
Campeão

Goleiro Bruno, do Criciúma, levanta a Taça AN 90 Anos na festa 
do título do segundo turno do Campeonato Estadual. Página 22
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Como ocorre a venda, 
a compra e o uso 
da droga em festas 
noturnas de Joinville
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JEC, de Jailton (foto), está fora do Catarinense após perder para o 
Guarani e agora projeta mudanças para a Série B. Página 21

MAIARA BERSCH



AN.destaque 4/5 SEGUNDA-FEIRA - 22/4/2013 A NOTÍCIA

Reportagem do 
“A Notícia” flagra 
tráfico de drogas 
sintéticas dentro de 
baladas de Joinville 
e Araquari no fim de 
semana e testemunha 
que jovens consomem 
o produto ilícito sem a 
menor dificuldade

DEU EM AN

Drama da mãe que perdeu a filha 
após consumo de ecstasy em balada 
eletrônica de Joinville foi o motivo da 
reportagem de fim de semana sobre 
o roteiro e os riscos da droga.

Acesse o site para ler o relato da mãe.
AN.com.br

SCHIRLEI ALVES ■ schirlei.alves@an.com.br

O
glamour da decoração da festa e a beleza dos jo-
vens que saíram de casa produzidos com a intenção 
de causar boa impressão na noite perdem o brilho 
quando, no meio da madrugada, o efeito das drogas 
sintéticas começa a se manifestar. A batida da mú-
sica eletrônica vai fi cando intensa aos ouvidos dos 

usuários que se envolvem com o embalo frenético noite adentro. O 
mundo ao redor já não importa mais. E é nesse ritmo que os trafi -
cantes aproveitam para lucrar com o negócio. 

A reportagem do “A Notícia” fl agrou a venda e o consumo de dro-
gas, como o ecstasy e o LSD, entre jovens em duas baladas neste fi m 
de semana. Na madrugada de sábado, testemunhou que o ecstasy 
era facilmente trafi cado em uma festa na Soul Club, no Distrito de 
Pirabeiraba. O consumo de maconha também foi fl agrado no local.

Durante a festa, a reportagem foi abordada por um garoto ofe-
recendo “bala” (ecstasy). Ele não confirmou que era o vendedor, 
mas garantiu que conseguiria facilmente com quem vendia a droga. 
Também não se preocupou em ser fl agrado pelos seguranças. “Não 
tem perigo, eu passo pra vocês aqui rapidinho”, disse. O mesmo jo-
vem passou a noite negociando entre as rodas de amigos, contando 
dinheiro e repassando os comprimidos. 

A segunda festa visitada pelo “AN” foi na madrugada de domingo 
em uma chácara em Araquari. Apesar de disponibilizar a venda de 
ingressos no local, o evento é pouco divulgado, apenas pelas redes 
sociais. Na Private, ou PVT, como os frequentadores costumam deno-
minar a festa Rave – proibida no Estado desde 2003 –, a reportagem 
constatou um consumo ainda mais desenfreado de quatro tipos de 
drogas ilícitas – ecstasy, LSD, cocaína e maconha. Na festa, não havia 
qualquer restrição para as drogas, que eram vendidas no varejo por, 
pelo menos, dez pessoas. Cada comprimido de ecstasy era vendido 
por R$ 25. O “doce” ou “papel”, como os usuários chamam o LSD, saía 
pelo mesmo preço. Lá, a revista foi ainda menos rigorosa na entrada. 

Em um dos grupos, os garotos cheiravam cocaína com o auxí-
lio de isqueiro. Noutro, os amigos amassavam os comprimidos de 
ecstasy e misturavam com água para render mais. Um usuário de 
LSD, que parecia estar num mundo à parte, conseguiu destruir uma 
garrafi nha plástica com os dentes e falava em voz alta que precisava 
de mais “papel”. Ele chegou a se queimar com o cigarro ao confundir 
o fumo com o pirulito que segurava em outra mão. 

Nos dois lugares foi possível observar a facilidade de entrada da 
droga e a facilidade com que o tráfi co ocorre dentro da balada. Não 
há fi scalização por parte dos organizadores e tampouco pudor pelos 
que vendem ou consomem. A festa parece ser justifi cativa para se 
chegar à droga. Impressiona como muitos consumidores ainda nem 
completaram a maioridade. São adolescentes entre 15 e 17 anos que 
desfrutam dessas facilidades sem a menor noção do risco que cor-
rem. “É muito bom, só te dá vontade de dançar”, disse uma jovem 
usuária de 17 anos.

PERIGO 
Ecstasy era 
facilmente 
comprado e 
consumido 
nas baladas 
visitadas 
pelo “AN”

LIVRE ACESSO 

À DROGA

No fim de semana, reportagem mostrou 
a rota do tráfico, a estratégia de 
repressão e os efeitos do ecstasy no 
organismo. Também trouxe a informação 
de que SC é o principal polo de tráfico e 
consumo de drogas sintéticas no País.
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“Só dá vontade de 
dançar. Fica de boa”

Com a mesma idade da garota que pode ter mor-
rido de overdose ao consumir ecstasy na Soul Club 
na madrugada do dia 14, uma jovem de 17 anos 
frequenta o clube e consome a droga sem medo. “O 
que você sente? Só dá vontade de dançar. Fica de 
boa, curtindo a música”, descreve. 

A jovem disse já estar acostumada com a droga 
e, por isso, toma mais de uma dose. Ela garante pelo 
menos cinco horas de curtição no embalo da música. 
“Quando você chegar em casa, provavelmente estará 
sob o efeito da “bala”, mas ninguém vai perceber”, 
conta. Uma das formas que encontra para ajudar os 
amigos que vendem é levando o comprimido para 
entregar às meninas dentro do banheiro. A zeladora 
que cuida da limpeza fi ca de olho e disse que, se fl a-
grar, entrega para os seguranças. 

A moça passou o resto da noite no embalo da 
batida eletrônica, acompanhada do namorado e de 
um casal de amigos. Os óculos escuros escondiam 
as pupilas dilatadas, que fi cam sensíveis à ilumina-
ção, após o consumo. 

“Eu uso ecstasy há dois 
anos, mas ninguém sabe”

Na festa rave em Araquari, um jovem de 18 anos  
contou que já experimentou de tudo, menos o “pó” 
(cocaína), apesar de ter amigos que consomem a 
droga. Os pais não sabiam que ele estava na rave 
nem que é usuário de droga. “Eu uso ecstasy há dois 
anos, mas ninguém sabe”, revelou. O jovem gosta 
das companhias, apesar da pouca interação durante 
a festa, e acredita estar protegido por elas. “Aqui só 
tem gente boa. Se eu passar mal, por exemplo, sei 
que eles vão me ajudar”.

Quando perguntado se é viciado em ecstasy, ele 
não soube responder. Mas afi rmou que tem aumen-
tado o consumo e, depois de fi car devendo aos tra-
fi cantes, pretende diminuir. “No começo, uma ‘bala’ 
era o sufi ciente para fi car legal a noite inteira. Mas já 
cheguei a tomar cinco numa noite e dez num fi m de 
semana. Agora eu tomo, no máximo, três”, revelou. 

O garoto falou, ainda, das facilidades em com-
prar ecstasy, LSD, cocaína e maconha na festa. “É 
muito fácil de comprar, conheço várias pessoas que 
vendem. Só não tem lança-perfume”, disse.

De acordo com a sócia-
proprietária da Soul Club, 
Francine Olsen, a festa deste fim 
de semana não foi organizada 
pela casa. O espaço foi alugado 
para a realização do evento da 
última sexta-feira. No contrato de 
locação, a casa especifica que é 
proibida a venda e o consumo de 
drogas. Porém, a fiscalização fica 
por conta da organização.
O organizador do evento, 
Renato Trevisoli, informou que 
os seguranças foram orientados 
a coibir o tráfico de drogas na 
festa. Inclusive, dois seguranças 
estariam trabalhando à paisana 
para intensificar a fiscalização. 
Porém, nenhuma situação foi 
flagrada pelos profissionais. “Não 
é vantagem nenhuma ter esse tipo 
de coisa na casa. Todo mundo 
está bem consciente tentando 
fazer o possível para erradicar o 
problema, mas é difícil de pegar. 
Fiscalizar é uma responsabilidade 
de todos e eu acredito que eles 
tentaram e fizeram um bom 
trabalho naquela noite”, avaliou. 

CONTRAPONTO

SEM FISCALIZAÇÃO 
Na rave que ocorreu na madrugada de domingo, em 

Araquari, pelo menos quatro tipos de drogas eram 
vendidos, comprados e consumidos facilmente
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SCHIRLEI ALVES
schirlei.alves@an.com.br

A internet é o elo de comunica-
ção entre os jovens que frequen-
tam as festas eletrônicas e é por ela 
que os eventos são disseminados. 
A rave que ocorreu no sábado, em 
uma chácara em Araquari, foi di-
vulgada por meio da rede social 
Facebook. O primeiro flyer publi-
cado com o nome da festa – Hip-
nose Music – revelava apenas as 
atrações, quem eram os DJs con-
tratados para tocar a festa, a data e 

o valor dos ingressos. 
O primeiro lote de ingressos 

custava R$ 15 para mulheres e R$ 
20 para os homens. No segundo 
lote, os ingressos custavam R$ 5 a 
mais e, na hora, R$ 10 a mais. O es-
tacionamento também era cobrado 
e custava R$ 10. Mais de mil pes-
soas compareceram ao evento. O 
local da festa foi divulgado apenas 
com dois dias de antecedência. 

Segundo a Polícia Civil, um al-
vará para uma festa de aniversário 
no mesmo local e data foi liberado. 
O policial que estava de plantão 

ontem na Delegacia de Araquari 
não sabia que se tratava de uma 
rave. Os bombeiros voluntários in-
formaram que não foram aciona-
dos para vistoriar o local da festa. 

 A reportagem não conseguiu 
identificar quem eram os organi-
zadores da rave em Araquari. Na 
divulgação, que foi feita pelo Fa-
cebook, não há contatos de res-
ponsáveis. Na delegacia, o policial 
também não informou quem eram 
os organizadores da festa de anive-
rário liberada para ocorrer no mes-
mo local e data. 

Compra nem um 
pouco sigilosa

MAIARA BERSCH
Repórter fotográfi ca do “AN”

L ogo na entrada, plaquinhas 
com a frase “proibido fumar” 
eram ignoradas por alguns 

frequentadores. Em alguns locais, a 
fumaça produzida pelo gelo seco é 
substituída por outra com o cheiro 
muito mais forte: a da maconha. 
A venda do ecstasy também vai 
passando pelas rodinhas de amigos. 
Alguém entrega na mão do outro ou 
leva direto à boca. A compra não 
é nem um pouco sigilosa, nada de 
senhas ou desconfi anças. Basta você 
estar no local que alguém poderá 
lhe oferecer. Isto foi o que mais me 
chamou a atenção: a facilidade ao 
acesso às drogas dentro do ambiente.
Infl uência dos amigos, vontade de 
dançar, curiosidade de experimentar, 
relatos de “Comigo nunca aconteceu 
nada”, combinados às batidas das 
músicas eletrônicas pareciam persuadir 
facilmente aqueles que buscavam 
diversão. Nós, que achávamos que as 
coisas estariam mais controladas uma 
semana após a morte de uma menina 
de 17 anos, nos deparamos com frases 
do tipo “Bala? Hoje eu já tomei três!”.

Rave organizada pela internet

Homenagem, missa de 
7º dia e alerta aos pais

RECORDAÇÃO 
Familiares participaram, ontem, de 

missa que lembrou uma semana 
da morte de jovem de 17 anos

SALMO DUARTE

Negociação no bar 
e no banheiro

LEO MUNHOZ
Repórter fotográfi co do “AN”

M uitos carros na chegada, festa 
com ar caseiro, rostos jovens 
escondidos por óculos de sol e 

alguns por um capuz. Poucos fumavam 
cigarro. O cheiro de maconha era mais 
forte. Menos ainda tomavam cerveja, e 
sim muita água. Aparentemente quase 
todos se conheciam, se cumprimentavam. 
Na entrada, havia revista feita por 
seguranças. Pessoas passavam e as 
drogas, também.

Não precisou muito tempo para 
fl agrar a negociação de drogas. No 
banheiro, nas três vezes que fui, jovens 
vendiam, compravam e usavam ecstasy. 
Na fi la do bar, um rapaz abriu a bateria 
do celular e pegou um pedacinho 
de papel. Destacou um pontinho, 
possivelmente LSD, e entregou para 
outros dois, pegando de volta o dinheiro, 
aparentemente, do pagamento. Tudo 
isso sem cuidado algum, como se ali 
tudo pudesse.

CAROLINE STINGHEN
caroline.stinghen@an.com.br

Na camiseta branca, estava es-
tampado o último retrato e o últi-
mo sorriso da jovem de 17 anos que 
morreu semana passada, após ter 
usado ecstasy em uma boate de 
Joinville. Nos dedos, as duas alian-
ças prata que o casal usava desde o 
terceiro mês de namoro – em 6 de 
abril, eles completaram um ano. 

O namorado da jovem, de 18 
anos, sofre ao falar sobre o assunto. 
Guarda as recordações com carinho. 
Assim como a mãe da menina, não 
consegue tirá-la da cabeça. Ontem, 
mais uma homenagem. Antes da 
missa de sétimo dia, os familiares 
resolveram ir, unidos e a pé, até a 
igreja. Agora, eles querem conscien-

tizar as demais famílias joinvilenses 
sobre o perigo desta droga.

“Voltei a trabalhar na quarta-fei-
ra. Mas ainda não consigo pensar 
em outra coisa”, revelou o namora-
do da menina. A mãe dela, diarista, 
também não conseguiu trabalhar. 
O pai, depois de uma semana difí-
cil, volta ao emprego nesta segunda. 
“Cada dia é pior. A dor só aumenta”, 
lamentou a mãe. “Tivemos o apoio 
de tanta gente. Primos, vizinhos. 
Nesta semana, vou ficar sozinha. 
Não sei como vai ser”, lamentou ela, 
enquanto caminhava até a igreja 
São Sebastião, no Iririú. 

Foram produzidas e distribuídas 
39 camisetas a parentes e amigos. 
Alunos da escola em que a garota 
estudava também participaram da 
homenagem. Na igreja, as palavras 

de conforto sensibilizaram e emo-
cionaram a família. As lágrimas fo-
ram inevitáveis. 

A mãe disse, ainda, que está ten-
tando articular uma manifestação, 
ainda sem data definida, a fim de 
chamar a atenção de outras famílias 
para a prevenção das drogas. “A dor 
é muito grande, não quero que se 
repita a nenhuma outra família. Por 
isso, essa vontade de usar o que es-
tamos passando para conscientizar 
outros pais”, afi rmou ela. “Minha fi -
lha sempre contou tudo para mim. 
Mas nunca falou que já tinha usado 
esta droga. Os pais podem usar este 
exemplo para conversarem com 
seus fi lhos. Assim que eles saem do 
portão de casa, a gente, na verdade, 
não sabe o que eles estão fazendo”, 
observou a mãe.


