banda foi apadrinhada pela delegada Valéria 

Aragão, que estava à frente da DCOD – Delegacia de Combate às Drogas do Rio de Janeiro, 

e pelo cantor Eduardo Dussek. Luiza Tomé viveu recentemente a milionária Meg Pantaleão, 

na novela Dona Xepa, da Record. 

O ator Edward Boggiss e o medalhista olímpico Fernandão, vice-campeão mundial de vôlei, 

também vão fazer a festa, sambando pela saúde este ano.  

Sempre no ritmo da prevenção, Adilson da Vila cantará marchinhas carnavalescas e sambas 

memoráveis para animar centenas de foliões, ao lado da Velha Guarda Musical da Vila 

Isabel.  

-- Criada pela ABRAD – Ass. Bras. De Alcoolismo e Drogas (www.abradonline.org.br), que 

tem o psiquiatra 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). 

http://www.abradonline.org.br/
https://www.facebook.com/groups/316867715003789/
https://www.facebook.com/events/467582369968303/?fref=ts
http://www.ccbt.org.br/


A Alegria Sem Ressaca tem o patrocínio do SESC. Também apóiam a iniciativa os conselhos 

municipal e estadual Anti-Drogas, a APERJ, OAB e o IAB, as ONGs Trânsito Amigo e BRAHA, 

e as emissoras SBT e Record.  

Conheça um pouco mais da Alegria Sem Ressaca no site www.abradonline.org.br 

 

http://www.abradonline.org.br/

