Ofício 269/2021-RUMO

São Paulo, 28 de dezembro de 2021.

À
Rumo Logística

Assunto: Acidente com vítima fatal na linha ferroviária em Cubatão no último domingo, 26 de
dezembro de 2021.

Prezados senhores, a Ferrofrente, Frente Nacional pela Volta das Ferrovias, vem
respeitosamente solicitar urgentes informações a respeito do acidente ocorrido na cidade de
Cubatão no último domingo, 26 de dezembro de 2021, que resultou na morte de uma criança
de oito anos, após ser atingido por um trem.
Solicitamos, ainda, informações oficiais do que tem sido feito para evitar acidentes nas
linhas férreas de nossa região, bem como, quais são os investimentos destinados à Baixada
Santista para a manutenção da rede ferroviária, modernização tecnológica e renovação da frota,
além de treinamentos de funcionários e campanhas educativas.
De acordo com o noticiado pelos jornais da região, A Tribuna e Diário do Litoral (link
incorporado), o acidente ocorreu enquanto a criança jogava bola em um campinho de futebol
ao lado da linha férrea, na Vila Esperança, em Cubatão. O menino foi buscar a bola próximo a
linha e acabou atingido ao atravessar. Segundo o Sistema Costa Norte de Comunicação,
para atravessar, o menino passou entre os vagões do trem, que estava parado. Ao retornar para
o campo, o trem começou a se mover, a criança se desequilibrou e acabou sendo atropelada.
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Ressaltamos que todos os municípios da Baixada Santista são cortados por linhas
férreas, no caso de Cubatão, treze bairros da cidade são margeados pelas linhas. Por elas
atravessam, todos os dias, cerca de oito mil estudantes. E esse número pode triplicar se for
levado em conta os demais moradores.
Certos do atendimento à nossa solicitação, nos colocamos inteiramente a disposição
para maiores esclarecimentos. Atenciosamente,

Eng. José Manoel Ferreira Gonçalves
Presidente, Frente Nacional pela Volta das Ferrovias
Contato: (11) 99279-0477
E-mail: ferrofrente@ferrofrente.org
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Ofício 269/2021-AGEM

São Paulo, 28 de dezembro de 2021.

À
AGEM – Agência Metropolitana da Baixada Santista
Santos – São Paulo
Ilmo. Sr. Givanilce dos Santos
Assunto: Acidente com vítima fatal na linha ferroviária em Cubatão no último domingo, 26 de
dezembro de 2021.

Prezados senhores, a Ferrofrente, Frente Nacional pela Volta das Ferrovias, vem
respeitosamente solicitar urgentes informações a respeito do acidente ocorrido na cidade de
Cubatão no último domingo, 26 de dezembro de 2021, que resultou na morte de uma criança
de oito anos, após ser atingido por um trem.
Solicitamos, ainda, informações oficiais do que tem sido feito para evitar acidentes nas
linhas férreas de nossa região, bem como, quais são os investimentos destinados à Baixada
Santista para a manutenção da rede ferroviária, modernização tecnológica e renovação da frota,
além de treinamentos de funcionários e campanhas educativas.
De acordo com o noticiado pelos jornais da região, A Tribuna e Diário do Litoral (link
incorporado), o acidente ocorreu enquanto a criança jogava bola em um campinho de futebol
ao lado da linha férrea, na Vila Esperança, em Cubatão. O menino foi buscar a bola próximo a
linha e acabou atingido ao atravessar. Segundo o Sistema Costa Norte de Comunicação,
para atravessar, o menino passou entre os vagões do trem, que estava parado. Ao retornar para
o campo, o trem começou a se mover, a criança se desequilibrou e acabou sendo atropelada.

FRENTE NACIONAL PELA VOLTA DAS FERROVIAS – WWW.FERROFRENTE.ORG

Ressaltamos que todos os municípios da Baixada Santista são cortados por linhas
férreas, no caso de Cubatão, treze bairros da cidade são margeados pelas linhas. Por elas
atravessam, todos os dias, cerca de oito mil estudantes. E esse número pode triplicar se for
levado em conta os demais moradores.
Certos do atendimento à nossa solicitação, nos colocamos inteiramente a disposição
para maiores esclarecimentos. Atenciosamente,

Eng. José Manoel Ferreira Gonçalves
Presidente, Frente Nacional pela Volta das Ferrovias
Contato: (11) 99279-0477
E-mail: ferrofrente@ferrofrente.org
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Ofício 269/2021-CMC

São Paulo, 28 de dezembro de 2021.

À
Câmara Municipal de Cubatão
Ilmo. Sr. Ricardo Queixão

Assunto: Acidente com vítima fatal na linha ferroviária em Cubatão no último domingo, 26 de
dezembro de 2021.

Prezados senhores, a Ferrofrente, Frente Nacional pela Volta das Ferrovias, vem
respeitosamente solicitar urgentes informações a respeito do acidente ocorrido na cidade de
Cubatão no último domingo, 26 de dezembro de 2021, que resultou na morte de uma criança
de oito anos, após ser atingido por um trem.
Solicitamos, ainda, informações oficiais do que tem sido feito para evitar acidentes nas
linhas férreas de nossa região, quais são os investimentos destinados à Baixada Santista para a
manutenção da rede ferroviária, modernização tecnológica e renovação da frota, além de
treinamentos de funcionários e campanhas educativas, bem como, abertura de audiência
pública para que se discuta a questão com a população.
De acordo com o noticiado pelos jornais da região, A Tribuna e Diário do Litoral (link
incorporado), o acidente ocorreu enquanto a criança jogava bola em um campinho de futebol
ao lado da linha férrea, na Vila Esperança, em Cubatão. O menino foi buscar a bola próximo a
linha e acabou atingido ao atravessar. Segundo o Sistema Costa Norte de Comunicação,
para atravessar, o menino passou entre os vagões do trem, que estava parado. Ao retornar para
o campo, o trem começou a se mover, a criança se desequilibrou e acabou sendo atropelada.
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Ressaltamos que todos os municípios da Baixada Santista são cortados por linhas
férreas, no caso de Cubatão, treze bairros da cidade são margeados pelas linhas. Por elas
atravessam, todos os dias, cerca de oito mil estudantes. E esse número pode triplicar se for
levado em conta os demais moradores.
Certos do atendimento à nossa solicitação, nos colocamos inteiramente a disposição
para maiores esclarecimentos. Atenciosamente,

Eng. José Manoel Ferreira Gonçalves
Presidente, Frente Nacional pela Volta das Ferrovias
Contato: (11) 99279-0477
E-mail: ferrofrente@ferrofrente.org

FRENTE NACIONAL PELA VOLTA DAS FERROVIAS – WWW.FERROFRENTE.ORG

28/12/2021 15:18

Assunto
De
Para
Data

Roundcube Webmail :: Protocolo Eletrônico MPF - PRM-STS-SP-00012714/2021

Protocolo Eletrônico MPF - PRM-STS-SP-00012714/2021
MPF Protocolo Eletrônico <protocolo-noreply@mpf.mp.br>
<ferrofrente@ferrofrente.org>
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Sr(a) JOSÉ MANOEL FERREIRA GONÇALVES
Seu documento foi protocolado, em 28/12/2021 , no Ministério Público Federal com as
seguintes informações:

Instituição:
FRENTE NACIONAL PELA VOLTA DAS FERROVIAS

Destinatário:
PROCURADOR DE JUSTIÇA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP / SP
PROVIDÊNCIAS

Número do Expediente:
PRM-STS-SP-00012714/2021

Descrição do documento:
Prezados senhores, Diante do acidente ocorrido no último domingo, dia 26 de dezembro
de 2021, ondem uma criança de oito anos morreu após ser atingida por um trem, nós da
FERROFRENTE, Frente Nacional pela Volta das Ferrovias, apresenta Ofício nº.
269/2021-MPF(anexo), solicitando urgentes informações a respeito do ocorrido. Para
tanto, pedimos que confirme o recebimento deste. Certos do atendimen (...)

Arquivo(s) anexado(s):
- Of�cio 269-2021MPF-FERROFRENTE-ANEXOS.pdf

As demandas protocoladas eletronicamente em finais de semana, feriados e fora do
horário de expediente na unidade do MPF serão analisadas no dia útil seguinte. Dessa
forma, Polícia Federal e Justiça Federal não devem utilizar este ambiente no caso de
demandas processuais urgentes fora dos horários de expediente da unidade e durante
os finais de semana e feriados. Tais demandas deverão ser encaminhadas ao membro
plantonista local.
https://br1024.hostgator.com.br:2096/cpsess9246274432/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=527&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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Atenciosamente,

Protocolo Eletrônico
Ministério Público Federal

Obs .: Não res ponda a es te e-m ail. Mens agens encam inhadas /res pondidas para o endereço eletrônico
do rem etente s erão des cons ideradas .
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Ofício 269/2021-MPF

São Paulo, 28 de dezembro de 2021.

Ao
MPF – Ministério Público Federal

Assunto: Acidente com vítima fatal na linha ferroviária em Cubatão no último domingo, 26 de
dezembro de 2021.

Excelentíssimos senhores, a Ferrofrente, Frente Nacional pela Volta das Ferrovias, vem
respeitosamente solicitar urgentes providências a respeito do acidente ocorrido na cidade de
Cubatão no último domingo, 26 de dezembro de 2021, que resultou na morte de uma criança
de oito anos, após ser atingido por um trem.
De acordo com o noticiado pelos jornais da região, A Tribuna e Diário do Litoral (link
incorporado), o acidente ocorreu enquanto a criança jogava bola em um campinho de futebol
ao lado da linha férrea, na Vila Esperança, em Cubatão. O menino foi buscar a bola próximo a
linha e acabou atingido ao atravessar. Segundo o Sistema Costa Norte de Comunicação,
para atravessar, o menino passou entre os vagões do trem, que estava parado. Ao retornar para
o campo, o trem começou a se mover, a criança se desequilibrou e acabou sendo atropelada.
Ressaltamos que todos os municípios da Baixada Santista são cortados por linhas
férreas, no caso de Cubatão, treze bairros da cidade são margeados pelas linhas. Por elas
atravessam, todos os dias, cerca de oito mil estudantes. E esse número pode triplicar se for
levado em conta os demais moradores.
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Segue, em anexo, para conhecimento e providencias que julgarem necessárias, cópia
dos ofícios enviados à empresa RUMO Logística e à Agência Metropolitana da Baixada Santista,
solicitando informações oficiais do que tem sido feito para evitar acidentes nas linhas férreas de
nossa região, bem como, quais são os investimentos destinados à Baixada Santista para a
manutenção da rede ferroviária, modernização tecnológica e renovação da frota, além de
treinamentos de funcionários e campanhas educativas. O mesmo foi solicitado à Câmara
Municipal de Cubatão, no qual solicitamos, também, a abertura de audiência pública para que
se discuta o ocorrido e prevenção de novos acidentes.

Certos do atendimento à nossa solicitação, nos colocamos inteiramente a disposição
para maiores esclarecimentos. Atenciosamente,

Eng. José Manoel Ferreira Gonçalves
Presidente, Frente Nacional pela Volta das Ferrovias
Contato: (11) 99279-0477
E-mail: ferrofrente@ferrofrente.org
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Ofício 269/2021-MP

São Paulo, 28 de dezembro de 2021.

Ao
MPSP – Ministério Público do Estado de São Paulo
Promotoria de Justiça de Cubatão

Assunto: Acidente com vítima fatal na linha ferroviária em Cubatão no último domingo, 26 de
dezembro de 2021.

Excelentíssimos senhores, a Ferrofrente, Frente Nacional pela Volta das Ferrovias, vem
respeitosamente solicitar urgentes providências a respeito do acidente ocorrido na cidade de
Cubatão no último domingo, 26 de dezembro de 2021, que resultou na morte de uma criança
de oito anos, após ser atingido por um trem.
De acordo com o noticiado pelos jornais da região, A Tribuna e Diário do Litoral (link
incorporado), o acidente ocorreu enquanto a criança jogava bola em um campinho de futebol
ao lado da linha férrea, na Vila Esperança, em Cubatão. O menino foi buscar a bola próximo a
linha e acabou atingido ao atravessar. Segundo o Sistema Costa Norte de Comunicação,
para atravessar, o menino passou entre os vagões do trem, que estava parado. Ao retornar para
o campo, o trem começou a se mover, a criança se desequilibrou e acabou sendo atropelada.
Ressaltamos que todos os municípios da Baixada Santista são cortados por linhas
férreas, no caso de Cubatão, treze bairros da cidade são margeados pelas linhas. Por elas
atravessam, todos os dias, cerca de oito mil estudantes. E esse número pode triplicar se for
levado em conta os demais moradores.
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Segue, em anexo, para conhecimento e providencias que julgarem necessárias, cópia
dos ofícios enviados à empresa RUMO Logística e à Agência Metropolitana da Baixada Santista,
solicitando informações oficiais do que tem sido feito para evitar acidentes nas linhas férreas de
nossa região, bem como, quais são os investimentos destinados à Baixada Santista para a
manutenção da rede ferroviária, modernização tecnológica e renovação da frota, além de
treinamentos de funcionários e campanhas educativas. O mesmo foi solicitado à Câmara
Municipal de Cubatão, no qual solicitamos, também, a abertura de audiência pública para que
se discuta o ocorrido e prevenção de novos acidentes.

Certos do atendimento à nossa solicitação, nos colocamos inteiramente a disposição
para maiores esclarecimentos. Atenciosamente,

Eng. José Manoel Ferreira Gonçalves
Presidente, Frente Nacional pela Volta das Ferrovias
Contato: (11) 99279-0477
E-mail: ferrofrente@ferrofrente.org
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Ofício 269/2021-PC

São Paulo, 28 de dezembro de 2021.

À
Polícia Civil do Estado São Paulo
Distrito Policial de Cubatão

Assunto: Acidente com vítima fatal na linha ferroviária em Cubatão no último domingo, 26 de
dezembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor Delegado, a Ferrofrente, Frente Nacional pela Volta das
Ferrovias, vem respeitosamente solicitar urgentes providências a respeito do acidente ocorrido
na cidade de Cubatão no último domingo, 26 de dezembro de 2021, que resultou na morte de
uma criança de oito anos, após ser atingido por um trem.
De acordo com o noticiado pelos jornais da região, A Tribuna e Diário do Litoral (link
incorporado), o acidente ocorreu enquanto a criança jogava bola em um campinho de futebol
ao lado da linha férrea, na Vila Esperança, em Cubatão. O menino foi buscar a bola próximo a
linha e acabou atingido ao atravessar. Segundo o Sistema Costa Norte de Comunicação,
para atravessar, o menino passou entre os vagões do trem, que estava parado. Ao retornar para
o campo, o trem começou a se mover, a criança se desequilibrou e acabou sendo atropelada.
Ressaltamos que todos os municípios da Baixada Santista são cortados por linhas
férreas, no caso de Cubatão, treze bairros da cidade são margeados pelas linhas. Por elas
atravessam, todos os dias, cerca de oito mil estudantes. E esse número pode triplicar se for
levado em conta os demais moradores.
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Encaminhamos na data de hoje, ofícios à empresa RUMO Logística e à Agência
Metropolitana da Baixada Santista, solicitando informações oficiais do que tem sido feito para
evitar acidentes nas linhas férreas de nossa região, bem como, quais são os investimentos
destinados à Baixada Santista para a manutenção da rede ferroviária, modernização tecnológica
e renovação da frota, além de treinamentos de funcionários e campanhas educativas. O mesmo
foi solicitado à Câmara Municipal de Cubatão, no qual solicitamos, também, a abertura de
audiência pública para que se discuta o ocorrido e prevenção de novos acidentes. Segue, em
anexo, cópia dos referidos ofícios para conhecimento e providencias que julgarem necessária.
Certos do atendimento à nossa solicitação, nos colocamos inteiramente a disposição
para maiores esclarecimentos. Atenciosamente,

Eng. José Manoel Ferreira Gonçalves
Presidente, Frente Nacional pela Volta das Ferrovias
Contato: (11) 99279-0477
E-mail: ferrofrente@ferrofrente.org
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Ofício 269/2021-PC

São Paulo, 28 de dezembro de 2021.

À
Polícia Federal em São Paulo

Assunto: Acidente com vítima fatal na linha ferroviária em Cubatão no último domingo, 26 de
dezembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor Superintendente Regional da Polícia Federal em São Paulo, a
Ferrofrente, Frente Nacional pela Volta das Ferrovias, vem respeitosamente solicitar urgentes
providências a respeito do acidente ocorrido na cidade de Cubatão no último domingo, 26 de
dezembro de 2021, que resultou na morte de uma criança de oito anos, após ser atingido por
um trem.
De acordo com o noticiado pelos jornais da região, A Tribuna e Diário do Litoral (link
incorporado), o acidente ocorreu enquanto a criança jogava bola em um campinho de futebol
ao lado da linha férrea, na Vila Esperança, em Cubatão. O menino foi buscar a bola próximo a
linha e acabou atingido ao atravessar. Segundo o Sistema Costa Norte de Comunicação,
para atravessar, o menino passou entre os vagões do trem, que estava parado. Ao retornar para
o campo, o trem começou a se mover, a criança se desequilibrou e acabou sendo atropelada.
Ressaltamos que todos os municípios da Baixada Santista são cortados por linhas
férreas, no caso de Cubatão, treze bairros da cidade são margeados pelas linhas. Por elas
atravessam, todos os dias, cerca de oito mil estudantes. E esse número pode triplicar se for
levado em conta os demais moradores.
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Encaminhamos na data de hoje, ofícios à empresa RUMO Logística e à Agência
Metropolitana da Baixada Santista, solicitando informações oficiais do que tem sido feito para
evitar acidentes nas linhas férreas de nossa região, bem como, quais são os investimentos
destinados à Baixada Santista para a manutenção da rede ferroviária, modernização tecnológica
e renovação da frota, além de treinamentos de funcionários e campanhas educativas. O mesmo
foi solicitado à Câmara Municipal de Cubatão, no qual solicitamos, também, a abertura de
audiência pública para que se discuta o ocorrido e prevenção de novos acidentes. Segue, em
anexo, cópia dos referidos ofícios para conhecimento e providencias que julgarem necessária.
Certos do atendimento à nossa solicitação, nos colocamos inteiramente a disposição
para maiores esclarecimentos. Atenciosamente,

Eng. José Manoel Ferreira Gonçalves
Presidente, Frente Nacional pela Volta das Ferrovias
Contato: (11) 99279-0477
E-mail: ferrofrente@ferrofrente.org
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Ofício 269/2021-CMG

São Paulo, 28 de dezembro de 2021.

À
Câmara Municipal de Guarujá
Ilmo. Sr. José Nilton

Assunto: Acidente com vítima fatal na linha ferroviária em Cubatão no último domingo, 26 de
dezembro de 2021.

Prezados senhores, a Ferrofrente, Frente Nacional pela Volta das Ferrovias, vem
respeitosamente solicitar abertura de Audiência Pública para cuidar das questões relacionadas
às linhas férreas do Município de Guarujá, com o intuito de evitar acidentes como o ocorrido na
cidade de Cubatão no último domingo, 26 de dezembro de 2021, que resultou na morte de uma
criança de oito anos, após ser atingido por um trem.
De acordo com o noticiado pelos jornais da região, A Tribuna e Diário do Litoral (link
incorporado), o acidente ocorreu enquanto a criança jogava bola em um campinho de futebol
ao lado da linha férrea, na Vila Esperança, em Cubatão. O menino foi buscar a bola próximo a
linha e acabou atingido ao atravessar. Segundo o Sistema Costa Norte de Comunicação,
para atravessar, o menino passou entre os vagões do trem, que estava parado. Ao retornar para
o campo, o trem começou a se mover, a criança se desequilibrou e acabou sendo atropelada.
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Ressaltamos que todos os municípios da Baixada Santista são cortados por linhas
férreas, deste modo, solicitamos, ainda, informações oficiais do que tem sido feito para evitar
acidentes nas linhas férreas de nossa região, quais são os investimentos destinados à Baixada
Santista para a manutenção da rede ferroviária, modernização tecnológica e renovação da frota,
além de treinamentos de funcionários e campanhas educativas.
Certos do atendimento à nossa solicitação, nos colocamos inteiramente a disposição
para maiores esclarecimentos. Atenciosamente,

Eng. José Manoel Ferreira Gonçalves
Presidente, Frente Nacional pela Volta das Ferrovias
Contato: (11) 99279-0477
E-mail: ferrofrente@ferrofrente.org
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