Petrópolis, 13 de janeiro de 2017.

Nota de esclarecimento a Imprensa em Geral
A Cervejaria Cidade Imperial Petrópolis, considerando o lamentável fato ocorrido no dia
11/01/2017 e amplamente divulgado pela mídia, vem a público, em respeito a seus clientes,
parceiros e amigos, esclarecer o seguinte:
1. Somos uma empresa inteiramente regular e possuímos todas as licenças e autorizações para
nossas instalações, segundo as regras de proteção ao meio ambiente e ao patrimônio histórico
e geográfco tombado.
2. Foi contratada empresa específca para realizar a movimentação de terra na construção de
nossas instalações, onde a qual tnha conhecimento do local correto de descarte do material
nos termos expressos da licença ambiental.
3. Soubemos pelos órgãos de fscalização que as terras removidas de nossas instalações
estavam sendo despejadas em aterro privado pela empresa contratada, que tnha
conhecimento expresso dos termos da licença ambiental.
4. A irregularidade ambiental cometda pela contratada é contrária aos nossos valores, pois
trabalhamos com todas as licenças necessárias à execução do projeto, em harmonia com o
meio ambiente e o belíssimo patrimônio tombado da cidade de Petrópolis.
5. A empresa e seus sócios, cumpridores de todas as normas legais, não possuem nenhum
tpo de interesse ou vínculo obrigacional ou pessoal com o proprietário do terreno no qual
estavam sendo cometdas as irregularidades ambientais.
6. Respeitamos as normas do meio ambiente, a lei e a ordem, e reafrmamos nosso
compromisso em seguir colaborando de forma ampla e absoluta com os poderes públicos e
com a população de Petrópolis.
7. A Cervejaria Cidade Imperial Petrópolis reitera sua polítca empresarial com étca e respeito
aos consumidores, contribuindo com a economia da cidade e entregando aos apreciadores
uma cerveja de qualidade.
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