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Polícia Civil quer saber que providências preventivas são tomadas pelos 
estabelecimentos de Joinville para impedir entrada, venda e consumo de drogas

LARGADA À
INVESTIGAÇÃO

■ Áudio: ouça o 
depoimento de uma 
jovem que diz ter 
consumido ecstasy.

■ O que você acha 
da ação proposta 
pela Promotoria da 
Infância e Juventude 
de proibição da 
entrada de menores 
nas baladas.

AN.com.br

LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA
CHEFE DO SETOR OPERACIONAL DO 17º 

BATALHÃO DA PM – ZONA SUL

EDUARDO LUIZ DO VALLES
COMANDANTE DO 8º BATALHÃO DA 
PM – ZONAS NORTE, LESTE E OESTE

Denúncias e 
envolvimento 
da sociedade

Além do procedimento 
que será aberto para apurar 
quais medidas preventivas 
as casas estão tomando 
para evitar a venda de 
drogas, ações na esfera 
criminal também ocorrem 
com frequência, em pontos 
específi cos, segundo o 
delegado regional, Dirceu 
Silveira Júnior. Denúncias 
pelo telefone 181, que 
podem ser anônimas, 
ajudam a fi scalizar. Dirceu 
acredita que a repressão 
deve ocorrer não só por 
meio das ações da polícia, 
e sim pelo envolvimento 
de toda a sociedade. A 
conscientização por meio de 
políticas públicas seria um 
braço de apoio. 

DIRCEU SILVEIRA JÚNIOR
DELEGADO 
REGIONAL

Apreensões 
de drogas em 
barreiras 

De acordo com o 
major da PM, o consumo 
de drogas sintéticas não 
ocorre com frequência 
na zona Sul. As festas da 
região, em sua maioria, 
ocorrem em sociedades 
e não atraem o público 
que consome esse tipo de 
droga. Porém, faz questão 
de destacar que apreensões 
de drogas ocorrem em 
barreiras policiais diárias 
e operações semanais nos 
bairros da região. O apoio da 
comunidade que liga para o 
190 também pode contribuir 
com os fl agrantes. “Um dos 
objetivos das operações 
é a apreensão de armas e 
drogas, com o intuito de 
prevenir.” 

Trabalho 
da PM é 
ostensivo 

O comandante do maior 
batalhão da cidade faz 
questão de esclarecer que o 
trabalho da PM é ostensivo 
e externo. A prevenção 
ocorre por meio de barreiras 
montadas próximas aos 
eventos, onde acontecem 
as situações de fl agrante. 
“Internamente, seria ação 
específi ca das polícias Civil 
e Federal”, destacou. Valles 
faz uma ressalva para festas 
clandestinas que podem 
ser abordadas pela PM em 
casos de denúncias. A PM 
apreendeu, no início do mês, 
por meio de denúncia, 190 
comprimidos de ecstasy e 
233 pontos de LSD em uma 
boate na zona Norte. Foi 
uma das maiores apreensões 
da cidade neste ano. 
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A
Polícia Civil vai abrir procedi-
mento administrativo para 
apurar quais são as providên-
cias preventivas tomadas pelos 
estabelecimentos de Joinville 
para evitar a entrada, a venda, 

a compra e o consumo de drogas. O anúncio 
foi feito ontem pelo delegado regional da Polí-
cia Civil, Dirceu Silveira Júnior, um dia depois 
que “A Notícia” publicou uma reportagem que 
fl agrou o tráfi co de drogas dentro das baladas 
e em festas rave clandestinas. 

O procedimento da Polícia Civil tem como 
objetivo qualifi car o serviço prestado pelas ca-
sas e pode resultar em medidas mais rigorosas 
na liberação de alvarás.

“As casas não têm a obrigação de repri-
mir, pois não têm poder de polícia, mas têm 
a obrigação de trabalhar mecanismos de 
prevenção”, avaliou o delegado. Já na esfera 
criminal, com relação ao tráfico de drogas 
fl agrado pela reportagem, Dirceu afi rma que 
a polícia tem trabalhado constantemente 
com a repressão. Mas, segundo ele, nem 
sempre é possível atender à sociedade em 
sua totalidade, pois a droga está dissemina-
da por todos os lados. Diante dessa situação, 
o delegado chama a atenção dos pais e da 

comunidade para que ajudem na fiscaliza-
ção denunciando eventuais atos suspeitos. 

A reportagem também mostrou como fes-
tas clandestinas ocorrem em locais fora do 
perímetro urbano, onde vários tipos de dro-
gas são vendidos e consumidos por falta de 
fiscalização. A festa acompanhada por “AN”, 
em Araquari, na madrugada de domingo, foi 
realizada com autorização para a promoção 
de um aniversário até as 4 horas, segundo in-
formou a Prefeitura. A produção de uma rave
não estava liberada até porque esse tipo de 
evento é proibido no Estado desde 2003.

O dono da chácara onde ocorreu a festa, 
Mauro Santos, entrou em contato com a re-
portagem e disse que não sabia que se tratava 
de uma festa rave. Ele havia locado o espaço 
para um aniversário. 

O delegado responsável pela comarca, Le-
andro Lopes de Almeida, abriu procedimento 
administrativo para investigar o caso. Na de-
legacia, foi informado que ocorreria uma festa 
de formatura no local. Um inquérito policial 
também foi aberto para apurar a denúncia de 
tráfi co de drogas na mesma festa. 

O delegado regional deixou claro, ainda, 
que a responsabilidade sobre as festas é do 
dono do local e não apenas de quem organiza. 
“Se o estabelecimento for locado para tercei-
ros, o proprietário deve estar ciente de que ele 
responde pelo seu estabelecimento”, afi rma. 

Série de reportagens sobre os perigos 
do ecstasy e outras drogas sintéticas 
começou com o desabafo de uma mãe 
que perdeu uma filha de 17 anos. A 
reportagem de ontem mostrou como 
é fácil vender, comprar e consumir 
drogas dentro das baladas em Joinville. 

DEU EM AN

SÉRGIO RICARDO JOESTING
PROMOTOR DA INFÂNCIA 

E JUVENTUDE

RICARDO PALADINO
PROMOTOR DA 
ÁREA CRIMINAL

Para proibir 
entrada de 
menores

A promotoria iniciou 
um procedimento 
administrativo, pouco antes 
da morte de uma jovem de 
17 anos, a fi m de requisitar 
às boates que proíbam 
a entrada de menores 
nas festas noturnas. A 
representação está sendo 
realizada individualmente. 
A resposta com relação a 
uma casa noturna do bairro 
Bucarein foi positiva por 
parte da Justiça. Sérgio 
Joesting ainda faz um 
alerta aos pais para que 
conscientizem seus fi lhos. 
“Estou tentando fazer a 
minha parte. Mas se não 
houver colaboração da 
família, não tem como. Os 
pais devem cuidar dos seus 
fi lhos, e não o Estado.”

Investigação 
colabora com 
providências

O promotor de justiça 
considerou relevante a 
denúncia divulgada por 
“A Notícia” ontem e disse 
que a situação merece 
atenção das autoridades 
com relação às festas 
clandestinas e ao tráfi co de 
drogas em casas noturnas. 
“A investigação feita pela 
imprensa tem o seu valor 
e colabora para que se 
tomem providências com 
relação a isso”, destacou.  

BERNARDO KUERTEN
PRESIDENTE DO SINDICATO DOS HOTÉIS, BARES, 

RESTAURANTES E SIMILARES DE JOINVILLE

Pais precisam 
alertar sobre 
os riscos 

O representante do 
sindicato atribuiu parte da 
responsabilidade aos pais. 
“Eles é que conseguem 
administrar a sua família. 
Precisam mostrar os riscos 
que os fi lhos estão correndo 
ao se envolverem com uma 
droga que mata”, avaliou. 
Porém, afi rma que uma 
reunião será feita na quinta-
feira com os representantes 
do segmento na Câmara 
de Vereadores. A Comissão 
de Participação Popular 
da Câmara convocou 
os responsáveis para 
participarem do encontro. 

DOLORES MOREIRA  
“A sociedade precisa acordar 
para o futuro, pois estes 
locais estão cada vez mais 
tomados por esse tipo de 
droga.”

ANDREA MICHAELA KRELLING
“Parabéns ao AN e continue 
denunciando e alertando para 
o mal que a droga faz.”

ANA JANAINA
“Existem muitas festas destas 
feitas em Joinville, onde o 
consumo de bebida e drogas 
rola solto. Cadê a segurança 
desses locais clandestinos, 
pois as festas sempre são 
feitas em locais como sítios 
fechados ou recreativas?”

Leia outros comentários e 
participe da discussão no 
facebook.com/anoticia

Repercussão
na rede social


