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Parte do mapa ferroviário de Sergipe, por mim sublinhado, em amarelo, a 
região onde ocorreu o acidente ferroviário.    

APRESENTAÇÃO

 TRAGÉDIA DE RIACHUELO, assim nomeei os relatos jornalísticos reunidos neste li-
vro, que aqui apresento, do grande desastre ferroviário ocorrido no estado de Sergipe, no ano 
de 1946, na zona rural do município de Riachuelo, considerado na história, pelo elevado nú-
mero de pessoas envolvidas, de mortos e de feridos, o maior acidente com um trem de passa-
geiros ocorrido no Brasil.  
 São textos, trazidos a lume nos dias que se seguiram ao tremendo  sinistro, que extraí 
dos periódicos – Sergipe-Jornal (SE), A Noite (RJ), Diário de Sergipe (SE), Diário da Noite 
(RJ), Diário de Notícias (RJ), Correio Paulistano (SP), O Jornal (RJ), Diário de Pernambu-
co (PE), Diário Carioca (RJ), Gazeta de Notícias (RJ), Jornal do Commercio (RJ) e Diário 
Carioca (RJ), todos disponibilizados digitalmente nos sites da Biblioteca Nacional (BN) e da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS).     
 No dia 18 de março do 2020 que se inicia, completa 74 anos do fatídico acontecimento 
– o trem da Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, prefixo SR 41, conduzido pela locomotiva 
(Maria Fumaça) modelo 232, dirigida pelo maquinista chamado João Claro dos Santos, quan-
do percorria o trecho Aracaju, capital sergipana, Capela, por volta das 7 da noite, segunda-fei-
ra, tendo deixado para atrás, a estação da cidade de Laranjeiras, agora em direção ao ponto de 
parada em Riachuelo, no momento em que trilhava o Km 458 da ferrovia, na povoação e sítio 
Pedrinhas deste termo, descarrilhou, tombando destrutivamente sobre si mesmo, desmantelan-
do-se, vitimando centenas de passageiros. Acidente que consternou o Brasil e encheu de muita 
tristeza e luto, de sofrimento e dor, os sergipanos em geral, notadamente os residentes em Ara-
caju e cidades da zona da mata canavieira, exemplo de Maruim, Rosário do Catete, Japaratuba, 
Carmópolis, Nossa Senhora das Dores, além das já mencionadas Laranjeiras e Riachuelo.  
 Minha tia materna, Jacira Almeida de Sant’Anna, foi uma das vítimas deste acidente. 
Enfermeira aposentada, tia Jacira tem mais de 90 anos e reside desde a década de 1950, na 
cidade do Rio de Janeiro. Tem andado doente, e sua memória já começou a falhar. Mas, por 
intermédio do seu filho e meu primo Flavio, com quem ela mora, a respeito, conseguimos dela 
este breve depoimento: 
 Disse dona Jacira que tinha 19 anos quando acidentou no trem em Riachuelo. Que, na-
quela época, trabalhava como professora de ensino primário e viajava para dar aulas em Ria-
chuelo, e que estava, infelizmente, desacompanhada; disse que o vagão em que estava ficava 
próximo à locomotiva. Sobre o acidente, ela se lembra de que, instantes antes do  descarrilha-
mento do trem, ela e outros passageiros perceberam que, apesar da proximidade da estação de 
Riachuelo, o trem não reduzia a velocidade, tampouco se ouvia o barulho gerado quando do 
acionamento dos freios. Ela observa que quando o trem saiu dos trilhos, o vagão de trás veio 
imediatamente pra cima do seu, engavetando com o dela, e que o impacto da batida a lançou 
para fora do vagão, jogou ela e uma mulher, que estava grávida; que ela diz que se salvou, não 
sabendo se o bebê  sobreviveu.  “Só Deus em quem sabe como sobrevivi”, salientou tia Jacira. 
Informou,  ainda, que teve pequenas escoriações e alguns hematomas no corpo, mas nenhuma 
fratura; que não foi levada a hospital, sendo encaminhada à casa dos pais, em Aracaju, onde 
foi assistida por médico de família, que tinha naquele tempo. Conclui ela, alegando que o aci-
dente lhe traumatizou, que ficou um tempo sem sair de casa, acha, até, que adquiriu síndrome 
do pânico, mas, com o tempo, as coisas foram voltando ao normal.
       __
 Percebo que monumentais tragédias envolvendo meios de transporte, ocorridas em Ser-
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gipe ao longo de sua história, causadoras de muito sofrimento e dor aos sergipanos, acontece-
ram num espaço de tempo relativamente curto, de agosto de 1942 a outubro de 1952! Vejamos.  
 Em agosto de 1942, o torpedeamento e conseguinte afundamento, no seu litoral e no 
do vizinho estado da Bahia, dos navios mercantes –  Baependi, Aníbal Benévolo, Araraquara,  
Arara e Itagiba, vil e covardemente por submarinos alemães, onde centenas de civis e militares 
brasileiros perderam a vida, dentre estes vários sergipanos, náufragos às dezenas, espectros 
emulabandos, alguns vivos, vários cadáveres, marcando suas praias, acontecimentos que se 
constituíram no estopim da entrada do Brasil na  guerra contra o “eixo” nazi-nipo-fascismo. 
 Em 1946, este horrendo desastre ferroviário em Riachuelo. 
 Em julho de 1951, a queda do avião modelo “Douglas”, das Linhas Aéreas Paulista 
(LAP), nas imediações de Aracaju, a três quilômetros da cabeceira do aeroporto, onde absur-
damente faleceram os 32 ocupantes, dentre os quais o governador do Rio Grande do Norte, 
Dix-Sept Jerônimo Rosado Maia e três secretários de Estado.  
 E, em outubro de 1952, o naufrágio de uma balsa no rio do Sal, na travessia entre Araca-
ju e Nossa Senhora do Socorro, de um grupo de 76 pessoas, três adultos e, as demais, crianças, 
escolares do Colégio São Francisco de Assis, do bairro Santo Antonio, de Aracaju. Um feria-
do, dia do servidor público, e o grupo aproveitava para fazer um piquenique em local do outro 
lado do rio. Pelo menos, trinta crianças e as duas professoras sucumbiram afogadas. 
      __ 
 Penso que relembrar episódios marcantes da história, como este que trazemos aqui, 
tem lá sua importância, visto que, como diz o pensador Paulo Bregantin, “é no passado onde 
podemos avaliar os processos de progressos da civilização e onde também avaliamos os seres 
humanos de forma coletiva e individualizada.”
 A fotografia que compõe a Capa, retirei do jornal carioca A Noite.
 No mapa ferroviário, sublinhei em amarelo a região do povoado Pedrinhas, do municí-
pio de Riachuelo, onde ocorreu o acidente. 
 Concluo, agradecendo ao meu filho Thiago, pela editoração do livro.  

 Aracaju/SE, 08 de janeiro de 2020. 

 Antônio Corrêa Sobrinho
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SERGIPE JORNAL 

DESASTRE DE GRAVÍSSIMAS PROPORÇÕES OCORREU ONTEM NO KM 
548 DA VIAÇÃO FÉRREA FEDERAL LESTE BRASILEIRO

 A cidade foi ontem alarmada com a notícia de um desastre ferroviário 
de gravíssimas proporções. Aliás, a ninguém causou surpresa, pois já 
se esperava mesmo um desastre muito sério na Viação Férrea Federal 
Leste Brasileiro.
 A imprestabilidade das suas locomotivas, o péssimo estado de con-
servação das suas linhas férreas, o material inservível, ainda em uso 
naquela ferrovia, tudo indicava que um dia haveríamos de ser colhidos 
com a notícia de um desastre muito grande, em que o povo pagaria sem 
culpa, a culpa dos erros e dos descuidos reiterados daquela nossa única 
via de comunicação ferroviária.
 Daqui mesmo, destas colunas, inúmeras vezes vergastamos o estado 
de abandono da Leste Brasileiro, e, sobretudo, a falta de material ro-
dante que tanto prejudicava os nossos transportes e punha em risco a 
preciosa vida dos passageiros da Leste.
	 Afinal	de	contas,	aconteceu	ontem	o	que	de	há	muito	já	se	esperava.

O MAIOR DESASTRE FERROVIÁRIO DO BRASIL
 Quantos estiveram no local do sinistro, quantos presenciaram a do-
lorosa	e	trágica	ocorrência,	são	unânimes	em	afirmar,	que	pelas	suas	
proporções, pelo grande número de mortos e feridos, esse foi o maior 
desastre ferroviário até hoje nunca visto no Brasil.
 Calcula-se em 200 o número de pessoas feridas, sendo que destas 
100 em estado muito grave.
 Os mortos subiam até esta manhã a 120, havendo 60 ainda sob os 
escombros e cerca de sessenta já retirados.
 Momento a momento chegam feridos e mortos a esta capital. 
 Difícil tem sido o trabalho de reconhecimento das vítimas, estando 
para	esse	fim	convocada	a	 ilustre	 classe	médica	 sergipana,	que,	não	
há poupado esforços no atender a esse humanitário serviço de elevada 
solidariedade social, na fase tremenda das grandes catástrofes e das 
grandes desgraças coletivas.

UM PORMENOR DIGNO DE NOTA
 Ontem, a hora em que o suburbano do norte chegava a esta Capital, 
pessoas que estavam no aeroporto chamaram a atenção de amigos para 
o espetáculo que seus olhos divisavam.

 O trenzinho da Leste vinha cheio, apinhado de gente nos estribos, nas 
classes e até no teto.
 Chegava resfolegante, cansado da penosa viagem, (...) não aguen-
ta-se tamanha carga. Alguém chamava a nossa atenção, lembra do que 
num	desastre	ali,	não	ficaria	ninguém.	Mal	se	havia	de	presumir	que	o	
desastre estava para acontecer, e que aconteceria poucas horas depois, 
ontem mesmo, com aquela mesma composição ferroviária e, talvez com 
aqueles mesmos passageiros.

FALA AO SERGIPE-JORNAL UMA DAS VÍTIMAS DO DESASTRE
 Passageiro da sinistra composição viajava o senhor João Batista dos 
Santos, com destino ao norte do Estado, credenciado por este órgão 
para o seu serviço de cobrança no interior.
 Ouvido hoje cedo pela nossa reportagem, assim narrou as dantescas 
cenas do desastre de ontem:
 – O trem suburbano viajava com destino à cidade de Capela. Ia, como 
sempre, vagaroso, rodando por sobre os trilhos desgastados.
 Socorro e Laranjeiras se passaram sem nada de anormal a registrar-
-se. As classes superlotadas, os passageiros reclamando, tudo na forma 
do costume. 
 Insatisfação geral como sempre. Aquele mesmo inferno de todas as 
segundas-feiras.
 Transposto o município de Laranjeiras, já no município de Riachuelo, a 
composição parou, a falta de pressão, nas proximidades de “Pedrinhas”. 
Uns quinze minutos mais ou menos, para tomar pressão, isso na subida 
de uma rampa bem acentuada, nas imediações da Usina Massapê.
 Quem viaja na Leste está habituado a essas coisas. Sempre, naquele 
trecho, os trenzinhos da Leste param, aguardando pressão, força para 
levar a bom termo as suas viagens.
 E sucedeu isso ontem também. Devia ser um pouco mais de 19 horas.
 Quando a composição estava parada, na rampa, o tender e as classes 
se desengataram da locomotiva e ocorreu então o desastre.
 As classes, o tender, o carro breque foram descendo ladeira abaixo, 
com grande velocidade.
 As duas primeiras classes viraram. O carro breque tombou por cima 
de uma primeira classe, espatifando-se completamente ambos os va-
gões. O tender	ficou	aos	pedaços.
 Seis segundas classes emborcaram também, como se a composição 
houvesse sido destroçada por um gigantesco vendaval. E continuou o 
entrevistado: – Ouvi gritos de toda parte, lamentos femininos e mascu-
linos, choros de crianças, soluços profundos, e senti a primeira classe 
virando comigo, se fazendo em pedaços.
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 Agarrei-me, fortemente, a um dos bancos, e, em meio a gemidos e 
ais, guiado pelo luar que entrava pela porta, saí da classe, meio avaria-
do, com ligeiras escoriações na cabeça, a roupa salpicada de sangue.
 Não é possível descrever a cena que o luar avivava aos nossos olhos.
 Uns feridos, outros mortos, gemendo, gritando implorando socorro, 
na cena mais horrorosa que os meus olhos viram.
	 Não	sei	junto	a	quem	fiquei.	Não	sei	a	quem	ajudei.
 Sei, apenas, que os que estavam salvos, todos se empenharam em 
socorrer os feridos, em retirar os mortos dos escombros, ajudando o 
salvamento de mulheres, de velhos e de crianças.
 Notamos que era visível a emoção que a evocação do fato causava 
ao	nosso	entrevistado,	e	por	 isso	dele	nos	despedimos,	a	fim	que	ele	
pudesse descansar um pouco, varrendo da memória aquelas ocorrências 
pavorosas.

SOCORROS MÉDICOS
 Vindo de Riachuelo (...) Jovino Pereira e Leônidas Carvalho a trágica 
ocorrência. Isso por volta das 19,40 de ontem. 
 Desde logo foram tomadas as providências que o caso exigia.
 O ilustre médico Dr. Antonio Garcia Filho, do serviço da Leste Bra-
sileiro se dirigiu ao local do acidente, e, com ele, outros colegas seus, 
do Pronto Socorro e do Hospital de Cirurgia, doutores Roosevelt Dantas 
Cardoso, José Ataliba Alvares e Basílio Amaral, além de enfermeiros e 
padioleiros.	A	fim	de	ajudá-los	acorreram	ao	local	do	sinistro	os	douto-
res Alcides Alves Pereira, José de Freitas Leitão, da cidade de Maruim, 
Milton Dortas de Mendonça, de Riachuelo e Dr. Gileno Lima, da cidade 
de Laranjeiras. Todos esses médicos trabalharam a noite inteira, socor-
rendo as vítimas do desastre e prestando-lhes os curativos de urgência.

NO HOSPITAL DE CIRURGIA
 Até hoje pela manhã achavam-se internados no Hospital de Cirurgia 
53 acidentados, cujo estado de saúde e cujos nomes não nos foi possí-
vel	identificar,	dado	o	acúmulo	de	serviço	a	cargo	daquela	benemérita	
instituição, que é modelar sobre todos os aspectos.
       __

 Em traços gerais têm os nossos leitores as primeiras notícias sobre 
o grande desastre de ontem, no quilômetro 458 da Viação Ferroviária 
Leste Brasileiro. Amanhã daremos a lista dos mortos e dos feridos e 
outros pormenores do lamentável acidente que consterna e entristece, 
nesse momento, toda a terra sergipana e a sua gente laboriosa, com a 
perda,	estúpida	e	sem	explicativas	razoáveis,	de	parentes,	de	filhos,	de	

irmãos e de amigos, que ontem encontraram cemitério no inesquecível 
quilômetro 458, naquela rampa de tão negras recordações, existente no 
município de Riachuelo, nas proximidades de “Pedrinhas”.
       __

AINDA O TERRÍVEL DESASTRE DO QUILÔMETRO 458 DA VIAÇÃO FÉR-
REA FEDERAL LESTE BRASILEIRO 
O COMÉRCIO DE ARACAJU CERROU AS PORTAS
 Ao inteirar-se das gigantescas proporções do desastre de segunda-
-feira o comércio de Aracaju, num gesto digno de encômios, fechou as 
suas portas, em sinal de pesar. As primeiras notícias que circularam na 
cidade foram as mais alarmantes possíveis, como soe acontecer nes-
sas ocasiões. Diversas pessoas eram indicadas como mortas. Surgiam 
nomes	e	nomes	a	todo	instante.	Ninguém	podia	afirmar,	nem	duvidar.	
Haviam chegado pela madrugada os primeiros feridos e dizia-se que no 
local do sinistro havia mortos a centenas, de difícil reconhecimento. O 
pânico ia se apoderando de todos como um contágio inevitável. Delibe-
rou destarte, debaixo dessa tristíssima impressão a Associação Comer-
cial do Estado, que o nosso comércio fechasse as portas e encerrasse 
ontem os seus negócios em demonstração pública do pesar dos sergipa-
nos.

TRABALHAM OS MÉDICOS ATIVAMENTE
 Desde ontem pela manhã trabalham os médicos ativamente no Hospi-
tal de Cirurgia. Os leitos disponíveis foram poucos para conter a avalan-
che de feridos e mutilados. Todas as dependências hospitalares, todas 
as suas instalações, todo o corpo de enfermeiros, tudo se movimentou, 
visando	atender	mais	pronta	e	eficientemente	os	casos	de	urgência.	Os	
médicos sergipanos tiveram ontem um dia cheio onde foram postos à 
prova a capacidade e a técnica de cada um, os seus pendores humanitá-
rios e os seus esforços, que foram imensos, no sentido de salvar a vida 
do seu semelhante. Lutaram ontem contra a morte, contra o tétano, 
contra a gangrena, contra as infecções malignas, como dantes nunca 
haviam lutado em terras de Sergipe. Foi o dia de maior trabalho para a 
ilustre classe médica sergipana. No Hospital de Cirurgia foram interna-
dos durantes o dia de ontem 41 feridos, tendo sido submetidos a opera-
ções cirúrgicas: Erundina da Silva, com fratura exposta do braço direito; 
Maria Anita Bastos, com fratura na bacia; Manoel Ramos Santos, de 
Capela, que teve amputado o pé direito; Francisco Vieira dos Santos, de 
Socorro, com fratura exposta na perna direita; Pedro Vieira dos Santos, 
de Capela, com fratura nos úmeros e luxação; Nemesio Alves da Rocha, 
de Propriá, com fratura exposta da perna esquerda; Manoel Invenção 
de Capela, com esmagamento da perna direita; João Felix Vita, de Ca-
pela, com fratura exposta na perna esquerda; Benício Vieira Santos, de 
Japaratuba com fratura exposta do braço e da perna direitos; Zacarias 
Santos, de Maruim, com fratura exposta dos ossos da perna direita e 
esquerda e do braço direito; Gilton Paes Madureira, com fratura exposta 
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na perna direita, um ferimento penetrante no abdômen e fratura na ba-
cia; Manoel Francisco dos Santos, com fratura exposta; João Bruno, com 
fratura exposta da perna esquerda; José Pereira, com fratura exposta 
na perna esquerda. Além desses foram submetidos também a delicadas 
intervenções cirúrgicas o senhor Francisco Vieira da Silva. Afora os in-
ternados, atenderam os médicos do Hospital Santa Izabel, inúmeros ou-
tros casos de curativos, cujos nomes, infelizmente, escaparam a nossa 
reportagem. Ainda hoje pela manhã, naquele modelar estabelecimento 
hospitalar as seguintes pessoas:
 João Batista Santos, José Valério Santos, Fausto Alves, Dionísio V. 
Silva, Manoel Messias Santos, João Rosa, Zacarias Santos, Francisco 
V. Santos, Manuel Juliano Campos, Manoel Ramos Santos, João Maciel 
Barreto, Silton Paz Madureira, Albino dos Santos, Francisco Vieira Sil-
va, Manoel Oliveira, Idelfonso Souza, Pedro Francisco Vieira, José Vieira 
Santos, José da Conceição Lima, João Claro dos Santos, João Felix Vitor, 
Luiz Andrade, Menezio Alves Rocha, Benizio Vieira, Pedro Santos, José 
de Souza, Aurelino Souza, José Gomes, João Bruno de Barros, José Pe-
reira, Edvacy Oliveira, Ecilson Romão Batista, Manoel Ivensão, José Viei-
ra Souza, Sebastiana Cavalcante, Joana Francisca, Erundina Silva, Maria 
Anita Andrade Bastos, Edgar Luiz Guimarães, Aberico Silva Dantas.
 Soubemos lá que havia falecido o senhor Manoel Messias Souza.

O ENTERRAMENTO DOS CADÁVERES
 Foi uma noite triste, sumamente deplorável, a atuação da nossa Po-
lícia no serviço do enterramento dos cadáveres. Fato degradante, por 
todos os títulos passível da censura pública, a atuação dos nossos dese-
ducados e incapazes agentes policiais, no momento em que chegavam 
os cadáveres das vítimas do lamentável desastre. Uma atuação infelicís-
sima, merecedora da repulsa pública. Os cadáveres estavam sendo reti-
rados das classes e conduzidos numa única maca para o cemitério, sem 
que ao menos se lhes cobrissem os despojos aos olhares públicos. Uma 
insensibilidade e um desrespeito nunca vistos pela dignidade humana. 
Os restos mortais estavam sendo atirados na areia, dentro do Cemité-
rio, tudo em comum, quando interveio pessoa de alta responsabilidade, 
fazendo ver aos agentes policiais o erro das suas atitudes.
 Foi então que se providenciou a requisição de outras macas e se abriu 
a igreja do Cemitério para nela depositar os restos mortais das infelizes 
vítimas. De começo, pretendiam os mal-avisados agentes policiais do 
Estado, em sua mor parte ignorantes e desentendidos do assunto, en-
terrar em vala comum todos os despojos humanos ali existentes.
 Eram 21 cadáveres, ainda não reconhecidos, que iam ser lançados à 
vala comum. Houve protestos de indignação. Houve, felizmente, quem 
interferisse em defesa da dignidade humana e dos princípios de direi-
to mais comezinhos, que determinam o reconhecimento dos cadáveres 
em emergências tais antes, do sepultamento. Foram então retirados os 
despojos, sujos de areia, do chão para a Igreja do Cemitério, enquanto 
se providenciava a vinda do serviço médico legal da nossa polícia. Qua-

se vinte e quatro horas se haviam passado e ninguém cuidara de tão 
importante	tarefa.	Até	então	não	se	procurara	identificar	qualquer	dos	
mortos no desastre. Cabeças, braços e pernas, ali estavam, separados 
dos	corpos,	sem	nenhuma	identificação.	Quando	o	que	primeiro	devia	
fazer a Polícia era acorrer ao local do desastre, e lá, enquanto se pres-
tavam socorros às vítimas, providenciar o imediato reconhecimento dos 
mortos, aproveitando-se mesmo dos depoimentos dos passageiros que 
lograram se salvar. Isso, justamente, o que a nossa Polícia não fez. Vin-
te e um cadáveres sem reconhecimento e os policiais na porta, usando 
abusivamente	os	cassetetes,	contra	os	filhos,	as	esposas,	os	maridos,	os	
irmãos e os parentes dos que morreram. Perdiam os seus entes queri-
dos e ainda levavam cacetadas dos agentes policiais de Sergipe. A que, 
afinal,	nos	encontramos	reduzidos!
 Além dos 40 cadáveres chegados a esta cidade já foram sepultados 6 
em Riachuelo e 3 em Rosário.

OS VERDADEIROS MOTIVOS DO DESASTRE
FALA O MAQUINISTA JOÃO CLARO DOS SANTOS
 Em um quarto do Hospital de Cirurgia, fomos encontrar hoje o maqui-
nista João Claro dos Santos, da V. F. L. B. O seu estado não era tão grave 
que me não pudesse falar. Ligeiras escoriações, contusões generalizadas 
segundo (...) do diagnóstico médico. Aproximamo-nos do seu leito e lhe 
dissemos dos nossos propósitos. Velho conhecido de longa data, amigo 
que sempre foi do Sergipe-Jornal João	Claro	nos	falou	com	firmeza,	en-
tre emocionado e profundamente entristecido, deixando que as lágrimas 
lhes escorressem nas faces negras.
 – No dia anterior ao desastre recebi ordens para viajar, de conformi-
dade com a tabela do serviço.
 Preparei a locomotiva na segunda pela manhã e mandei examinar 
os freios depois de atrelada a máquina à composição. Os freios foram 
dados como bons. Quando, porém, estava na locomotiva para viajar no-
tei que os passageiros invadiam o tender da locomotiva. As classes já 
estavam superlotadas. Pedi por isso a interferência do chefe do trem, e 
este,	atendendo	ao	meu	pedido,	solicitou	a	intervenção	da	Polícia,	a	fim	
de conseguir que os passageiros abandonassem o tender.
 A Polícia interveio e os passageiros deixaram o tender. Logo que a 
composição se pôs em marcha, observei outra vez que o tender fora in-
vadido pelos (...). Isso ao sair de Aracaju.
 Na subida de Cotinguiba, quando atravessava o lugar “invernada”, al-
guém abriu uma das torneiras de ar, o que fez quase paralisar a marcha 
do trem continuando a composição em marcha muito vagarosa até a 
estação de Cotinguiba. Foi esse, até aí, o único incidente digno de nota. 
(...)
 Abasteceu-se aí de pressão e continuou viagem, depois de uma de-
mora regular. Quando começamos a descer notei que os freios estavam 
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faltando. Fiz sinal com o apito, pedindo freios. Estando, porém, em des-
cida a velocidade aumentava cada vez mais. Reversei a alavanca de 
marcha abrindo as torneiras de purgações. E a marcha foi aos poucos 
diminuindo. Mas, ao entrar na curva notei que havia pedras no leito da 
estrada, por sobre os trilhos. A máquina desencarrilhou nesse momento 
e senti um freio brusco na retaguarda. O resto foi o desastre. Senti as 
classes engavetando umas nas outras e percebi que algumas emborca-
ram. 
 Apesar do choque, com escoriações embora, tratei de socorrer os fe-
ridos, ajudando no trabalho de salvamento. Se não fora um ex-soldado 
da Polícia, conhecido pela alcunha de Antonio Guarda, 3 ou 4 passagei-
ros teriam levado a efeito o meu linchamento. Só por isso fui forçado a 
deixar	os	mortos	e	os	feridos.	Incontinenti	dirigi-me	à	Laranjeiras	a	fim	
de informar o ocorrido ao agente da Estação local. Lá recebi os primeiros 
curativos e fui transportado para aqui, onde ainda me encontro, neste 
estado. O negro já não podia continuar a narrativa. 
 Seus olhos se enchiam de lágrimas, sua voz emudecia e a sua lem-
brança vinham certamente os mutilados, os feridos e os mortos daquela 
grande catástrofe. Murmurava então, no leito do Hospital, trémulo e ex-
cessivamente emocionado: – Não fui eu. Nunca que eu tivesse coragem 
de fazer mal ao meu semelhante. Todos me conhecem. Eu seria incapaz 
de uma desgraça dessa. João Claro precisava de descanso. E o deixa-
mos no leito, trazendo conosco as emoções e o pesar que enchia aquela 
grande casa de solidariedade humana e de amor ao próximo.

FALA TAMBÉM O CHEFE DO TREM, EDVAR SIMAS DE OLIVEIRA
 Noutro quarto do Hospital de Cirurgia achava-se internado o chefe do 
trem Edvar Simas de Oliveira. Procurou ouvi-lo a reportagem do Sergi-
pe-Jornal. O seu estado não é grave. Recebeu escoriações e foi vítima 
de um grande choque. Disse-nos o seguinte:
 – Em Aracaju, o maquinista chamou-lhe a atenção porque o tender 
estava cheio de passageiros. Pediu a intervenção da polícia e essa fez o 
tender evacuado. Isso, no entretanto de nada serviu. Mal a composição 
se movimentou, superlotada, passageiros invadiram o tender de novo. 
Perto de Cotinguiba notou que haviam aberto uma torneira de ar. O trem 
todavia fazia o percurso em marcha normal, sem nenhum excesso de 
velocidade. Foi assim até Laranjeiras. Ao subir duma rampa, perto de 
Riachuelo, parou cerca de 30 minutos. Botou lenha, tomou pressão e 
continuou viagem. Eu estava no breque, trabalhando e percebi bem que 
na descida a composição tomou velocidade fora do comum. Logo em se-
guida deu-se o desastre. Fiquei imprensado dentro do carro breque. Foi 
o maquinista João Claro, com outros companheiros que me retiraram do 
lugar	onde	fiquei.	Sei	que	o	carro	breque	emborcou.	Só	vi	a	bagaçada.	
Transportaram-me para uma 2ª classe e trouxeram-me para aqui onde 
recebi e continuo recebendo curativos. Sou baiano, trabalho nesta linha 
há poucos meses, mas pode dizer que foi isso o que se deu. O mais são 
invenções, são histórias de gente desavisada.

OS BOATOS
 Foram alarmantes os primeiros boatos. Mas, pouco a pouco, a ver-
dade vai sendo restabelecida. O número dos mortos vai descendo, as 
vítimas vão aparecendo e tudo vai sendo esclarecido convenientemente. 
Dos boatos, aquele que mais ecoou na cidade, foi o referente ao 

ADVOGADO ADROALDO CAMPOS
 Teve, hoje, o advogado Adroaldo Campos mais uma prova concreta 
da sua popularidade e do quanto é estimado.
 Quando encheu-se a capital da notícia, felizmente falsa, da sua morte 
no desastre de trem noticiamos, houve geral consternação do povo.
	 O	querido	advogado,	porém,	não	viajara	a	fim	de	defender	no	Tribu-
nal do Júri, gratuitamente, o septuagenário cabo Calazans, acusado por 
crime de homicídio. É o caso de se dizer: quem dá aos pobres, recebe 
de Deus.

COMISSÃO DE INQUÉRITO
 Estamos seguramente informados de uma comissão de inquérito, pro-
cedente da cidade do Salvador, composta de técnicos e de engenheiros 
especializados já se encontra no local do desastre trabalhando ativa-
mente. Desejamos seja bem-sucedida essa comissão. Mas, de certo as 
suas conclusões virão trazer luzes ao público, repondo a verdade no seu 
lugar, e, dentre todas essas verdades, a de que o material rodante da 
Leste está em péssimo estado, desgastado e quase inservível. O povo 
aguarda ansioso as conclusões dos técnicos.

RECLAMAÇÕES RAZOÁVEIS
 No local do desastre elementos houve que se aproveitaram da des-
graça do próximo para cometer crimes. Sabe-se que as algibeiras de al-
guns cadáveres foram revistadas e de algumas delas foram surrupiadas 
somas avultadas. Aliás, isso não se pode estranhar em Sergipe, porque 
o fato também já não constitui crime, e talvez, simplesmente, uma pe-
quenita contravenção policial.
 Contudo é sempre bom que a polícia se ponha ao encalço desses 
“contraventores” ouvindo como lhe cumpre as pessoas mais próximas 
das infelizes vítimas.

O CLAMOR PÚBLICO NO CEMITÉRIO
 Justamente porque os cadáveres não chegaram reconhecidos ao ce-
mitério se deu o clamor público. Era uma multidão querendo ver os seus 
mortos,	tentando	identificá-los,	uma	vez	que	isso	não	havia	feito	o	nos-
so serviço médico legal. O povo tentava suprir a falta das autoridades, 
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ele	próprio	identificando	e	reconhecendo	os	seus	mortos.	Se	houvessem	
sido	reconhecidos	e	 identificados	os	mortos	no	 local	do	desastre,	 isso	
não aconteceria, de modo algum.
 As famílias seriam avisadas, um funcionário poderia informá-las a 
identidade dos mortos e tantas pessoas não acorreriam o cemitério, sem 
necessidade, para receber pancadas da nossa polícia. Tudo aconteceu 
por culpa exclusiva do serviço médico-legal da Polícia que não desempe-
nhou a sua tarefa como devia desempenhá-la.
 Só muito tempo depois de desembarcados os cadáveres compare-
ceram ao Cemitério o médico-legal, o escrivão da Polícia e o fotógrafo. 
O povo continuava recebendo cacetadas dos policiais que somente isso 
sabem fazer.

NO SERVIÇO MÉDICO LEGAL DA POLÍCIA
 Recebeu-nos hoje, atenciosamente, o Dr. Aloisio Coutinho Neves, no 
seu gabinete, na Polícia, dizendo-nos que estiveram prestando serviços 
aos feridos em Laranjeiras, durante toda a noite de anteontem. 
 Informou-nos, ainda, S. S. que já chegaram a Aracaju 40 cadáveres. 
Dos	30	cadáveres	chegados	ontem	a	Polícia	só	conseguiu	identificar	os	
oito seguintes: (...), residente em Capela; Manuel, residente em Japa-
ratuba; tio de Maria da Glória Santos, moradora à rua de Gararu, 415, 
nesta cidade; João Costa, pedreiro da Leste; Aroaldo Fonseca, de 16 
anos,	filho	de	Izabel	Boto,	residente	em	Maruim;	Eneas,	com	15	anos,	
residente à rua de Lagarto com Espírito Santo, nesta cidade; Mafalda 
Santos	com	20	anos,	solteira,	sergipana,	filha	de	Manuel	Santos,	resi-
dente em Laranjeiras; José Vieira, com 15 anos de idade; José Inácio 
da	Silva,	com	17	anos,	filho	de	Erundina	Inácia	da	Silva,	residente	em	
Maruim; José  Bernardo, com 38 anos, casado, sergipano, guarda freios 
da Leste; e Manuel Luiz dos Santos, com 55 anos de idade, casado, fun-
cionário da Prefeitura de Rosário.
 Os outros, até agora não foram reconhecidos. Aguarda o médico le-
gista	da	Polícia	 sejam	 reveladas	e	 copiadas	as	 fotografias,	 tiradas	no	
Cemitério, nesta cidade.

QUE SIRVA DE ADVERTÊNCIA ESSE DESASTRE
 A Leste sempre teve por norma servir mal. A vida, a comodidade dos 
passageiros, para essa empresa, eram coisas de somenos importância.
 Água, que em terras de Sergipe se colhe aqui ou ali, sem custar nada, 
a Leste nunca forneceu aos seus passageiros, embora lhes cobrasse 
mundos e fundos por alguns quilômetros de transporte.
 Sem carros de primeira classe, para não falar dos de segunda, verda-
deiros lixos, nunca ofereceram conforto algum.
 Viajam os passageiros amontoados uns por cima dos outros, como 
sardinhas enlatadas.

 O chefe de trem, no momento da picotagem dos bilhetes, atravessa 
as classes espremendo-se por entre os infelizes passageiros, como se 
fosse um intrometido que quisesse, pela força, invadir casa alheia.
 Bancos arrebentados, serviço sanitário imprestável, de tão comum, 
ninguém estranhava mais.
 Atrasados de trens passam a ser normalidade.
	 Faltava,	apenas,	o	que	de	há	muito	se	esperava,	e,	afinal,	aconteceu	
na segunda-feira passada com o suburbano de Capela.
 Transformar-se em “fragmentos”, sem alusão ao pavonesco causídico, 
trem e passageiros.  
 É lamentável, é, mesmo, de fazer dó, mas era fatal que assim 
acontecesse. Carros de passageiros não estiram, por não serem feitos 
de borracha. Máquinas imprestáveis, não podem arrastar, em linhas 
igualmente imprestáveis, composições superlotadas.
 Fazemos votos, apenas, que a dolorosa realidade que testemunhamos 
sirva de exemplo, para que, pelo menos por alguns anos, não tenhamos 
em terras de Sergipe uma outra catástrofe do vulto da que nos enlutou.
 Sergipe é pequeno, todos nós conhecemos, de forma que uma cala-
midade dessa natureza a todos constrita e atinge.
 Não queremos, por isso, deixar de registrar a atitude altamente sig-
nificativa	do	humanitário	e	civilizado	comércio	da	capital	 fechando	as	
portas das suas casas em sinal de protesto pelos desleixos da Leste e 
sentimento pelos sofrimentos dos seus patrícios feridos, e, especialmen-
te, pela tristeza e mágoa que lhes causou a morte trágica de tantos bra-
sileiros úteis à sua terra, à sua gente, e, notadamente, às suas infelizes 
famílias.
	 Foi	por	isso	que	tanto	nos	doeu	a	injustificável	atitude	da	polícia	civil	
por ocasião do sepultamento dos corpos dos vitimados.
 Eram esses corpos, na sua quase totalidade, de gente humilde, do 
povo, e, portanto, merecedores do humano respeito que a polícia está 
na obrigação de dispensar os menos afortunados.

A TRAGÉDIA DE 18
 Sergipe inteiro, pelos seus sentimentos de piedade, está enlutado. A 
tragédia	do	dia	18,	verificada	na	rampa	próxima	ao	engenho	Pedrinhas,	
quase ao chegar à estação de Riachuelo, não cobriu de crepe somente as 
famílias a que pertenciam as vítimas. Pelas suas tremendas proporções, 
espalhou por toda a parte a nota da tristeza, a roxidão das angústias. E 
o que é doloroso, é saber-se que tudo resultou do empirismo e da displi-
cência grossa com que no geral se administra a cousa pública entre nós. 
A imprensa tem bradado assiduamente contra os desmandos de nossa 
única ferrovia, mas as advertências esclarecidas e desinteressadas da 
imprensa, ou são recebidas com enfado ou são desprezados pelos que 
deveriam dar-lhes acolhida. É que vamos perdendo o senso das respon-
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sabilidades. Os imediatismo, os personalismos e a egolatria sem freios 
se	adubam	e	crescem,	frondejam	e	frutificam.	Que	importa	aos	que	es-
tão bem instalados e com o futuro profundamente garantido o evento de 
uma tal calamidade, isto é, que um trem superlotado, transitando numa 
estrada defeituosa e malconservada, esmague, como a baratas impor-
tunas,	dezenas	de	patrícios	incautos,	que,	na	luta	pela	vida,	confiaram	
suas vidas a criaturas indiferentes que nada perdem pelo crime de ser 
displicente	na	execução	do	importante	serviço	que	se	lhes	confiou.	Não	
ignoram os técnicos da estrada de ferro que uma classe tem sua lotação 
determinada e uma locomotiva tem limite de capacidade para arrastar 
vagões, e isto ainda agravado pelo péssimo estado do material rodante. 
Como, pois, se perdoar que esses técnicos, bem pagos pelo governo, 
deixem que se leve ao extremo a superlotação dos trens, expondo os 
incautos viajantes a tragédias de tão grandes proporções, como a que 
se	verificou	no	quilômetro	458?!			

REPERCUSSÕES DO DESASTRE FERROVIÁRIO DO DIA 18
 Conforme dissemos na edição de ontem ainda não estão positivamen-
te conhecidos todos os danos do desastre do dia 18. Pessoas há, passa-
geiros do trem sinistro, de que se não tem ainda a mínima notícia.
 Estarão mortas, ainda debaixo dos escombros, ou teriam desapareci-
do,	vítimas	de	alguma	alucinação?	Aguardemos	os	resultados.	Espera-
mos o relatório policial e as conclusões do inquérito administrativo.
 Só quando essas peças forem concluídas poderá ter o público certeza 
dos	danos	verificados.	A	esta	redação	acorrem	constantemente	pessoas	
aflitas,	desesperançadas,	 indagando	notícias	dos	seus	entes	queridos,	
passageiros daquela composição.
 Ontem, uma avalanche invadiu a nossa redação, penetrou nas nossas 
oficinas,	ansiosas	por	notícias	minudentes	do	grande	desastre	ferroviá-
rio. Hoje continuando ativa a nossa reportagem, conseguimos obter o 
nome de mais nove acidentados, os quais se acham internados no Hos-
pital Santa Izabel. São eles, a saber: Manuel Ferreira Dantas, Rosário; 
José Francisco dos Santos, Capela; Cícero Romão José Batista, Santa 
Rosa; Albino Raymundo Jorge, Maruim; José Vieira Santos, Capela; Idel-
fonso Souza Nery, Siriri; Milton Santos, Rosário; João Oliveira, Maruim e 
Maria da Conceição, de Frei Paulo. Sergipe Jornal continua trabalhando 
ativamente, no sentido de fornecer aos seus leitores todos os dados do 
lamentável acidente.

              _______________________

A NOITE

GRAVE DESASTRE FERROVIÁRIO EM SERGIPE
TOMBOU UM TREM ENTRE OS MUNICÍPIOS DE LARANJEIRAS E RIACHUE-
LO – NUMEROSOS MORTOS E FERIDOS – O COMBOIO IA SUPERLOTADO
 ARACAJU, 19 (A. N.) – Cerca das 18,30 horas de hoje descarrilhou e 
tombou entre os municípios de Laranjeiras e Riachuelo, na altura do Km 
458,	o	trem	de	prefixo	SR-41,	partido	desta	capital	conduzido	pela	locomo-
tiva 232, dirigida pelo maquinista João Carlos dos Santos. A composição do 
trem sinistrado compunha-se de seus carros de um breque. Dois carros de 
primeira classe e o breque viraram por completo, não tendo sido apuradas, 
ainda, as causas do sinistro, sabendo-se, apenas, que o trem partira su-
perlotado. Chegaram, até o momento, a esta capital, em trem especial, 51 
feridos, além de outros conduzidos por caminhões. Presume-se que jazem 
no local do desastre cerca de 40 motos, não se podendo ainda, avaliar a 
extensão total do desastre, visto estar sendo procedida a remoção dos es-
combros. No Hospital de Cirurgia, que se encontra abarrotado de feridos, 
acabam de falecer algumas vítimas do desastre ferroviário, encontrando-
-se as demais em estado gravíssimo. Às 21,40, partiu um trem de socor-
ro levando cinco médicos, diversas enfermeiras e grande quantidade de 
medicamentos. Seguiram neste trem os engenheiros Jovino Prado Pereira 
e Leônidas Pereira, da Leste Brasileiro, bem como dois facultativos vindos 
de	Maruim	e	de	Laranjeiras.	O	trem	sinistrado	era	chefiado	pelo	condutor	
Edgar Sim as.

O COMÉRCIO FECHOU EM SINAL DE PESAR
 ARACAJU, 19 (A. N.) – Em sinal de pesar pelo sinistro ocorrido no 
Km 458 da Viação Férrea Leste Brasileiro o comércio desta capital cerrou 
as suas portas. Prossegue o recolhimento dos cadáveres, cujo número se 
eleva de momento a momento. Os hospitais acham-se abarrotados de fe-
ridos, muitos dos quais em estado desesperador.

APITANDO	MORRO	ABAIXO,	RUMO	À	MORTE!
COMO O MAQUINISTA DO TREM FATÍDICO RELATA A CATÁSTROFE
 ARACAJU, 22 (Serviço especial de A NOITE) – Continua a consterna-
ção causada pelo desastre ferroviário ocorrido entre Laranjeiras e Riachue-
lo, no qual morreram 40 pessoas e foram feridas mais de 200. Todas as 
providências foram tomadas para atenuar os efeitos da catástrofe, salien-
tando-se a atuação da classe médica, da guarnição federal e das autorida-
des policiais.
 O maquinista João Claro dos Santos, da locomotiva, que se encontra 
hospitalizado no Hospital de Cirurgia, falando à reportagem, fez as seguin-
tes declarações:
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 – Recebi ordens no dia anterior de viajar consoante a tabela. Logo 
cedo, segunda-feira, pus a locomotiva em ordem, deixando-a capacitada 
para viajar. Após engatá-la à composição, mandei que se examinassem os 
freios e estes foram dados como bons. O trem ia superlotado de passagei-
ros, que chegaram a invadir o tender. Comuniquei o fato ao condutor-che-
fe, e, este, prontamente, tomou providências junto à polícia, que proibiu a 
venda de passagens e evacuou o tender. Entretanto, quando o trem partiu, 
o povo invadiu de novo o tender. 
 Na subida de Cotinguiba, no local denominado Invernada, um dos 
passageiros abriu uma das torneiras de ar, o que quase fez paralisar a 
marcha da locomotiva. Até Laranjeiras, o trem andou normalmente. De-
pois de sairmos daquela cidade, outro viajante tornou a abrir a torneira de 
ar. Na subida da ladeira, a máquina, que estava com baixa pressão, parou. 
Demorei-me alguns minutos refazendo a pressão perdida e prossegui na 
viagem. Infelizmente, já na descida observei que estava faltando freios. 
Utilizando-me	 do	 apito,	 fiz	 sinal	 pedindo	 freio.	 A	 velocidade	 aumentava	
rapidamente. Fiz retroceder, então, a alavanca e a marcha diminuiu. Entre-
tanto, ao entrar na curva, observei umas pedras sobre a linha. Nesse mo-
mento, a máquina descarrilou e senti, então, um frei brusco à retaguarda. 
Em seguida, vi o engavetamento dos carros.
 Mais adiante, disse o maquinista:
 – Procurei socorrer os feridos, mas, nessa ocasião, fui agredido e qua-
se linchado por passageiros e só escapei devido à intervenção de outros 
viajantes.	Fui	a	pé	até	a	cidade	de	Laranjeiras,	a	fim	de	avisar	ao	agente	da	
estação do que ocorrera e pedir socorro. Recebi ali os primeiros curativos, 
vindo para esta capital, onde estou em tratamento.
 Essas declarações eram entrecortadas de lágrimas que rolavam so-
bre o rosto, percebendo-se, claramente, o nervosismo em que se encontra 
aquele ferroviário.
 Uma comissão da Leste Brasileira está apurando a causa do terrível 
acontecimento, que enlutou a família sergipana.

IDENTIFICADOS ALGUNS DOS MORTOS
 ARACAJU, 22 (A. N.) – Dentre cerca de sessenta cadáveres colhidos 
no	local	do	desastre	suburbano	de	Capela	somente	foram	identificados,	até	
agora, os seguintes: Manoel Luiz dos Santos – funcionário da Prefeitura de 
Rosário; José Bernardo – guarda-freios da Estrada; José Inácio da Silva – 
José Vieira – Mafalda dos Santos – Enéas de tal – Aroldo Fonseca – João 
Costa – Manoel Santos e Dino de tal.
 É a seguinte a relação dos feridos internados nos hospitais da cidade, 
segundo publicação da imprensa local: João Batista dos Santos – José 
Valério dos Santos – Fausto Alves – Dionísio Silva – Manoel Messias dos 
Santos – João Rosa – Zacarias Santos – Francisco Santos – Manoel Ju-
liano Campos – Manoel Ramos Santos – João Maciel Barreto – Hilton Paz 
Madureira – Albino dos Santos – Francisco Vieira Silva – Manoel Oliveira 
– Idelfonso Souza – Pedro Francisco Vieira – José Vieira dos Santos – José 

da Conceição Lima – João Claro dos Santos – João Felix – Luiz Andrade – 
Genésio Alves Rocha – Benizio Vieira – Pedro Santos – José de Souza – Au-
relino Souza – José Gomes – João Bruno de Barros – José Pereira – Edvaci 
Oliveira – Edilson Romão Batista – Manoel Invenção – José Vieira de Souza 
– Sebastiana Cavalcanti e Joana Francisca da Silva Dantas.

UM COMUNICADO DO GOVERNO SERGIPANO
 ARACAJU, 22 (A. N.) – O Diário Oficial do Estado publicou a seguinte 
nota a propósito do desastre ferroviário ocorrido neste Estado: “Tão logo 
teve conhecimento do lamentável desastre ferroviário ocorrido no dia 18 
do corrente à noite entre as estações de Laranjeiras e Riachuelo, onde o 
trem suburbano que se destinava à cidade de Capela descarrilou em cir-
cunstâncias de enorme gravidade, causando mortes e ferimentos a um 
grande número de pessoas que no mesmo viajavam, determinou o Exmo. 
Sr. desembargador federal no Estado, todas as providências que o lutuoso 
acontecimento exigia. Mobilizados os médicos e enfermeiros disponíveis, 
seguiram para o local do sinistro com urgência todos os meios de socorros 
desta capital, bem como os Srs. Gentil Tavares da Mota, secretário geral 
do Estado, Sr. Antonio de Oliveira Brandão, chefe de Polícia e outras auto-
ridades civis e militares”.
 Por motivo da ocorrência e numa demonstração de pesar e solida-
riedade humana, o comércio da cidade cerrou suas portas naquele dia, a 
partir das 12 horas, não havendo, também, expediente nas repartições 
públicas.
 Uma comissão de engenheiros, proveniente da capital baiana aqui se 
encontra, empenhada em averiguar minuciosamente as causas do sinistro, 
que são atribuídas à superlotação do trem e a desgaste do material rodan-
te.
       __

O DESASTRE DA LESTE BRASILEIRO, EM SERGIPE
MISSA POR ALMA DOS MORTOS – CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA AU-
XÍLIO À PREFEITURA DE RIACHUELO
 ARACAJU, 26 (A. N.) – Foi concorridíssima a missa mandada celebrar 
na Catedral Diocesana pelo Partido Trabalhista, em memória das vítimas 
do desastre ferroviário do dia 18. Pessoas representativas de todas as 
classes	e	profissões	se	encontravam	presentes	ao	ato,	do	qual	foi	oficiante	
monsenhor Carlos Camelio Costa.
       __
 ARACAJU, 26 (A. N.) – O interventor Hunald Cardoso assinou decreto 
abrindo um crédito extraordinário de dez mil cruzeiros destinado a auxiliar 
a Prefeitura do município de Riachuelo nas despesas efetuadas com os so-
corros às vítimas do desastre ferroviário ocorrido naquele município, no dia 
18 último.
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       __
ARACAJU, 26 (A. N.) – O interventor Hunald Cardoso continua recebendo 
numerosos	despachos	telegráficos	apresentando	condolências	por	motivo	
da trágica ocorrência na Estrada de Ferro Leste Brasileiro, da qual resultou 
a morte e ferimentos em centenas de pessoas. Dentre os despachos rece-
bidos por Sua Excelência destacam-se os de altas autoridades do país, dos 
Estados vizinhos e da bancada constituinte.
       __
A CATÁSTROFE DE SERGIPE
 A uma pausa, servimo-nos do ensejo para sabermos da causa pre-
cisa, do desastre havido em Sergipe. O Sr. Eduardo Macedo Soares não 
ocultou a responsabilidade do pessoal da Estrada de Ferro Leste Brasileiro 
e disse textualmente:
 – “Logo após esse lamentável desastre, foi aberto inquérito rigoroso, 
a	fim	de	que	ficassem	perfeitamente	apuradas	as	causas.	Essas	não	podem	
ser imputadas ao estado da linha que, no trecho em que houve o acidente, 
é empregada, bem dormentada e com trilhos em bom estado. Segundo se 
apurou,	um	descuido	do	maquinista	produziu	o	desastre:	a	fim	de	econo-
mizar vapor, ele fechou o compressor numa subida e, ao iniciar a desci-
da seguinte, não restabeleceu o funcionamento do compressor, ganhando 
enorme velocidade, procurou frear o trem, não o conseguindo, entretanto, 
porque o compressor não estava em funcionamento. Como os vagões de 
passageiros são de madeira, o desastre teve consequências terríveis, como 
é do conhecimento geral. Com material de aço, as consequências teriam 
sido muito menos deploráveis. Pouco e pouco, o progresso do país nos le-
vará à adoção do material metálico, que será uma garantia para o público.” 

                _______________________________________

DIÁRIO DE SERGIPE

LAMENTÁVEL DESASTRE OCORREU NO SUBURBANO DE CAPELA, CAUSAN-
DO UM SEM NÚMERO DE MORTOS E FERIDOS
HÁ UMA CONSTERNAÇÃO GERAL
ENLUTADA A FAMÍLIA SERGIPANA – A MAIOR CATÁSTROFE JÁ REGISTRA-
DA EM NOSSO ESTADO

 Em meios à consternação geral, registrou-se infelizmente, ontem, 
cerca das 18:30 o maior desastre ferroviário em Sergipe.
 Completamente superlotada, uma composição da Viação Férrea Federal 
Leste Brasileiro, que faz o percurso Aracaju-Capela, nas imediações de 
Pedrinhas, entre Laranjeiras e Riachuelo, descarrilou, originando a morte e 
graves ferimentos de vários passageiros.
 Contando com o valioso concurso de honrada classe médica sergipa-
na, da Guarnição Federal e da Força Policial, as autoridades locais tomaram 
as	necessárias	e	urgentes	providências	a	fim	de	prestar	socorros	às	vítimas	
de tão lamentável catástrofe que enlutou a família de nosso Estado.
 Alguns feridos estão internados nos Hospitais desta capital, onde já 
foram submetidos a intervenções cirúrgicas.
 Segundo apurou a nossa reportagem, já sobe a mais de 50 o número 
dos mortos.
 Amanhã daremos pormenores em torno do doloroso acontecimento.
 
UM DESASTRE DE PROPORÇÕES GIGANTESCAS, CONSTERNOU O POVO 
SERGIPANO – ALGUNS DETALHES DA CATÁSTROFE – PROVIDÊNCIAS TO-
MADAS
 A imprensa sergipana, desde há algum tempo, vem movimentando 
uma justa campanha contra os desmandos administrativos da Leste Bra-
sileiro, que, numa demonstração evidente de seu despreza aos interesses 
coletivos, nunca atendeu às críticas formuladas, no sentido de bem servir 
ao público, evitando ocorrências desastrosas como a que acaba de ser tea-
tro o quilômetro 458, nas imediações de Pedrinhas, entre as estações de 
Laranjeiras e Riachuelo.
 Esses desmandos originados pela falta de material rodante e con-
sequente desgaste, e outros fatores de ordem técnica, apontados ainda, 
constantemente pelos que infelizmente, se servem da Leste Brasileiro, já 
contribuíram para o desastre de “Casco de Burro”, em Boquim, no quilô-
metro 211, onde pereceram inúmeras vidas. E agora é a reprise do mesmo 
doloroso acontecimento, em proporções gigantescas. Tudo isso vem corro-
borar as nossas assertivas.
 Feitos esses ligeiros comentários, apreciemos o DESASTRE.
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 Eram 18,30, de 18 do corrente, quando a composição nº 232, condu-
zida pelo maquinista João Claro dos Santos, tendo como foguista Alberico 
Santana,	e	chefiada	pelo	Sr.	Edward	Simas,	ao	fazer	a	curva	do	quilômetro	
458, sentindo os efeitos calamitosos do péssimo material, descarrilhava, 
motivando o maior dos desastres já ocorridos em Sergipe e talvez o maior 
do Brasil.
 Uma verdadeira multidão, comprimida entre carros e tenders, era 
transformada em escombros. Poucos foram os que, milagrosamente, es-
caparam dessa chacina promovida unicamente pela Leste Brasileiro. Muti-
lados, e cegos, os passageiros atingidos, tiveram os primeiros socorros de 
diversos médicos residentes nas cidades de Maruim, Laranjeiras e Riachue-
lo, que para ali se transportaram, e só às 20 horas, a Estação de Aracaju 
tinha conhecimento da catástrofe.

MOVIMENTAM-SE OS TÉCNICOS DA LESTE
 Inteirados da lamentável ocorrência, os ilustres engenheiros Jovino 
Prado Pereira, engenheiro-presidente, e Leônidas Pereira de Carvalho, ins-
petor de transportes, acompanhados de cinco médicos e outros funcioná-
rios daquela ferrovia, seguiram de trem para o local, isto às 21,40. Não 
pudemos olvidar os esforços dispendidos por todos, nesse transe que en-
lutou	a	família	sergipana.	Defdicados,	tudo	fizeram	a	fim	de	que	os	feridos	
fossem conduzidos para o Hospital de Cirurgia, nesta capital, o que se ve-
rificou	na	madrugada	de	ontem,	precisamente	às	3,15.

NOVOS SOCORROS
 Ainda uma vez, os doutores Leônidas de Carvalho e Jovino Prado Pe-
reira,	voltaram	ao	local,	às	6,15	da	manhã	de	ontem,	a	fim	de	transportar	
novos feridos que ali se encontravam sob os cuidados de diversos médicos.

FUNCIONÁRIOS DA LESTE QUE PERECERAM E FORAM FERIDOS
 Tombaram sem vida, até agora, os inditosos funcionários José Ber-
nardes e João Vitor, ambos guarda-freios do trem sinistrado, e estão gra-
vemente	 feridos	Edward	Simas,	Claudionor	Silva	e	Manuel	 Jaime,	 todos	
Chefes de Trem, o folguista Alberico Santana e o maquinista João Claro dos 
Santos.

ATUAÇÃO DA CLASSE MÉDICA, DA GUARNIÇÃO FEDERAL E DA FORÇA PO-
LICIAL
 Tem sido destacada a atuação dos ilustres médicos sergipanos, que 
inda uma vez, demonstraram grande solidariedade humana, prestando 
inestimáveis serviços a todos quantos tiveram a infelicidade de participar 
desse	catastrófico	desastre.	É	de	justiça,	também,	assinalar	a	valiosa	cola-
boração	prestada	pela	Guarnição	Federal	e	Força	Policial,	que	tudo	fizeram	
ao seu alcance, sem medir sacrifícios, tendo como escopo, unicamente, 

socorrer as indefesas vidas.

PASSAGEIROS MORTOS
 Até o momento não pudemos colher os nomes das vítimas. Entretan-
to, podemos informar aos nossos leitores que o número de mortos atinge a 
mais de 60. Ontem, à noite, no cemitério da Cruz Vermelha, que se apre-
sentava completamente na escuridão, foram sepultados 40 cadáveres.

FERIDOS E HOSPITALIZADOS
 Tem sido grande a azáfama dos médicos nos Hospitais de Cirurgia e 
Santa Izabel, para salvar as vidas dos feridos que ali se encontram, razão 
porque ainda não pudemos colher os nomes das 71 pessoas hospitaliza-
das, exceto das que estão nos hospitais de Laranjeiras e Maruim.

O ESTADO DAS CLASSES SINISTRADAS
 Toda a composição sinistrada está em deploráveis condições, sendo 
total o prejuízo do material.

SEPULTADOS E HOSPITALIZADOS NOS CEMITÉRIOS E HOSPITAIS DO IN-
TERIOR
 A nossa reportagem apurou que foi sepultado e hospitalizado nos ce-
mitérios e hospitais das cidades de Laranjeiras, Maruim e Riachuelo, gran-
de número de vítimas do horroroso desastre.

DIGNIFICANTE E HUMANA ATITUDE DO COMÉRCIO SERGIPANO
 Emprestando a sua solidariedade humana, que mereceu os mais jus-
tos encômios do povo sergipano, a honrada classe dos comerciantes desta 
capital, cerraram as suas portas, na tarde de ontem.
 Amanhã, daremos os nomes dos mortos e feridos, e outas notícias.
       __

NA RELAÇÃO QUE HOJE PUBLICAMOS, ESTÃO CONSIGNADOS OS OBJE-
TOS E VALORES ENCONTRADOS NO LOCAL DO TREMENDO DESASTRE DA 
LESTE BRASILEIRO 
OBJETOS E VALORES ENCONTRADOS PELA POLÍCIA, NO LOCAL DO DE-
SASTRE – O MAQUINISTA NÃO FOI O CULPADO

 O Departamento de Segurança Pública, atendendo à solicitação deste 
órgão, forneceu uma relação dos objetos e valores encontrados no local do 
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tremendo desastre ferroviário, de 18 do corrente, que abaixo publicamos:
(Segue a relação)
 Relação discriminativa dos objetos encontrados no local do desastre 
da Leste Brasileiro, ocorrido no dia 18 do andante entre as estações de La-
ranjeiras	e	Riachuelo,	que	acha	na	Chefia	de	Polícia:

a) LUIZ DANTAS DE SOUZA (Lulu) – proprietário e residente na cidade 
de Rosário de Catete foi encontrado em seu poder Cr$ 2.040,00, um 
relógio de ouro, masca Ômega, em perfeito funcionamento com uma 
corrente de prata; três (3) notas promissórias sendo uma de Cr$ 
15.000 pagas ao Banco do Brasil em 18.3.46 ao Sr. Miguel Daltro no 
valor de Cr$ 2.000,00 e um talão de cheque da Casa Bancária Dantas 
Freire Ltda., sob nº 83.871 a 83.880, sendo que no cheque 33.871 foi 
sacada a importância de dez mil cruzeiros em 18.3.46.

b) JOSÉ BERNARDO (Guarda-freio da Leste Brasileiro, uma carteira mar-
ca Estudante com um retrato de criança, sem dedicatória, e a quantia 
de Cr$ 465,00, entregue por um cidadão na presença do Dr. Leônidas 
de Carvalho, inspetor de transportes da “Leste” e um funcionário co-
nhecido por Zizi.

c) BRAULIO (Filho do Sr. Juca do “Central”). A quantia de Cr$ 90,00, um 
anel de chapa com a inscrição “Maria”, uma aliança com as iniciais “M. 
Pureza”, entregues pelo delegado de Polícia de Riachuelo.

d) Da mulher do soldado HONORATO, da Força Policial do Estado, desta-
cado em Riachuelo: a quantia de Cr$ 117,00, de um seu irmão morto, 
entregue pelo delegado de Polícia de Riachuelo.

e) JOSÉ VIEIRA DE SOUZA: um título eleitoral da 3ª zona da Capela sob 
nº 1160, uma certidão de idade passada pelo tabelião Luiz Almeida 
de	Mendonça	e	uma	Carteira	Profissional	sob	nº	15.186,	do	Ministério	
do Trabalho. 

f) OSTIQUE	DE	ARAGÃO	BULCÃO:	uma	Carteira	Profissional	do	Ministé-
rio	do	Trabalho	sob	nº	3093	e	uma	fotografia.

g) 10 retratos e um bilhetes (passagem da “Leste” nº 01726).
h) MANUEL MESSIAS DOS SANTOS: uma carteira com o porte do regis-

tro de arma, assinado pelo chefe de Polícia-Delegado, 90,00 e mais 
uns papeis sem nenhum valor.

i) JOSÉ	VALÉRIO	DOS	SANTOS:	uma	Carteira	Profissional	do	Ministério	
do Trabalho, sob nº 24.547.

j) Uma bolsa pequena para senhora, cor vermelha, com duas passagens 
da Carmópolis, contendo Cr$ 22,00, encontrada debaixo de um banco 
da 1ª classe que viajava anexa ao ‘Breque’.

k) Duas carteiras pequenas vazias, sem documentos.
l) PEDRO VIEIRA DE ARAGÃO: um traslado de escritura pública, passa-

da pelo tabelião de Aquidabã, no valor de Cr$ 4.000,00.
m) FLORISVAL	DIAS	PINA:	um	certificado	de	alistamento	da	19	CR,	ex-

pedido pelo 35º Distrito de Neópolis.
n) MANUEL SABINO: Cr$ 125,00 encontrados no bolso esquerdo da cal-
ça.	 Identificado	por	se	encontrar	em	seu	poder	um	pequeno	docu-
mento de prestações. Esta vítima estava sem a cabeça.

o) Em dinheiro foi encontrada debaixo do tender do breque e da 1ª clas-
se,	a	quantia	de	Cr$	105,80	de	pessoas	não	identificadas.

p) Um pegador de chave com quatro chaves, uma valise pequena com 
diversos anéis de metais e já aberta.

q) Um relógio de pulso em mau estado, sem pivô, Cr$ 10,00 e um pente, 
entregues	pelo	fiscal	Hercílio,	encontrados	no	bolso	de	um	dos	oito	
mortos, já sepultados nesta capital.

        __

JOÃO CLARO DOS SANTOS
 Já é do conhecimento público, as causas que originaram o lutuoso 
acontecimento ocorrido em Pedrinhas, com a composição da Leste Bra-
sileiro. Nas entrevistas aos jornais citadinos, o maquinista João Claro 
dos Santos elucidou com a integridade da sua palavra, pormenorizada-
mente, tudo quanto ocorrera. Vê-se, portanto, que ele não foi absoluta-
mente culpado. O seu passado, em Sergipe, todos conhecem. Operário 
competente, modesto e trabalhador, João Claro dos Santos, não só é 
estimado no seio dos seus colegas da Leste Brasileiro da qual é velho 
servidor, mas também o é nas hostes trabalhistas deste Estado.
 Infelizmente, os boateiros contumazes quiseram atribuir a um solda-
do do Trabalho, a responsabilidade do desastre.
 Os técnicos aí estão, e eles, autorizadamente, dirão mais tarde, em 
circunstanciado relatório, quem foi o culpado.
 Ao nosso ver, existe um. E este é o material imprestável da Leste Bra-
sileiro.

MISSA DE 7º DIA
 No próximo dia 25 do corrente, o PTD, seção de Sergipe, fará cele-
brar uma missa solene de réquiem em sufrágio das almas das vítimas 
do horrível desastre do trem, ocorrido no dia 18 do corrente no quilô-
metro 458, entre as cidades de Laranjeiras e Riachuelo. Para esse ato 
de piedade cristã, são convidadas todas as pessoas de fé. Abrilhantará 
a solenidade fúnebre, o orfeão do Instituto Pedagógico Ruy Barbosa 
acompanhado pela banda de música da Força Policial do Estado. O PSD 
e Diário de Sergipe foram especialmente convidados para assistirem a 
esta solenidade, que terá lugar na Catedral Diocesana. 
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ECOS DO DESASTRE
 Não há negar que possuímos muitos espíritos cheios de bons senti-
mentos. Foi uma oportunidade para se ver a dedicação de nosso corpo 
médico, entregando-se completamente ao trabalho de minorar os so-
frimentos dos acidentados. Ao lado da classe médica, os enfermeiros 
também mostraram sua abnegação completa, veja-se como exemplo o 
que fez o enfermeiro do serviço de Saúde Pública, Adalberto Rodrigues, 
apresentando-se espontaneamente e trabalhando uma noite e um dia 
no serviço de curativo. É digna de menção realçar aqui os relevantes 
serviços prestados, naquele momento angustioso para todos. Não só 
daqui, os médicos do interior do Estado, das cidades vizinhas ao local do 
desastre, deram o maior dos seus esforços técnicos.

      __

O  QUE VI E SENTI NO DESASTRE FERROVIÁRIO DA NOITE DE 18 DE 
MARÇO DO CORRENTE ANO
   
    Por Antonio do Couto Lemos

 Depois de tratar do último negócio que, dentre muitos, me levou 
a viajar naquele dia a Aracaju, às 16 e 3º horas, despedi-me do meu 
amigo Nelson Martins, e de lá dirigi-me à estação da Leste para tomar 
passagem no suburbano que se destinava à cidade de Capela e passava 
por Maruim, onde resido.
	 Verifiquei,	 contra	meu	gosto	que	a	 composição	do	dito	 suburbano,	
composta de oito classes, era diferente da que fazia o serviço normal 
do aludido trem. Não estava ligado um só carro amarelo da composição 
nova que vinha fazendo regularmente o serviço dos suburbanos de Ca-
pela e Rosário do Catete. É verdade que de uns vinte dias para cá, vi-
nham ligando à composição amarela, um carro de primeira classe, azul, 
e às segundas-feiras era atrelado à mesma composição, outro carro azul 
de segunda classe, na estação de Cotinguiba. Estas substituições eram 
motivadas pelos reparos porque estava passando um carro amarelo de 
primeira classe e faltar outro de segunda, da mesma cor, para atender 
à quantidade de passageiros da referida cidade de Cotinguiba, conforme 
fui informado, há dias, por um empregado da Leste, quando lhe pergun-
tei o motivo dos atrelamentos dos carros azuis.
 Naquele dia não me foi possível divulgar, à distância, qual a distri-
buição feita entre as classes de primeira e as de segunda, devido à su-
perlotação e promiscuidade dos passageiros, quer dentro das classes, 
quer	nas	plataformas.	Acercando-me	dos	carros,	pude	ver	enfim,	pelos	
números apostos nos lugares apropriados, onde se achavam localizadas 
as primeiras classes.

 Recusando entrar no carro ligado à segunda classe por achar que, se 
não era impossível entrar, todavia era difícil transpor as suas platafor-
mas as quais estavam excessivamente superlotadas, resolvi penetrar no 
primeiro carro que estava ligado ao breque. Além do excesso exterior, 
no mesmo trem, dentro de todas as classes a quantidade de passageiros 
sentados	e	de	pé	era	tanta,	que	dificultava	o	trânsito	dos	seus	chefes	a	
ponto de, na estação de Cotinguiba, não ter aparecido no carro em que 
eu viajava , um só deles para efetuar a cobrança das passagens.
 Tendo conseguido introduzir-me na classe mencionada, coloquei-me 
bem no centro da mesma, de pé, junto aos bancos onde estavam senta-
dos: o meu amigo José Teles, ex-prefeito de Japaratuba e o senhor João 
Teixeira, alfaiate em Laranjeiras, os quais achavam-se entre pessoas 
para mim desconhecidas. Nesta posição, vi o trem sair na hora apraza-
da, tendo ao meu lado, também de pé, diversas outras pessoas, inclusi-
ve o meu mano Carlos que conseguiu sentar-se ao chegar à estação de 
Cotinguiba. Consegui sentar-me quando o trem estacou no ponto Ibura, 
no momento em que a pessoa que estava junto ao alfaiate João Teixeira, 
lá desceu. Despachando mais alguns passageiros, o trem continuou sua 
marcha em direção à cidade de Laranjeiras, e quando começou a descer 
foi desenvolvendo grande velocidade, diminuindo já bem perto da pon-
te Madre Deus; velocidade essa que me chamou a atenção e provocou 
protestos de muitos dos passageiros do carro onde eu viajava.
	 Desde	 logo	 fiquei	 um	 tanto	 advertido	 com	o	modo	 do	maquinista,	
naquela descida e procurei segurar-me com força no banco onde estava 
sentado	(o	que	sempre	fiz	durante	os	oito	anos	que	viajo	semanalmente	
nos trens da Leste, quando em descidas os maquinistas acham que de-
vem abrir as chaves das locomotivas por eles dirigidas).
 Além da descida vertiginosa de Ibura, na subida do engenho Pedri-
nhas fomos obrigados a parar e esperar pela pressão da máquina, pois 
havia caído e, com a pressão que tinha não podia subir até o ponto mais 
alto daquela ascensão. Excluindo esta parte, íamos fazendo boa viagem 
muito embora ainda perdurasse a má acomodação de inúmeros pas-
sageiros que continuavam de pé não só no centro da classe como nas 
plataformas. Isso pude observar da janela que servia ao banco onde eu 
estava sentado.
 Por volta das 18:45 horas, a locomotiva conseguiu ultimar a subida 
seguindo a descer, ao mesmo tempo que aumentava a velocidade de um 
modo assaz estranhável e foi de tal modo a rapidez acelerada, a vertigi-
nosidade da carreira, que se estabeleceu o pânico entre os passageiros 
do carro em que eu viajava, a ponto de me levar a pronunciar em voz 
alta: “Vamos sofrer um grande desastre, segurem-se bem nos bancos e 
não se precipitem”. Quando pronunciei estas palavras, já tinha visto di-
versos passageiros do sexo masculino precipitarem-se pelas janelas do 
carro. Segurando-me bem no banco onde estava e no outro fronteiro, 
ouvia os gritos das mulheres apavoradas e depois de uns três segundos 
mais ou menos que eu havia concitado a terem calma, senti que o trem 
corria na velocidade máxima, aos tombos, e logo em seguida um gran-
de choque acompanhado de um quebrar de madeiras na frente do meu 
carro.
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 Vi um sem número de tábuas partidas pela porta dianteira do mes-
mo carro; apagaram-se as luzes, o carro em que eu vinha ainda correu 
como que descia uma ladeira, sem governo, sentindo nesse momento 
outro choque menor do que o primeiro e grande quantidade de poeira na 
frente e de lado do mesmo carro, debaixo de uma claridade obstruída, 
em parte, pela poeira; esta, uma vez serenada, deixou-me distinguir 
que aquela claridade bem forte por todo o carro, era produzida pelas 
luzes e farol da locomotiva para ao lado esquerdo do carro que me con-
duzia.
 Aproveitando essa claridade todos os passageiros do meu carro pro-
curaram sair, como melhor puderam, pelas portas e janelas sendo eu 
o último a saltar pela janela correspondente ao meu banco, depois de 
tirar	o	meu	pacote	de	chapas	para	fotografias	o	qual,	felizmente,	havia	
ficado	preso	entre	os	vergalhões	da	rede.	Tendo	entregue	esse	pacote	a	
uma passageira que conseguiu salvar-se e passava nesse momento por 
baixo da janela, pela lado de fora do carro, foi procurar a minha pasta de 
documentos que com os demais pacotes voaram das redes com os so-
lavancos sofridos pelos choques; e fui encontrá-la junto à valise de um 
amigo e companheiro de viagem, Luiz Gois da Silva, comerciante nesta 
cidade. Apanhando minha pasta e a valise do meu amigo, subi no banco 
de onde me levantara e depois de passar a vista por todo o interior do 
carro, sem notar a existência de uma só pessoa, passei as pernas pela 
janela e escorregando cautelosamente cheguei ao chão que estava a 
uns dois metros de onde eu desci.
	 Pisando	a	terra	firme	procurei	a	mulher	a	quem	tinha	entregue	o	pa-
cote das chapas e recebendo-o, indaguei pelos demais companheiros 
de viagem, depois de procurar o meu mano Carlos, pois ainda estavam 
acesas as luzes da locomotiva facilitando as minhas investigações. Sen-
ti, então, um certo alívio por constatar que estavam quase todos sal-
vos, estabelecendo entre nós a escolha das medidas que deveríamos 
adotar naquele momento. É indescritível o estado de ânimo em que nos 
encontrávamos pelo choque do desastre agravado pelo quadro doloro-
so de corpos mutilados, soterrados e feridos de toda a espécie que na 
agonia da dor nos implorava por socorro sem que pudéssemos, naquela 
negatividade de meios, atender aos urgentes e difíceis socorros de que 
eles careciam. Mesmo com o resto de luz que nos projetou a locomotiva 
não podíamos de forma alguma levantar classes pesadas e escombros, 
que, sem dó nem piedade esmagavam e conservavam presos, entes 
humanos,	conforme	visualmente	verificamos	pelos	destroços	da	parte	
ao nosso alcance, do trem sinistrado, antes de deixarmos o local. Pela 
posição do carro em que eu viajava e o montão de ruinas por cima do 
tender, o qual constatamos ser do carro breque, pude concluir que o 
primeiro e grande choque sentido pelo meu carro, foi quando esfacelou 
o breque; e o segundo, quando enterrou a parte dianteira do paredão 
do corte existente no local, à margem direita da locomotiva. Esta, numa 
demonstração muda e imperativa nos dizia, pela sua posição sobre os 
trilhos, que foi obrigada a parar por lhe terem aplicado um freio diferen-
te do que deveria servir para estancar toda a composição sem tamanho 
estrago, ou então diminuir a marcha como soe acontecer estando em 
perfeito funcionamento os freios automáticos.

 Assentado sobre o que deveríamos agir fomos, em número de umas 
quinze pessoas, a pé, até a estação de Riachuelo distante uns quatro 
quilômetros do local do desastre; deste grupo fazia parte o meu amigo 
José Teles que também aparentava estar a salvo de qualquer ferimento. 
Nos primeiros carros que estavam ligados ao breque, ninguém saiu ileso 
de um só ferimento ou conclusão por pequeno que fosse. Eu mesmo, no 
dia	seguinte	verifiquei	ser	portador	de	quatro	contusões	o	que	não	pude	
observar na noite anterior devido ao estado de agitação.
	 Chegando	à	estação	de	Riachuelo,	que	fica	a	quatro	quilômetros	des-
sa cidade, procurei o Agente que, solícito, transmitiu um telegrama para 
minha família, em Maruim, meus conhecidos, que viajaram no mesmo 
carro e que estavam salvos. Logo após ter sido transmitido o telegrama, 
consegui continuar viagem com um grupo mais numeroso de mulheres, 
velhos e crianças, até Maruim, muito embora o meu amigo José Teles 
tivesse insistido para que eu fosse com ele até a cidade de Riachuelo, 
alegando-me, com bastante razão, de que me seria muito mais fácil pro-
videnciar rapidamente um automóvel para me levar até Maruim, onde 
já	devia	estar	muito	aflita	a	minha	família.	Agradeci	o	seu	interesse	pois	
só me serviria seguir imediatamente; e para que pudéssemos transpor 
a	ponte	de	Canabrava,	assentamos	que	o	trole	pequeno	ficaria	à	minha	
disposição e o maior o levasse com alguns feridos até a cidade de Ria-
chuelo, o que foi feito, tendo ele prestado relevantes serviços, segundo 
fui informado depois.
 Depois de atravessarmos a ponte de Canabrava no trole pequeno, pois 
o grupo que me acompanhava não tinha coragem de transpor a pé, tal 
o estado nervoso e psíquico de todos, motivado pela horrível impressão 
do desastre, conseguimos, sabe Deus como, ver terminada essa jornada 
de sofrimento moral e físico, com a nossa chegada a Maruim, por volta 
das 23 horas daquela fatídica noite, com um grupo mais numeroso, em 
virtude de se juntarem a nós, diversos passageiros que nos antecede-
ram na caminhada, e outros que vieram mais atrás e conseguiram nos 
alcançar. Fazia parte daquela romaria, gente de Japaratuba, Carmópolis, 
Siriri,	Rosário	do	Catete	e	até	de	Capela,	ficando	várias	pessoas	em	Ma-
ruim para seguir viagem no dia seguinte.
 Outro quadro não menos tocante foi quando chegamos a Maruim: a 
estação	estava	repleta	de	pessoas	aflitas	a	nos	 indagarem	pelos	seus	
entes queridos agravando as nossas tristezas. Era doloroso para nós que 
assistimos ao horroroso quadro do desastre, ver a justa angústia deli-
neada naqueles semblantes, quando também pairava em nossa mente 
a dúvida, se ainda sobreviviam ou não aqueles perguntados.
	 É	este	o	relato	fiel	do	que	vi	naquela	trágica	noite	de	18	de	março,	onde	
foram ceifadas dezenas de vidas, tão necessárias aos entes queridos 
que choram as suas faltas. Mesmo com a calma que me é peculiar, a 
ponto de exceder a minha expectativa durante o momento fatal, peço 
ao bom Deus que não se reproduza na minha vida, outra cena igual, tal 
a repercussão violenta que se manifestou no meu estado psíquico.
 Maruim, 20-3-1946.
       __
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       __
O SACRIFÍCIO DO NORTE
 Transcrevemos o brilhante comentário que, sob o título acima, publica 
O Jornal do Rio, em sua edição de 26.03.46: “ Depois das notícias da 
tragédia ferroviária ocorrida em Sergipe, compungem as visões fotográ-
ficas	do	maior	engavetamento	já	verificado	no	Brasil.	Nos	clichês	estão	
a pequena máquina tombada e os veteranos vagões de madeira trans-
formados num amontoado de escombros, muitos, deles, por cúmulo de 
infelicidade, soterrados por uma barreira que desabou com o choque e 
amortalha numerosas vítimas; a mais dramática, contudo, destas impu-
blicáveis	fotografias,	é	aquela	em	que	são	vistos	os	corpos	de	dezenas	
de	nordestinos,	gente	humilde	está-se	a	ver,	à	espera	de	identificação	e	
sepultamento.
 No drama das esquecidas e desgraçadas populações do norte faltava 
este capítulo do sacrifício em massa pelo elemento mecânico desorga-
nizado. O seu sofrimento vem de longe, efeito de causas econômicas e 
sociais,	geográficas	e	até	raciais,	cantadas	e	detalhadas	pela	ficção	e	
pela técnica, nunca, entretanto, enfrentadas com decisão pelos nossos 
homens de governo.
 Não fosse o exagero da desgraça, o número de vítimas e as circuns-
tâncias do desastre, talvez a notícia não merecesse maiores atenções, 
esmaecendo a repercussão nas fronteiras do pequeno Estado. O que 
ocorreu,	entretanto,	merece	um	conhecimento	maior,	porque	reflete	o	
agravamento do sacrifício do norte nestes anos de guerra.
 A desorganizada economia nordestina, de bases oscilantes, quase 
sempre fundada na importação de produtos essenciais em troca de ma-
térias primas, entrou em colapso quase completo com as restrições de 
transporte. Os núcleos do litoral viram-se desprovidos, não raro, dos 
seus tradicionais elementos de vida, como os de alimentação, e sua liga-
ção com o interior tornou-se periclitante, acarretando por consequência, 
o estolamento deste último.
 Faltou ao sertanejo até o charque do Rio Grande, isto como exemplo 
do que foi a vida no norte em virtude da falta de ligação permanente 
com o sul. Em contato mais direto com a luta, suportou meses o custo 
de vida mais absurdo e a mais completa falta de conforto urbano e rural. 
O material existente, parco e velho entrou a sofrer desgaste irremediá-
vel. Reduziram-se os trens, a carga acumulou-se nas plataformas das 
estações do interior como nos portos das capitais. Por isto é que o trem 
sinistrado levava, segundo se diz, mil passageiros, e as classes e vagões 
não ofereceram a menor resistência quando a locomotiva, sem pressão 
para os freios, descarrilou depois de incontida e desabalada carreira tri-
lhos a baixo.
	 Este	desastre	 infortunado	de	Sergipe	reflete	a	situação	de	carência	
reinante no Norte, e adverte sobre a extensão do que há de realizar para 
qualquer melhoria.
       __

EM SUFRÁGIO DAS VÍTIMAS DO DESASTRE DO TREM DA LESTE
 Domingo próximo passado, em Sítios Novos, município de Canhoba, 
teve lugar na capela daquela localidade, às dezoito horas, um tédum em 
sufrágio das vítimas do tremendo desastre do trem da Leste quando de 
sua	ocorrência	no	dia	dezoito	de	março	próximo	findo	entre	as	cidades	
de Riachuelo e Laranjeiras, neste Estado.
	 Com	 a	 presença	 de	 numerosas	 fieis	 também	 foram	 feitas	 orações	
com	o	fim	principal	de	recomendarem	a	Deus	as	almas	daqueles	que	tão	
trágica e tristemente desapareceram do mundo vitimados pelo golpe 
traiçoeiro da morte.
 E esse ato de fé cristã do povo daquele Município bem demonstrou o 
seu sentimento pelo triste acontecimento que enlutou o mundo sergipa-
no.
        __  
CAMPANHA DE AJUDA ÀS FAMÍLIAS VÍTIMAS DO DESASTRE FERROVIÁ-
RIO DA LESTE BRASILEIRO
APELO AO POVO SERGIPANO
 Ainda repercute dolorosamente no coração do nosso povo o desastre 
do trem suburbano do dia 18 do mês passado. Dezenas e dezenas de 
patrícios nossos pereceram naquela calamitosa situação, sem que se 
saiba,	até	hoje,	ao	menos,	o	número	exato	dos	que	foram	sacrificados.
 São quase todos pessoas pobres, residentes no interior do Estado, 
cujos	lares	ficaram	desolados	e	vazios	do	seu	trabalho	produtivo	e	be-
néfico.	Há	um	número	considerável	daqueles	que	se	tornaram	incapazes	
para o trabalho, temporária ou permanentemente, em consequência do 
horrível desastre. Os sofrimentos das famílias pobres mal podem ser 
contados sem profunda emoção.
 Sabemos quanto o coração do povo sergipano é cheio de humanidade 
e sentimos a extensão desse sentimento fora da nossa terra através de 
tantas e tão calorosas manifestações de simpatia.
 Por tudo isso, nós nos congregamos nessa Campanha de Ajuda às 
Famílias Vítimas daquele trágico acontecimento, visando canalizarmos 
esse sentimento de solidariedade que o noticiário dos jornais desper-
tou	em	nosso	povo	para	convertê-lo	em	socorro	eficaz.	É	para	ele	que	
agora apelamos, para o Governo, as autoridades federais, estaduais e 
municipais, as autoridades eclesiásticas, as associações de classes, a 
Associação Comercial, os sindicatos de patrões e operários, os Comi-
tês Populares Democráticos, a Diretoria da Leste Brasileiro, os jornais 
da	nossa	terra,	a	fim	de	que	todas	essas	expressões	distintas	do	nosso	
povo promovam coletas de donativos para minorar a sorte dos que ain-
da sofrem ou perderam os arrimos de suas famílias.
 Manteremos, além da Comissão Central de Ajuda às Vítimas do De-
sastre, uma Assistência Jurídica para orientação e esclarecimento do 
direito de cada um dos atingidos direta ou indiretamente por aquele 
trágico acontecimento. Faremos tudo, com o auxílio do nosso povo, para 
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não deixarmos desamparadas as famílias pobres que estão padecendo 
tão duras e tristes consequências, algumas das quais já na indigência. 
Os	socorros	devem	ser	imediatos,	dadas	as	situações	aflitivas	de	muitas	
famílias que constituem casos dolorosos trazidos ao nosso conhecimen-
to, infelizmente ainda não atendidos entre nós, plenamente, por falta de 
um órgão centralizado de socorros, cuja existência já tardava e que as 
catástrofes sempre fazem nascer do seio do povo.
 A presente campanha não tem como não poderia ter, nenhuma cor 
política, partidária ou sectária.
 Integram a sua Comissão Central personalidades várias da nossa so-
ciedade, que aplaudiram a nobre iniciativa do Partido Comunista e à 
ideia humanitária de ajuda às vítimas do desastre ferroviário aderiram 
pelo simples dever de solidariedade humana, sentimento que conside-
ram	acima	dos	partidos	políticos	ou	das	confissões	religiosas,	e,	por	isso	
mesmo, digno do aplauso e cooperação de todos, parta de onde partir, 
para minorar os sofrimentos dos nossos patrícios, especialmente dos 
desamparados do poder da riqueza ou que perderam o poder do traba-
lho, fonte única do seu bem-estar, como geralmente acontece aos que 
viajam nos trens superlotados e desconfortáveis das segundas-feiras.
 À rua João Pessoa, nº 288 estão instaladas, funcionando diariamente 
pela manhã e à tarde, a Comissão Central e a Assistência Jurídica aos 
que sofrem ainda sem remédio as consequências do terrível desastre.
 Neste sentido humanitário, deseja a Comissão Central que se mani-
feste concretamente a boa vontade de todos, remetendo espontanea-
mente os seus donativos à mesma ou às subscrições levantadas pelos 
órgãos que aderirem à Campanha de Ajuda às Famílias Vítimas do tre-
mendo desastre ou ainda a pessoas portadoras de listas devidamente 
autenticadas pelo presidente e tesoureira da referida Comissão.
 Cumpramos todos alegremente o nosso dever de ajudar o nosso povo 
a	sair	dessa	situação	aflitiva,	com	a	contribuição	monetária	generosa	ou	
a	informação	exata	e	fiel	a	respeito	dos	sofrimentos	das	famílias	pobres	
atingidas.
 A Comissão Central.

M. Franco Freire – Presidente

Ofenisia Soares Freire – Tesoureira

Armando Domingues

Jorge Oliveira Neto

José Aloisio de Campos

Nelson Andrade

João Agenor

Zolaina Vasconcelos Domingues

Sinole Garcia

Teodomiro Silva

Orman Hora Fontes  

       __
EM CLARA DEMONSTRAÇÃO DE CIVISMO E DE AMOR AO POVO DE SER-
GIPE, O DEPUTADO LEITE NETO ENCAMINHOU, NA CONSTITUINTE, UM 
REQUERIMENTO EM FAVOR DAS VÍTIMAS DO DESASTRE DA LESTE
DISCURSO PRONUNCIADO PELO DEPUTADO LEITE NETO, NA CONSTI-
TUINTE
 O deputado Francisco Leite Neto pronunciou incisivo discurso na Cons-
tituinte,	justificando	um	requerimento	em	benefício	das	vítimas	do	pa-
voroso desastre da Leste, no dia dezoito de março próximo passado. O 
brilhante representante de Sergipe pelo PSD mostra, assim, mais uma 
vez, o seu interesse por Sergipe e por seu povo. Com prazer, transcre-
vemos na íntegra a referida oração:
	 “Sr.	Presidente,	na	sessão	de	ontem	ao	salientar	a	ação	benéfica	do	
Instituto do Açúcar e do Álcool, em defesa da lavoura canavieira, espe-
cialmente no Nordeste do Brasil, tive o cuidado de assinalar que não era 
grande entusiasta das autarquias, entendendo que a solução do magno 
problema econômico do Brasil deve ter como ponto de partida um pla-
nejamento que vise o fomento de todas as nossas fontes de produção, 
o fomento da agricultura, da pecuária e da indústria; planejamento que 
vise a organização racional do trabalho e o aproveitamento de todas as 
nossas	fontes	de	energia,	sobretudo	da	energia	hidroelétrica	a	fim	de	
que o Brasil passe da economia colonial para a industrial.
 Sr. Presidente, estou perfeitamente convencido de que esse planeja-
mento,	organizado	em	bases	científicas,	o	Brasil	não	poderá	resolver	a	
contento todos os seus problemas de ordem econômica e social.
 Entre esses problemas um há que considero vital para a nossa econo-
mia – o dos transportes.
 Ontem, tive oportunidade de citar o fato de, no estado de Sergipe, os 
armazéns de açúcar viverem abarrotados, enquanto o produto falta no 
mercado	do	Distrito	Federal.	Por	quê?	Porque	Aracaju,	capital	do	Estado,	
porto por onde se faz o escoamento da produção, possui um canal que 
há mais de dez anos não é dragado, impossibilitando, destarte, o acesso 
de navios, ainda que de reduzido calado, e mesmo as pequenas embar-
cações que ali penetram saem com a carga reduzida, com prejuízo dos 
centros consumidores do sul do país.
 Acredito também, Sr. Presidente, que a solução do problema dos 
transportes continuará também para dilatar nossas fronteiras econô-
micas internas, levando ao interior do Brasil a civilização – até agora, 
infelizmente, privilégio das populações litorâneas. Os próprios benefícios 
da ciência ainda não chegaram aos mais longínquos recantos do sertão 
brasileiro.
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 Temos de confessar, Senhores, que em pleno século XX, após duas 
grandes guerras que revolucionaram a ciência e a indústria, o tropeiro 
ou o vaqueiro ainda são em pleno sertão, os heróis que trabalham pela 
grandeza nacional.
 Como ninguém ignora, nossas rodovias são vergonhosamente 
deficientes.	Enquanto	a	América	do	Norte	possui	ferrovias	que	atingem	
o montante de quase 700 mil quilômetros, e a Argentina, com um terço 
do nosso território, dispõe de 40 mil quilômetros de estradas de ferro, o 
Brasil conta, apenas, com 36 mil quilômetros.
 E aqui, Senhores, quero visar que as nossas ferrovias estão quase 
sempre com o seu material rodante imprestável, necessitando de reno-
vação, o que, além de prejudicar o escoamento da produção, impossibi-
lita a saída das matérias primas e dos gêneros de primeira necessidade 
dos centros de produção para os de consumo.
 Essas rodovias, senhores Representantes, ainda põem em perigo a 
vida dos passageiros, do quê, vou dar exemplo frisante.
 Há pouco mais de um mês, ocorreu no meu Estado desastre de pro-
porções alarmantes. Ali, devido ao péssimo estado do material rodante 
da “Leste Brasileiro”, perderam a vida cerca de 50 brasileiros, achando-
-se hospitalizados 200.
 Foi por isso que me permiti...
	 O	SR.	 PRESIDENTE	–	Advirto	 ao	nobre	orador	 estar	 quase	findo	o	
tempo de que dispõe.
 O SR. LEITE NETO – Vou terminar, Sr. Presidente. Apenas peço a Vos-
sa Excelência me permita ler uma ligeira indicação.
 Foi por isso dizia que me permiti fazer um apelo aos nobres Represen-
tantes, ao seu patriotismo e espírito de humanidade, para que viessem 
em socorro das famílias das vítimas, daqueles que perderam a vida tão 
tristemente no meu Estado; foi por isso que redigi a indicação que tomo 
a liberdade de ler:
 ‘Indico seja sugerido ao Poder Executivo por intermédio da Mesa da 
Assembleia Constituinte:
 1º – Que o Ministério da Viação e Obras Públicas, por intermédio dos 
dirigentes da Estrada de Ferro Leste Brasileiro, providencie com urgên-
cia o pagamento das indenizações devidas às famílias das vítimas do la-
mentável desastre ocorrido em Sergipe, no trecho Laranjeiras-Riachuelo 
da referida ferrovia, no dia 18 de março próximo passado.
 2º – Que tais indenizações sejam efetuadas amigavelmente, indepen-
dente da propositura em juízo de quaisquer ações.

Justificação
 É do conhecimento público em todo o País o desastre de grandes 
proporções e lamentáveis consequências ocorrido no Estado de Sergipe, 
no trecho da Estrada de Ferro Leste Brasileiro, compreendido entre os 
municípios de Laranjeiras e Riachuelo. Várias dezenas de brasileiras ali 

pereceram, lançado a orfandade e a viuvez no seio de elevado número 
de famílias pobres. É de notar que o trem fatídico conduzia operários 
camponeses e pessoas da classe média cujas famílias se veem brusca-
mente desamparadas. As vítimas na sua maioria ou quase totalidade 
eram pessoas sem recursos econômicos e as suas famílias não dispõem 
de meios para custear advogados e com eles repartir os frutos das in-
denizações.
 Urgem que o poder público diligencie amparar com brevidade as fa-
mílias	das	vítimas	do	pavoroso	desastre,	dentre	as	quais	figuram	órfãos,	
menores abandonados sem lar, sem teto e sem pão. Um governo ver-
dadeiramente democrático não pode descurar os legítimos interesses do 
povo brasileiro.
 Ora, Senhores, trata-se de matéria de urgência, e, em defesa dos 
interesses	do	povo	sergipano	também	é	brasileiro	–	confio	em	que	não	
haverá nesta Casa um só Representante – das bancadas comunista, 
pessedista, udenista ou progressista – que deixe de votar a favor dos 
legítimos interesses do povo.”
(Muito bem).
   

     _______________________
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DIÁRIO DA NOITE

PAVOROSO DESASTRE FERROVIÁRIO
ENGAVETAMENTO DE CARROS E DEZENAS DE MORTOS
ENTRE AS CIDADES DE RIACHUELO E LARANJEIRAS, NO ESTADO DE SER-
GIPE

 CIDADE DO SALVADOR, 19 (Meridional) – Informam de Aracaju que 
houve um grande desastre ferroviário entre as cidades de Riachuelo e La-
ranjeiras. Um trem, que conduzia cerca de 1000 pessoas, foi freado violen-
tamente pelo maquinista, ocasionando o engavetamento de vários carros. 
Em consequência do choque vieram a falecer – segundo as informações 
acima referidas – cerca de 180 pessoas.
 A população de Aracaju está desolada e a cidade foi transformada em 
verdadeiro hospital.
 O maquinista culpado, de nome João Claro dos Santos, não foi en-
contrado, constando também que foi encontrado morto perto do local do 
desastre.

ENTRE OS MUNICÍPIOS DE LARANJEIRAS E RIACHUELO
 Aracaju, 19 (A. N.) – Cerca das 18,30 horas de hoje descarrilou e 
tombou, entre os municípios de Laranjeiras e Riachuelo, na altura do qui-
lômetro	458,	o	trem	de	prefixo	SR-41,	partido	desta	capital	conduzido	pela	
locomotiva 232, dirigida pelo maquinista João Carlos dos Santos. A compo-
sição do trem sinistrado compunha-se de seus carros de um breque. Dois 
carros de primeira classe e o breque viraram por completo, não tendo sido 
apuradas, ainda, as causas do sinistro, sabendo-se, apenas, que o trem 
partira superlotado. Chegaram, até o momento, a esta capital, em trem 
especial, 51 feridos, além de outros conduzidos por caminhões. Presume-
-se que jazem no local do desastre cerca de 40 mortos, não se podendo 
ainda, avaliar a extensão total do desastre, visto estar sendo procedida a 
remoção dos escombros. No Hospital de Cirurgia, que se encontra abar-
rotado de feridos, acabam de falecer algumas vítimas do desastre ferro-
viário, encontrando-se as demais em estado gravíssimo. Às 21:40, partiu 
um trem de socorro levando cinco médicos, diversas enfermeiras e grande 
quantidade de medicamentos. Seguiram neste trem os engenheiros Jovino 
Prado Pereira e Leônidas Pereira, da Leste Brasileiro, bem como dois facul-
tativos	vindos	de	Maruim	e	de	Laranjeiras.	O	trem	sinistrado	era	chefiado	
pelo condutor Edgar Simas.

O COMÉRCIO FECHOU EM SINAL DE PESAR
 ARACAJU, 19 (A. N.) – Em sinal de pesar pelo sinistro ocorrido no 
Km 458 da Viação Férrea Leste Brasileiro o comércio desta capital cerrou 
as suas portas. Prossegue o recolhimento dos cadáveres, cujo número se 
eleva de momento a momento. Os hospitais acham-se abarrotados de fe-
ridos, muitos dos quais em estado desesperador.
       __
SEPULTADOS AOS MONTÕES OS MORTOS DO PAVOROSO DESASTRE FER-
ROVIÁRIO!
CONVOCADOS TODOS OS MÉDICOS DE ARACAJU PARA PRESTAR SOCOR-
ROS ÀS VÍTIMAS – O MAQUINISTA, QUE ESTÁ FERIDO, CONTOU QUE A 
LINHA ESTAVA CHEIA DE PEDRAS – SUPERLOTADO O COMBOIO FATÍDICO
 
 CIDADE DO SALVADOR, 21 (Meridional) – Esta cidade foi abalada pela 
notícia do desastre ferroviário em Sergipe. As notícias provenientes do 
local	do	desastre	são	desalentadoras,	não	se	conhecendo	eficientemente,	
porém, o número total de mortos e feridos, nem os nomes das vítimas.

FERIDO O MAQUINISTA – CHORANDO COPIOSAMENTE
 O maquinista do trem que deveria conduzir o trem de segunda-feira 
de acordo com a tabela de tráfego. No momento de partir – acentuou o 
maquinista – examinei os freios da composição. Quanto ia dar partida no 
comboio notei que havia passageiros viajando no tender, para o que cha-
mei a atenção do chefe do trem.
 – Foi necessária a intervenção da polícia – adiantou o maquinista do 
comboio da morte – para que os passageiros abandonassem o tender. 
Logo porém que partimos, os passageiros voltaram a ocupar o tender e 
aí abriram uma torneira de que resultou faltar pressão à máquina. Após a 
estação de Cotinguiba tornaram a abrir a torneira, resultando novamente 
falta de pressão à locomotiva. O fato se repetiu após a estação de Inverno 
perto de Pedrinhas observei que havia algumas pedras sobre os trilhos e 
então a máquina saltou dos trilhos, virando em seguida.
 O maquinista do trem da morte, de nome João Claro, acha-se em es-
tado de choque, chorando continuadamente.

NUMEROSOS CADÁVERES
NOTA DO GOVERNO DE SERGIPE SOBRE O PAVOROSO DESASTRE FERRO-
VIÁRIO ENTRE LARANJEIRAS E RIACHUELO
  ARACAJU, 22 (A. N.) – O Diário Oficial do Estado publicou a seguinte 
nota a propósito do desastre ferroviário ocorrido neste Estado: “Tão logo 
teve conhecimento do lamentável desastre ferroviário ocorrido no dia 18 
do corrente à noite entre as estações de Laranjeiras e Riachuelo, onde o 
trem suburbano que se destinava à cidade de Capela descarrilou em cir-
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cunstâncias de enorme gravidade, causando mortes e ferimentos a um 
grande número de pessoas que no mesmo viajavam, determinou o Exmo. 
Sr. desembargador federal no Estado, todas as providências que o lutuoso 
acontecimento exigia. Mobilizados os médicos e enfermeiros disponíveis, 
seguiram para o local do sinistro com urgência todos os meios de socorros 
desta capital, bem como os Srs. Gentil Tavares da Mota, secretário geral 
do Estado, Sr. Antonio de Oliveira Brandão, chefe de Polícia e outras auto-
ridades civis e militares”.
 Por motivo da ocorrência e numa demonstração de pesar e solida-
riedade humana, o comércio da cidade cerrou suas portas naquele dia, a 
partir das 12 horas, não havendo, também, expediente nas repartições 
públicas.
 Uma comissão de engenheiros, proveniente da capital baiana aqui se 
encontra, empenhada em averiguar minuciosamente as causas do sinistro, 
que são atribuídas à superlotação do trem e a desgaste do material rodan-
te.

   _______________________________________

DIÁRIO DE NOTÍCIAS

PAVOROSO DESASTRE DE TREM NO INTERIOR DO ESTADO DE SERGIPE
RECOLHIDOS JÁ 80 MORTOS NO DESASTRE FERROVIÁRIO OCORRIDO EM 
SERGIPE
CALCULA-SE, PORÉM, QUE TENHAM PERECIDO 200 PESSOAS, FICANDO 
FERIDAS 300 – ATRIBUI-SE O SINISTRO AO EXCESSO DE VELOCIDADE 
LEVADO PELO COMBOIO – AMEAÇADO DE LINCHAMENTO O MAQUINISTA

 ARACAJU, 20 (Asapress) – A cidade continua emocionada com o si-
nistro ocorrido no quilômetro 458, da Leste Brasileiro, onde tombou uma 
composição,	morrendo	dezenas	de	passageiros	e	ficando	feridos	numero-
sos outros.
 O desastre ocorreu com uma composição suburbana, que se desti-
nava a Capela. O trem corria com excesso de velocidade, quando numa 
curva entre Laranjeiras e Riachuelo, ao descer uma pequena rampa, saltou 
bruscamente dos trilhos. Um dos vagões foi projetado à frente da locomo-
tiva, sendo esmagado pela mesma. Outros carros foram de encontro ao 
barranco, desmantelando-se.

RECOLHIDOS CERCA DE 80 CORPOS
 ARACAJU, 20 (Asapress) – Ouvido pelas autoridades de Laranjeiras, 
o maquinista João Claro dos Santos, que dirigia a composição da Leste 
Brasileiro sinistrada no quilômetro 458, atribuiu o desastre a um desnive-
lamento das linhas.
	 Alguns	dos	sobreviventes,	entretanto,	afirmam	que	o	comboio	levava	
velocidade em excesso.
 Até hoje pela manhã já haviam sido recolhidos cerca de 80 corpos.

DUZENTOS MORTOS E TREZENDO FERIDOS

 ARACAJU, 20 (Asapress) – As últimas notícias dizem que houve cer-
ca de 200 mortos e aproximadamente 300 feridos, no desastre da Leste 
Brasileiro. Muitas das vítimas faleceram ao ser socorridas. Os passageiros 
sinistrados foram removidos para o Hospital de Cirurgia de Aracaju, assim 
como para estabelecimentos médicos das cidades de Laranjeiras, Riachue-
lo, Maruim e Rosário.
 Os Correios e Telégrafos, bem como a Companhia Telefônica, estão 
cheios de pessoas que procuram se comunicar com aquelas cidades e co-
nhecer notícias de seus parentes, que viajavam no trem acidentado.
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CENAS EMOCIONANTES NA GARE DA LESTE BRASILEIRO
 ARACAJU, 20 (Asapress) – Grande multidão continua estacionada jun-
to à gare da Leste Brasileiro, aguardando os trens de socorro. Já chegaram 
algumas composições, trazendo feridos e numerosos cadáveres. Cenas 
emocionantes	têm-se	verificado	na	estação,	onde	pais,	mães	e	outros	pa-
rentes, agarram-se aos cadáveres de seus entes tragicamente vitimados. 
Muitos corpos estão completamente mutilados, tornando difícil o trabalho 
de	identificação.	A	maior	parte	dos	passageiros	pereceu	esmagada	entre	
as ferragens ou de encontro aos morros do corte, onde a composição sal-
tou fora dos trilhos. O local do desastre é ligeiramente inclinado e a linha 
férrea passa entre dois paredões formado por um corte num morro eleva-
do. Daí as proporções tomadas pelo sinistro.

ESCAPOU DE SER LINCHADO
 ARACAJU, 20 (Asapress) – O maquinista do trem que sofreu um de-
sastre no quilômetro 458, conseguiu salvar-se e fugiu quando era amea-
çado de linchamento por passageiros que escapara ilesos. Consegui atingir 
a cidade de Laranjeiras, onde se apresentou ao delegado de polícia em 
estado de alucinação.
       __

REDUZIDO ÀS SUAS VERDADEIRAS PROPORÇÕESO DESASTRE FERRO-
VIÁRIO EM SERGIPE
RETIRADOS DO LOCAL 43 MORTOS E 59 FERIDOS
 ARACAJU, 21 (P.P.) – Entre os mortos no desastre da Leste Brasileiro 
está o senhor Luiz Dantas de Sousa, proprietário das fazendas Alagoinhas 
e Cruz Nova, no município de Rosário do Catete. Foram retirados do local 
do desastre 43 mortos. 59 feridos, na sua maioria gravemente, que foram 
hospitalizados. Calcula-se que o total de feridos seja superior a 100.
 A polícia continua em suas investigações para apurar as causas do 
desastre e as responsabilidades.

           _______________________

CORREIO PAULISTANO

PAVOROSO DESASTRE FERROVIÁRIO EM SERGIPE
CERCA DE 200 MORTOS E 300 FERIDOS NO ACIDENTE OCORRIDO COM O 
TREM DA LESTE BRASILEIRO

 ARACAJU, 20 (Asapress) – Pavoroso desastre, de gravíssima propor-
ções	ocorreu	ontem	com	o	trem	de	prefixo	SR	41,	da	Viação	Férrea	Federal	
Leste Brasileiro.
 O desastre ocorreu quando o trem em excesso de velocidade, descia 
a rampa entre Laranjeiras e Riachuelo, com destino a Capela. A rampa tem 
muitas curvas e a composição descarrilhou bruscamente, tendo os vagões 
sido jogados ao paredão. Um vagão saindo dos trilhos foi lançado a frente 
da locomotiva, tal a violência do descarrilamento.

 ARACAJU, 20 (Asapress) – As últimas notícias dizem que houve cerca  
 Cerca de 200 mortos e aproximadamente 300 feridos no desastre da 
Leste Brasileiro. Muitas das vítimas faleceram ao ser socorridas. Os passa-
geiros sinistrados foram removidos para o Hospital de Cirurgia de Aracaju, 
assim como para estabelecimentos médicos das cidades de Laranjeiras, 
Riachuelo, Maruim e Rosário.
 Os Correios e Telégrafos, bem como a Companhia Telefônica estão 
cheios de pessoas parentes de viajantes do trem sinistrado, que procuram 
notícias dos seus.

SOCORRO DE EMERGÊNCIA
 ARACAJU, 20 (Asapress) – O maquinista João Claro dos Santos, que 
dirigia a composição sinistrada, foi encontrado em estado de grande ner-
vosismo, não podendo explicar claramente, às autoridades de Laranjeiras, 
como ocorreu o desastre. Esse ferroviário encontra-se acometido de uma 
alucinação não coordenando bem suas ideias estando impossibilitado de 
dar uma explicação perfeita do ocorrido.
 Desta capital partiram vários médicos, assim como grande quantidade 
de material cirúrgico e de socorros de emergência. Engenheiros da Leste 
partiram para o local onde examinarão as causas do desastre. O trem tinha 
como condutor Edgar Simas, cuja sorte até o momento, é desconhecida.

O MAQUINISTA AMEAÇADO DE LINCHAMENTO
 ARACAJU, 20 (Asapress) – O maquinista João Claro talvez o respon-
sável pelo desastre da Leste Brasileiro, conseguiu salvar-se e fugir quando 
era ameaçado de linchamento pelos sobreviventes do desastre. Chegando 
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à cidade de Laranjeiras, João Claro entregou-se ao delegado de polícia em 
estado de alucinação.

CENAS EMOCIONANTES EM ARACAJU
 ARACAJU, 20 (Asapress) – Grande multidão continua estacionada jun-
to à gare da Leste Brasileiro, aguardando os trens de socorro. Até o mo-
mento já chegaram algumas composições, trazendo feridos e numerosos 
cadáveres.	Cenas	emocionantes	tem	se	verificado	na	estação	onde	pais,	
mães e outros parentes agarram-se aos cadáveres de seus entes tragica-
mente vitimados. Muitos corpos estão completamente mutilados, tornando 
difícil	o	 trabalho	de	 identificação.	A	maior	parte	dos	passageiros	 faleceu	
imprensada entre as ferragens ou contra a rampa do corte onde se deu o 
desastre. O local do sinistro é uma rampa, correndo os trilhos por um corte 
efetuado numa elevação, o que concorreu para as grandes proporções do 
desastre.

  _______________________

O JORNAL

180 MORTOS NUM DESASTRE FERROVIÁRIO EM SERGIPE
ARACAJU FOI TRANSFORMADA NUM HOSPITAL
O MAQUINISTA FREOU A LOCOMOTIVA E OS CARROS SE ENGAVETARAM

 CIDADE DO SALVADOR, 19 (Meridional) – Informam de Aracaju que 
houve um grande desastre ferroviário entre as cidades de Riachuelo e La-
ranjeiras.
 Um trem que conduzia cerca de mil pessoas foi freado violentamente 
pelo maquinista, ocasionando o engavetamento de vários carros.
 Em consequência do choque vieram a falecer – segundo as informa-
ções acima referidas – cerca de 180 pessoas.
 A população de Aracaju está desolada e a cidade foi transformada em 
verdadeiro hospital.
 O maquinista culpado, de nome João Claro dos Santos, não foi encon-
trado, constando também que foi encontrado, constando também que foi 
encontrado morto perto do local do desastre.

O DESASTRE DE SERGIPE
RECOLHIDOS OS CORPOS DE 185 VÍTIMAS 
 Abarrotados de feridos os hospitais de Aracaju – Viaturas do Exército 
auxiliam no transporte das vítimas
 ARACAJU, 20 (A. N.) – Cerca das 18:30 horas de ontem descarrilou e 
tombou, entre os municípios de Laranjeiras e Riachuelo, na altura do qui-
lômetro	458,	o	trem	de	prefixo	SR-41,	partido	desta	capital	conduzido	pela	
locomotiva 232, e dirigida pelo maquinista João Claro dos Santos. A com-
posição do trem sinistrado compunha-se de seis carros e de um breque. 
Dois carros de primeira classe e o breque viraram por completo, não tendo 
sido apurados, ainda, as causas do sinistro, sabendo-se apenas que o trem 
partira superlotado. Chegaram, até o momento, a esta capital, em trem 
especial, 51 feridos, além de outros conduzidos por caminhões. Presume-
-se que jazem no local do desastre cerca de 40 mortos, não se podendo 
ainda avaliar a extensão total do desastre, visto estar sendo procedida a 
remoção dos escombros. No Hospital de Cirurgia, que se encontra abarro-
tado de feridos, acabam de falecer algumas vítimas do desastre ferroviá-
rio, encontrando-se as demais em estado gravíssimo. Às 21:40 partiu um 
trem de socorros, levando vinte e cinco médicos, diversos enfermeiros e 
grande quantidade de medicamentos. Seguiram neste trem os engenhei-
ros Jovino Prado Pereira e Leônidas Pereira, da Leste Brasileiro, bem como 
dois facultativos vindos de Maruim e de Laranjeiras. O trem sinistrado era 
chefiado	pelo	condutor	Edgar	Simas.
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ABARROTADOS DE FERIDOS
 ARACAJU, 20 (A. N.) – Em sinal de pesar pelo sinistro ocorrido no 
quilômetro 458 da Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, o comércio desta 
capital cerrou as suas portas. Prossegue o recolhimento dos cadáveres, 
cujo número de eleva de momento a momento. Os hospitais acham-se 
abarrotados de feridos, muitos dos quais em estado desesperador.

O MAIOR DESASTRE DO BRASIL
 SALVADOR, 20 (Meridional) – Os últimos despachos de Aracaju, re-
cebidos ontem pela Meridional, dizem que o desastre ferroviário ocorrido 
ontem,	às	21	horas,	entre	Riachuelo	e	Laranjeiras,	é	o	maior	já	verificado	
em Sergipe, quiçá no Brasil.
 De acordo com tais despachos morreram mais de duzentas pessoas 
sendo muito mais elevado o número de feridos, os quais estão sendo so-
corridos	por	ambulâncias	do	Exército	e	da	Assistência.	Até	agora	foi	verifi-
cada a existência de 185 mortos.
 Reina a desolação em Aracaju, onde o comércio cerrou suas portas 
em sinal de pesar pelo sinistro.
 Foi encontrado o corpo do maquinista, que, a princípio se julgava fo-
ragido.
 A composição sinistrada, na qual viajavam mil passageiros, virou em 
consequência de ter sido freada violentamente.

ENGAVETARAM OS VAGÕES
ARACAJU, 20 (A. N.) – Um desastre ferroviário de grandes proporções 
verificou-se	entre	os	municípios	de	Laranjeiras	e	Riachuelo.	A	composição	
que partira de Aracaju, levando cerca de mil passageiros, teve os vagões 
engavetados, sendo grande o número de feridos em estado grave, além de 
mortos. O local do sinistro oferece um aspecto desolador. O Hospital de Ci-
rurgia apresenta um movimento intensíssimo e está guardado pela polícia 
a	fim	de	evitar	a	invasão	das	pessoas	das	famílias	dos	feridos	internados,	
ansiosas por notícias. Trata-se de um desastre como nunca se registrou 
neste Estado e raramente no país.

CONSTERNAÇÃO EM ARACAJU
 ARACAJU, 20 (A. N.) – Rápidas providências foram tomadas no senti-
do de socorrer os feridos do desastre ocorrido no quilômetro 458 da Viação 
Férrea Federal Leste Brasileiro, bem como o transporte dos mortos. Os 
veículos pertencentes ao 28º Batalhão de Caçadores, a Municipalidade e 
a Corporação dos Bombeiros desta capital, movimentaram-se incessante-
mente prestando o serviço às vítimas do grande sinistro. O corpo médico 
unanimemente se tem desdobrado em assistir os feridos. Até o momento 
já foram recolhidos mais de setenta mortos continuando a romaria aos 

hospitais onde se acham recolhidas centenas de pessoas que viajavam no 
trem atingido pela desoladora catástrofe.
 Digna de louvor tem sido a conduta dos médicos e enfermeiros, in-
cansáveis em atender aos inúmeros acidentados, muitos dos quais em 
estado melindroso, esperando-se o desenlace, a todo o momento. Em face 
da extensão do desastre, o comércio fechou suas portas, encerrando-se 
também o expediente nas repartições públicas.
 A cidade oferece um aspecto de intensa consternação, vendo-se em 
toda a parte grupos de populares comentando o lutuoso fato.

CHORA CONTINUADAMENTE O MAQUISNISTA DO “TREM DA MORTE”
CENAS EMOCIONANTES À CHEGADA DOS MORTOS E FERIDOS NA CAPITAL 
SERGIPANA

 CIDADE DO SALVADOR, 21 (Meridional) – Falando ao correspondente 
da Meridional em Sergipe, o maquinista do trem sinistrado, o qual se acha 
ferido, declarou que fora avisado de que deveria conduzir o comboio de 
segunda-feira de acordo com a tabela do tráfego. 
 “No momento de partir – acentuou o maquinista – examinei os freios 
da composição. Quanto ia dar partida no comboio notei que havia passa-
geiros viajando no tender, para o que chamei a atenção do chefe do trem.
 – Foi necessária a intervenção da polícia – adiantou o maquinista do 
comboio da morte – para que os passageiros abandonassem o tender. 
Logo porém que partimos, os passageiros voltaram a ocupar o tender e 
aí abriram uma torneira de que resultou faltar pressão à máquina. Após a 
estação de Cotinguiba tornaram a abrir a torneira, resultando novamente 
falta de pressão à locomotiva. O fato se repetiu após a estação de Inverno 
perto de Pedrinhas observei que havia algumas pedras sobre os trilhos e 
então a máquina saltou dos trilhos, virando em seguida.”
 O maquinista do trem da morte, de nome João Claro, acha-se em es-
tado de choque, chorando continuadamente.

   ______________________________________
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DIÁRIO DE PERNAMBUCO

MAIOR DESASTRE FERROVIÁRIO DO PAÍS
MAIS DE 200 MORTOS
TRAGÉDIA EM SERGIPE – ELEVADÍSSIMO O NÚMERO DE FERIDOS – O MA-
QUINISTA FAZIA A PRIMEIRA VIAGEM NA LINHA

 CIDADE DO SALVADOR, 20 (Meridional) – Os últimos despachos de 
Aracaju recebidos aqui, dizem que o desastre ferroviário ocorrido ontem, 
às	21	horas,	entre	Riachuelo	e	Laranjeiras,	é	o	maior	verificado	em	Sergipe	
e talvez no Brasil.
 De acordo com tais despachos, morreram mais de 200 pessoas, sen-
do muito mais elevado o número de feridos, os quais estão sendo socor-
ridos por ambulâncias do Exército e da Assistência Pública. Até agora, foi 
verificada	a	existência	de	195	mortos.
 Reina desolação em Aracaju, onde o comércio cerrou as suas portas 
em sinal de pesar pelo sinistro.
 Foi encontrado o corpo do maquinista, que a princípio se julgava fo-
ragido.
 A composição sinistrada na qual viajavam cerca de mil passageiros 
virou em consequência de um freio violento. 

RETIRADOS 72 CADÁVERES
 RIO, 20 (Meridional) – Um telegrama de Aracaju divulgado por um 
vespertino daqui sobre o desastre ferroviário informa que já foram retira-
dos dos escombros 72 cadáveres, acrescentando que chegou ao local do 
desastre um novo trem para conduzir os feridos.
 Frisa esse despacho que o maquinista fazia a sua primeira viagem, 
não conhecendo perfeitamente a linha.

É GRANDE O NÚMERO DE MORTOS
 Convocados todos os médicos de Aracaju – Cadáveres que ainda não 
puderam ser removidos
 CIDADE DO SALVADOR, 21 (Meridional) – Informam de Aracaju que, 
no local da ocorrência do desastre ferroviário, encontram-se cadáveres 
em estado de putrefação, bem como feridos que ainda não puderam ser 
transportados. Toda a classe médica de Aracaju foi convocada para prestar 
socorro às vítimas do desastre. O número de mortos é tão grande que os 
corpos tiveram de ser sepultados juntos.

CENAS EMOCIONANTES 
 CIDADE DO SALVADOR, 21 (Meridional) – De Aracaju informam que 
chegaram ali 8 trens conduzindo feridos e numerosos cadáveres. Grande 
multidão	desde	que	soube	do	acidente	ficou	estacionada	na	gare,	aguar-
dando os trens de socorro.
	 Tem-se	 verificado	 cenas	 verdadeiramente	 emocionantes,	 quando	
mães,	pais	e	filhos	e	outros	parentes	agarram-se	aos	cadáveres	dos	seus	
entes queridos.
	 Muitos	corpos	estão	completamente	mutilados,	o	que	vem	dificultan-
do	a	identificação.	Nos	Correios	e	Telégrafos	assim	como	nas	Companhias	
Telefônicas,	é	grande	a	afluência	das	pessoas	que	procuram	se	comunicar	
com	as	estações	próximas	ao	local	do	desastre	a	fim	de	saberem	notícias	
sobre se os seus parentes estão vivos, feridos ou mortos.

CHEGAM 100 FERIDOS
 ARACAJU, 21 (Meridional) – Cem pessoas feridas chegaram a Araca-
ju, estando muitas outras hospitalizadas em Laranjeiras e Maruim. Infor-
ma-se ainda que o maquinista causador da grande tragédia era um novato, 
simples ajustador da entrada, tendo sido promovido devido a injunções 
políticas. A estrada, por sua vez, na altura do trecho onde ocorreu o desas-
tre, é pior possível, não tendo merecido, desde há vários anos, qualquer 
providência por parte da Leste Brasileiro.

HAVIA PEDRAS NA LINHA
 CIDADE DO SALVADOR, 21 (Meridional) – Falando ao correspondente 
especial da Meridional em Aracaju, o maquinista do trem da Leste Brasilei-
ro sinistrado declarou que perto da localidade de Pedrinhas observou que 
havia algumas pedras sobre a linha e então a máquina saltou dos trilhos, 
virando em seguida. O outro maquinista do trem, cuja morte foi noticiada, 
está em estado de choque chorando continuadamente.

APURAM AS CAUSAS DO DESASTRE
 CIDADE DO SALVADOR, 21 (Meridional) – Noticia-se de Aracaju que 
foi nomeada uma comissão de peritos para apurar as causas do pavoroso 
desastre ocorrido com uma composição da Leste Brasileiro, em Sergipe. A 
comissão, integrada pelos engenheiros Lauro de Freitas, Jorge Neto e Pe-
dro Braz, informou que já concluiu o seu trabalho sobre o desastre ainda 
hoje esperando-se que seja entregue um relatório às autoridades policiais.
  

   _______________________________________
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GAZETA DE NOTÍCIAS

 ARACAJU, 20 (Asapress) – ARACAJU, 20 (Asapress) – A cidade conti-
nua emocionada com o sinistro ocorrido no quilômetro 458, da Leste Bra-
sileiro, onde tombou uma composição, morrendo dezenas de passageiros 
e	ficando	feridos	numerosos	outros.
 O desastre ocorreu com uma composição suburbana, que se desti-
nava a Capela. O trem corria com excesso de velocidade, quando numa 
curva entre Laranjeiras e Riachuelo, ao descer uma pequena rampa, saltou 
bruscamente dos trilhos. Um dos vagões foi projetado à frente da locomo-
tiva, sendo esmagado pela mesma. Outros carros foram de encontro ao 
barranco, desmantelando-se.

200	MORTOS!
 ARACAJU, 20 (Asapress) – ARACAJU, 20 (Asapress) – As últimas no-
tícias dizem que houve cerca de 200 mortos e aproximadamente 300 feri-
dos, no desastre da Leste Brasileiro. Muitas das vítimas faleceram ao ser 
socorridas. Os passageiros sinistrados foram removidos para o Hospital de 
Cirurgia de Aracaju, assim como para estabelecimentos médicos das cida-
des de Laranjeiras, Riachuelo, Maruim e Rosário.
 Os Correios e Telégrafos, bem como a Companhia Telefônica, estão 
cheios de pessoas que procuram se comunicar com aquelas cidades e co-
nhecer notícias de seus parentes, que viajavam no trem acidentado.

FALA O MAQUINISTA
 ARACAJU, 20 (Asapress) – O maquinista João Carlos dos Santos, que 
dirigia a composição sinistrada no quilômetro 458, ainda não pôde explicar 
claramente às autoridades de Laranjeiras, como ocorreu o desastre. Esse 
ferroviário encontra-se em estado de pré-alucinação e não coordena bem 
as suas declarações, impossibilitando um juízo perfeito sobre o ocorrido.
 Desta capital partiram vários médicos, assim como grande quantida-
de de material cirúrgico e de socorros de emergência. Engenheiros da Les-
te partiram também para o local para examinar as causas do desastre. O 
trem era conduzido pelo condutor Edgar Simas, cuja sorte é desconhecida.

CENAS EMOCIONANTES
 ARACAJU, 20 (Asapress) – Grande multidão continua estacionada jun-
to à gare da Leste Brasileiro, aguardando os trens de socorro. Já chegaram 
algumas composições, trazendo feridos e numerosos cadáveres. Cenas 
emocionantes	têm-se	verificado	na	estação,	onde	pais,	mães	e	outros	pa-
rentes, agarram-se aos cadáveres de seus entes tragicamente vitimados. 
Muitos corpos estão completamente mutilados, tornando difícil o trabalho 
de	identificação.	A	maior	parte	dos	passageiros	pereceu	esmagada	entre	

as ferragens ou de encontro aos morros do corte, onde a composição sal-
tou fora dos trilhos. O local do desastre é ligeiramente inclinado e a linha 
férrea passa entre dois paredões formado por um corte num morro eleva-
do. Daí as proporções tomadas pelo sinistro.

LINCHAMENTO
 ARACAJU, 20 (Asapress) – O maquinista do trem que sofreu um de-
sastre no quilômetro 458, conseguiu salvar-se e fugiu quando era amea-
çado de linchamento por passageiros que escaparam ilesos. Conseguiu 
atingir a cidade de Laranjeiras, onde se apresentou ao delegado de polícia 
em estado de alucinação

     _______________________
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JORNAL DO COMMERCIO

DESASTRE FERROVIÁRIO EM SERGIPE
NUMEROSOS MORTOS E FERIDOS

 ARACAJU, 19 (A. N.) – Cerca das 18:30 horas de hoje, descarrilou e 
tombou entre os municípios de Laranjeiras e Riachuelo, na altura do Km 
458,	o	trem	de	prefixo	SR-41,	partido	desta	capital	conduzido	pela	locomo-
tiva 232, dirigida pelo maquinista João Claro dos Santos. A composição do 
trem sinistrado compunha-se de seis carros e de um breque. Dois carros 
de primeira classe e o breque viraram por completo, não tendo sido apu-
rados, ainda, as causas do sinistro, sabendo-se apenas que o trem partira 
superlotado. Chegaram, até o momento, a esta capital, em trem especial, 
51 feridos, além de outros conduzidos por caminhões. Presume-se que ja-
zem no local do desastre cerca de 40 mortos, não se podendo ainda avaliar 
a extensão total do desastre, visto estar sendo procedida a remoção dos 
escombros. No Hospital de Cirurgia, que se encontra abarrotado de feridos, 
acabam de falecer algumas vítimas do desastre ferroviário, encontrando-se 
as demais em estado gravíssimo. Às 21:40 partiu um trem de socorros, le-
vando vinte e cinco médicos, diversos enfermeiros e grande quantidade de 
medicamentos. Seguiram neste trem os engenheiros Jovino Prado Pereira 
e Leônidas Pereira, da Leste Brasileiro, bem como dois facultativos vindos 
de	Maruim	e	de	Laranjeiras.	O	trem	sinistrado	era	chefiado	pelo	condutor	
Edgar Simas.
 Em sinal de pesar pelo sinistro ocorrido no Km 458 da Viação Férrea 
Leste Brasileiro o comércio desta capital cerrou as suas portas. Prossegue 
o recolhimento dos cadáveres, cujo número se eleva de momento a mo-
mento. Os hospitais acham-se abarrotados de feridos, muitos dos quais 
em estado desesperador.
 ARACAJU, 20 (Asapress) – A cidade continua ameaçada com o sinistro 
ocorrido no quilômetro 458, da Leste Brasileiro onde tombou uma compo-
sição,	morrendo	dezenas	de	passageiros	e	ficando	feridos	numerosos	ou-
tros.
 O desastre ocorreu com uma composição suburbana, que se desti-
nava a Capela. O trem corria com excesso de velocidade, quando numa 
curva entre Laranjeiras e Riachuelo, ao descer uma pequena rampa, soltou 
bruscamente dos trilhos. Um dos vagões foi projetado à frente da locomo-
tiva, sendo esmagado pela mesma. Outros carros foram de encontro ao 
barranco, desmantelando-se.
 – As últimas notícias dizem que houve cerca de 200 mortos e aproxi-
madamente 300 feridos, no desastre da Leste Brasileiro. Muitas das vítimas 
faleceram ao ser socorridas. Os passageiros sinistrados foram removidos 
para o Hospital de Cirurgia de Aracaju, assim como para estabelecimentos 
médicos das cidades de Laranjeiras, Riachuelo, Maruim e Rosário.
 Os Correios e Telégrafos, bem como a Companhia Telefônica, estão 

cheios de pessoas que procuram se comunicar com aquelas cidades e co-
nhecer notícias de seus parentes, que viajavam no trem acidentado.
 – Grande multidão continua estacionada junto à gare da Leste Brasi-
leiro, aguardando os trens de socorro. Já chegaram algumas composições, 
trazendo feridos e numerosos cadáveres. Cenas emocionantes tem-se ve-
rificado	na	estação,	onde	pais,	mães	e	outros	parentes	agarram-se	aos	ca-
dáveres de seus entes tragicamente vitimados. Muitos corpos estão com-
pletamente	mutilados,	tornando	difícil	o	trabalho	de	identificação.	A	maior	
parte dos passageiros faleceu esmagada entre as ferragens ou de encontro 
aos morros do corte, onde a composição saltou fora dos trilhos. O local do 
desastre é ligeiramente inclinado e a linha férrea passa entre dois paredões 
formado por um corte num morro elevado. Daí as proporções tomadas pelo 
sinistro.
 – O maquinista do trem que sofreu um desastre no quilômetro 458, 
conseguiu salvar-se e fugiu quando era ameaçado de linchamento por pas-
sageiros que escaparam ilesos. Conseguiu atingir a cidade de Laranjeiras, 
onde se apresentou ao delegado de polícia em estado de alucinação.
 – O maquinista João Carlos dos Santos, que dirigia a composição si-
nistrada no quilômetro 458, ainda não pôde explicar claramente às autori-
dades de Laranjeiras, como ocorreu o desastre. Esse ferroviário encontra-
-se em estado de pré-alucinação e não coordena bem as suas declarações, 
impossibilitando um juízo perfeito sobre o ocorrido.
 Desta capital partiram vários médicos, assim como grande quantida-
de de material cirúrgico e de socorros de emergência. Engenheiros da Les-
te partiram também para o local para examinar as causas do desastre. O 
trem era conduzido pelo condutor Edgar Simas, cuja sorte é desconhecida.
 – Ouvido pelas autoridades  de Laranjeiras, o maquinista João Claro 
dos Santos, que dirigia a composição da Leste Brasileiro sinistrada no qui-
lômetro 458, atribuiu o desastre a um desnivelamento das linhas.
	 Alguns	dos	sobreviventes,	entretanto,	afirmam	que	o	comboio	levava	
velocidade em excesso.
 Até hoje pela manhã já haviam sido recolhidos cerca de 80 corpos.

       _______________________
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DIÁRIO CARIOCA

GRANDE DESASTRE DE TREM EM SERGIPE

200 MORTOS E 300 FERIDOS
 Notícias provindas da capital sergipana informam que, entre as cida-
des	de	Riachuelo	e	Laranjeiras,	um	trem	da	Leste	Brasileiro,	prefixo	SR-41,	
que viajava superlotado, sofreu um desastre na descida de uma rampa, à 
altura do quilômetro 458.
 O número de mortos é de 200 e o de feridos de 300.
 O maquinista João Claro dos Santos, que se encontra em estado de 
pré-alucinação, ainda não pôde explicar, com clareza, às autoridades, as 
causas do desastre, tendo-se apresentado ao delegado de polícia de Laran-
jeiras. Os passageiros que escaparam ilesos tentaram linchá-lo. Segundo 
o depoimento de alguns passageiros o trem sinistrado corria em excesso 
de velocidade, quando, ao descer a rampa, saltou bruscamente dos trilhos, 
indo um dos vagões projetar-se à frente da locomotiva que o esmagou, 
enquanto os outros foram de encontro ao barranco, desmantelando-se.
 Outros atribuem o desastre a um desnivelamento das linhas. Os hos-
pitais da cidade de Aracaju, estão cheios de feridos, tendo sido mobilizados 
todos os médicos. O comércio da cidade cerrou suas portas em sinal de pe-
sar. Grande multidão continua estacionada junto à gare da Leste Brasileira, 
aguardando a chegada dos trens de socorro.

AS CAUSAS DO DESASTRE DE SERGIPE
 Inquirido sobre as causas do recente desastre ferroviário de Sergipe, 
informou o coronel Macedo Soares ter mandado abrir rigoroso inquérito, a 
fim	de	apurar	o	ocorrido.	Concluiu	o	inquérito	ter	sido	um	descuido	do	ma-
quinista a causa principal do lamentável fato. No intuito de poupar vapor, 
fechou ele o compressor numa subida e, ao iniciar-se a descida seguinte, 
não restabeleceu o funcionamento do compressor. Tentou frear o trem, não 
o conseguindo, entretanto. Outra causa: os vagões de madeira. Fosse o 
material de aço e as consequências teriam sido menos deploráveis. 
	 –	Pouco	a	pouco	–	finalizou	o	titular	da	Viação	–	o	progresso	do	país	
nos levará à adoção de material metálico, o que será uma garantia para o 
público.
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