
                                                         



    APRESENTAÇÃO  

  
  Dos acidentes fluviais ocorridos no Brasil, o naufrágio de uma 
balsa, no estado de Sergipe, na manhã do dia 28 de outubro de 1952, 
quando esta atravessava o rio do Sal, com cerca de 70 crianças a bordo, 
das quais, pelo menos, 29 morreram, constitui-se, salvo equívoco de mi-
nha parte, aquele que maior número de crianças vitimou ao longo da his-
tória.    
  67 anos, completados neste outubro de 2019, desta absurda e 
monstruosa tragédia no rio do Sal, o afluente que banha e limita os muni-
cípios de Aracaju, capital, e Nossa Senhora do Socorro, no lugar chamado 
Siri (10º51’45”S 37º04’50”W), região, atualmente, ligada pela ponte Gov. 
João Alves Filho. 
  O mesmo rio que um ano e três meses atrás, em julho de 1951, 
servira de cenário da queda do “Douglas” da Linhas Aéreas Paulistas (LAP) 
e da abrupta morte dos seus 32 ocupantes, dentre os quais o governador 
do Rio Grande do Norte, Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia, mais uma vez 
fez-se palco de monstruoso desastre: o naufrágio da pequena balsa de 
regular transporte de animais (cavalos, porcos, bois) e o consequente afo-
gamento de dezenas de crianças, todas estudantes em passeio, na terça-
-feira, feriado, dia dos funcionários públicos, afogamento coletivo este que 
novamente consternou o povo sergipano, particularmente os aracajuanos 
do bairro Santo Antônio, que ficaram profundamente pesarosos, notada-
mente os parentes das vítimas do naufrágio, pais e mães que chegaram a 
perder dois, três e até quatro dos seus queridos filhinhos. 
  É difícil imaginar e não se comover, apesar dos muitos anos que 
já se foram desde o afundamento da balsa nas águas do rio do Sal, essas 
crianças, antes, animadas, saltitando, brincando, saudando umas às ou-
tras, alegres, despreocupadas, respirando o ar fresco daquela linda manhã 
primaveril, ansiosas pelo piquenique no povoado Taiçoca de Fora. Depois, 
num instante, amedrontadas, desesperadas, em pânico, aos gritos, em so-
frimento e dor, perdendo suas vidas, que mal se iniciavam. 
  Igualmente doloroso é pensar no quão sofridos foram os mo-
mentos terminais das duas infelizes mestras, responsáveis pelos estudan-
tes mirins, Maria José Rodrigues, do Colégio São Francisco, e Nilza Oliveira 
Bomfim, do Colégio São José, elas que foram encontradas abraçadas com 
crianças mortas, o que muito nos diz. 
  Não tem como a gente saber e não se sensibilizar e aplaudir, os 
pescadores, a exemplo de Claudio de Moraes, que ali se encontravam e 
com suas redes salvaram muitas crianças.   
  Da mesma forma, não tem como a gente saber e não ter que se 
esforçar para compreender as atitudes do barqueiro José Bolacha, tido por 
todos como o grande culpado pelo naufrágio.    
  Eu iria, oportunamente, reunir o noticiário dos jornais sobre este 

fatídico acontecimento. Porém, o pedido que me fez, neste sentido, recen-
temente, a colega e amiga Fátima Santana, cultora do passado sergipano 
e apreciadora dos meus simplórios trabalhos, levou-me a adiantar meus 
passos no cumprimento desta minha espontânea obrigação, e de imediato 
reuni, dos acervos digitais da Biblioteca Nacional e da Universidade Federal 
de Sergipe, as reportagens ora apresentadas, publicadas pelos jornais: Di-
ário de Sergipe (SE), Correio de Aracaju (SE), O Nordeste (SE), Jornal do 
Brasil (RJ), A Noite (RJ), Correio Paulistano (SP), O Norte (PA), A Manhã 
(RJ), Diário da Noite (SP), Correio da Manhã (RJ), Diário de Notícias (RJ), 
Folha da Manhã (SP) e Jornal do Commercio (RJ).
  Segundo o Diário de Sergipe, faleceram neste acidente: A pro-
fessora da Escola São Francisco, Maria José Rodrigues, residente na rua 
São Francisco, 14; José Francisco Santos, rua Oliveira Ribeiro, 82; Geanete 
Batista Gonçalves, rua Manoel Preto, 17; Irene Barras Santos, rua Fonte 
Grande, 28; Gildete Almeida Santos, ladeira Sargento Florêncio, 88; Iraci 
dos Santos, rua Gumercindo Bessa, 149; Maria Alice Oliveira, rua Japara-
tuba, 853; Ana Maria Oliveira, rua Japaratuba, 853; Maria Helena Oliveira, 
rua Japaratuba, 853; Lindinalva de Jesus, rua Muribeca, 180; Fernandes 
José dos Santos Getimana – Alto do Céu; Ivete Menezes, rua Silvio Rome-
ro, 433; Maria Auxiliadora Menezes, rua Silvio Romero, 433; Icilio Mene-
zes, rua Silvio Romero, 433; José Teles dos Santos, rua Armindo Guaraná, 
674; Manuel Teles dos Santos, rua Armindo Guaraná, 674; Odalita Santia-
go Costa, rua Manoel Preto, 39; Nilza Oliveira Bonfim, a professora da Es-
cola São José, residente na praça Siqueira de Menezes, 153; Wilson Olivei-
ra Bonfim, praça Siqueira de Menezes, 153; João Augusto Dantas, Cidade 
Nova, 116; José Pedro do Nascimento, ladeira Sargento Florêncio, 63; Joa-
quim Lima, praça Siqueira de Menezes, 12; Roberto Silva, rua S. Francisco 
17; Gilberto Farias Santos, rua Oliveira Ribeiro, 82; Maria de Lourdes Silva, 
rua Manoel Preto, 155; Maria Eugenia Silva, rua Manoel Preto, 155; Marina 
Santos, rua Rosário, 266; Gedalva Santos, ladeira Sargento Florêncio, 33; 
José da Conceição, Cidade Nova, rua Artur Fortes, 10; José Nascimento da 
Cruz, rua Aracajuzinho, 90; e Maria José Vieira Getimana – Mangue Alto.
  Certo de que este material servirá de instrumento de divulgação 
deste terrível naufrágio, fato este integrante da história da coletividade 
sergipana, portanto, não devemos olvidá-lo, concluo, agradecendo a Thia-
go Corrêa, meu filho, pela capa e diagramação do livro.

  Aracaju, outubro de 2019.

     Antônio Corrêa Sobrinho    



 Imagem da Capa, extraída do Jornal “A Noite” (RJ)

              Balsa semelhante à do naufrágio - Jornal “A Noite” (RJ) 

Balseiro José Bolacha - Jornal 
“A Noite” (RJ)

Professora Maria José Rodri-
gues - Jornal “A Noite” (RJ)



Maria de Lourdes, ladeada de Maria de Oliveira e Leda (ela 
perdeu quatro filhos): Wilson, Ana Maria, Maria Alice e Hele-

na - “A Noite” (RJ)

Mário Pinto de Almeida, que perdeu no naufrágio quatro 
irmãos: Julio, de 7 anos; Maria do Carmo, 8; Antonieta, 10; e 

Rosa, 12 - “A Noite” (RJ)

Sobreviventes da catástrofe - Adélia dos 
Santos (11 anos); Edvaldo Silva (7 anos), 
que perdeu o irmão Roberto; e Maria do 
Carmo de Jesus (7 anos) -  “A Noite” (RJ)

O pescador Cláudio de Moraes, 
um verdadeiro herói: salvou doze 
crianças que naufragaram no rio 

do Sal - “A Noite” (RJ)

Meninos sobreviventes do naufrágio do rio do Sal, fotografado pelo “A Noite” (RJ)
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Área do naufrágio: imediações da hoje ponte Gov. João Alves Filho (ponte 
do Siri), ligando o bairro Lamarão, em Aracaju (em baixo), ao Conjunto 

João Alves Filho (Siri), em N. Sra. do Socorro. (Google Terra)
      

     Dedico este trabalho
às vítimas do naufrágio no rio do Sal.  
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DIÁRIO DE SERGIPE

RIO DO SAL, SORVEDOURO DE VIDAS

FATÍDICA EXCURSÃO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO – TRAGÉDIA 
FLUVIAL  DE  ENORMES PROPORÇÕES – OS CADÁVERES CONTI-
NUAM APARECENDO

 Rio do Sal, sorvedouro de vidas. É a dolorosa conclusão à que se chega face ao tremen-
do desastre fluvial de ontem pela manhã, quando os alunos da Escola mantida pela Ordem 3ª 
de São Francisco realizavam uma excursão à Taboca de Fora, levando consigo outras crianças 
especialmente convidadas.
 Tudo correu bem até a passagem do Siri onde a mão da Morte implacável traçara o des-
tino trágico de muitas daquelas criaturas que, sorriso nos lábios, iluminadas pelas pelo sol da 
manhã, saíram para a vida, confundindo-se a sua alegria com a da natureza exuberante e pró-
diga.
 A balsa superlotada, devido tão apenas à imprudência do canoeiro, não obstante as ob-
servações da professora Maria José Rodrigues, fora a pique, ocasionando uma catástrofe de 
muito maiores proporções que a da Barca 71, em que também pereceram crianças.
 O rio do Sal volta, de conseguinte, ao cartaz, cobrindo de profundo pesar os sergipanos, 
ainda mal refeitos da brutal tragédia do avião da LAP. A estas horas, o pranto invadiu diversos 
lares, há pais torturados pela saudade, exclamações lancinantes de dor quebram o silêncio, en-
quanto o fantasma do rio do Sal é cada vez mais apavorante.
 Governo e povo, porém, estiveram à altura dos acontecimentos, numa coesão perfeita, 
unidos ambos pelo sofrimento atroz, que via de regra, é uma advertência de Deus.
 Nesta hora em que os homens se divorciam do Sermão da Montanha, fazendo-lhe ou-
vidos de mercador, a Providência coloca-os diante de tão tristes quadros, como que os concla-
mando a pensaram mais na vida eterna.
 As crianças da Escola São Francisco guiadas pela sua heroica mestra, (...) aos primeiros 
olhares da manhã, possuídas de alegria, sob os raios dourados do Astro Rei, e algumas delas 
somente retornaram à noite, inanimadas à luz argente da luz, para as areias brancas dos Cam-
buís, enquanto outras jazem ainda no fundo do rio do Sal.
 Em tudo isso, porém, está o dedo de Deus, que determinou pudessem aqui outras crian-
cinhas, que se salvaram, render-lhe graças infindas.
 Seja como for, é uma provação.
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EXCURSÃO ESCOLAR

 Aproveitando o feriado de ontem, os alunos da Escola São Francisco, localizada no bair-
ro Santo Antonio e mantida pela Ordem 3ª de São Francisco, saíram às 5 horas da manhã, para 
uma excursão a Taiçoca de Fora, onde deveriam passar o dia.
 Também participavam do passeio outras crianças especialmente convidadas, reinando 
entre os excursionistas à mais sadia e contagiante alacridade.

PONDERAÇÕES CONTRARIADAS

 Chegados todos ao Siri, providenciou-se a travessia do rio do Sal, o que feito, ordinaria-
mente, numa balsa.
 A professora Maria José, bem avisadamente, insistiu com o canoeiro, conhecido pela 
alcunha de José Bolacha, para que se fizessem duas viagens, mas o referido marítimo, impru-
dentemente, contrariando as justas ponderações da mestra, decidiu que todas as pessoas atra-
vessassem de uma só vez.

O DESASTRE

 A balsa, superlotada, já ia além do meio da travessia quando, devido ao excesso de peso, 
começou a fazer água, indo a pique.
 O quadro então foi dantesco, indescritível, vez que cerca de 70 pessoas se debatiam na 
ânsia de salvação.
 Gritos de socorro, choro copioso e a confusão era cada vez maior.

FOGE O CANOEIRO

 O canoeiro José Bolacha, em face do perigo, abandonou o seu posto de honra, fugindo, 
enquanto a professora Maria José Rodrigues lutava para salvar os seus alunos, morrendo como 
uma heroína.

PRIMEIROS SOCORROS

 Chegaram canoas de pescadores, uma rede grande entrou em ação, e 32 pessoas foram 
salvas.
 A infausta notícia correu celeremente pela cidade, logo acorrendo ao local do desastre 
o Sr. Secretário de Segurança Pública, Dr. Pedro Barreto de Andrade, professor Acrisio Cruz, 
secretário de Justiça e Interior, major Temístocles Pereira de Albuquerque, inspetor geral da 
Guarda Civil e de Veículos, capitão Rosalvo Vieira de Melo, Delegado da Capital, uma tropa 
da Companhia de Bombeiros, sob o comando do tenente Ernani Carvalho, pessoas de todas as 
classes sociais, todos visando colaborar na prestação de socorros às vítimas.
 O titular da Segurança Pública fez-se acompanhar de duas ambulâncias e dirigiu pesso-

almente os serviços de salvamento, trazendo para o Hospital de Cirurgia cinco crianças, cujo 
estado inspirava cuidados.

FUNERAIS À CUSTA DO ESTADO

 Ao ter conhecimento do fato, o Exmo. Governador do Estado, Sr. Arnaldo Rolemberg 
Garces, determinou as providências cabíveis em tão grave conjuntura, adiantando que o Estado 
custearia os funerais das vítimas.

A CÂMARA MUNICIPAL COMPARECE INCORPORADA

 A Câmara Municipal de Aracaju que no momento realizava uma sessão especial em 
homenagem ao “Dia do Funcionário”, suspendeu a incontinenti e, incorporada compareceu ao 
Siri tendo à frente seu presidente vereador Jaime Cruz de Oliveira.

EM CAMPO O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO

 Por sua vez o professor Dr. João Marques Guimarães, chefe do Serviço de Divulgação, 
também se dirigiu ao local inteirando-se da extensão das ocorrências.

NOVE CADÁVERES

 Em consequência das medidas adotadas inicialmente, foram recuperados sendo trans-
portados para o necrotério do referido nosocômio os corpos da professora Maria José Rodri-
gues, de sua auxiliar, senhorita Nilza e das alunas Irene Barros Santana, José Farias Santos, 
Gildete Almeida Santos, Geanete Batista Gonçalves, Iracy dos Santos, Ana Maria, Maria Alice e 
Maria Helena de Oliveira, as três últimas filhas do Sr. Luiz Oliveira, funcionário postal aposen-
tado, que ainda ficou com mais dois filhos passando mal, estando um deles de nome Geonizio 
de Oliveira internado no Hospital de Cirurgia.

ELOGIÁVEL A ATUAÇÃO DE FREI EDILBERTO

 O Departamento de Educação também mandou, com presteza, os veículos de que dispu-
nha, para o Siri, sendo de justiça exaltar a atuação de Frei Edilberto, vigário de Santo Antonio, 
que não somente esteve no local, como também prestou devotada a paternal assistência às fa-
mílias das vítimas.

COOPERAÇÃO LEGIONÁRIA

 A reportagem da PRJ-6 também esteve a postos e a Legião Brasileira de Assistência, por 
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determinação da Exma. Presidente da Cooperação Legionária, dona Maria Augusta Garcez 
prestou eficiente cooperação através do Dr. Carlos Fernandes de Melo, chefe do DNI.

 
SOLÍCITO O PREFEITO DA CAPITAL

 O prefeito Jorge Campos Maynard foi solícito nas suas providências, estando a tudo pre-
sente.

INTENSO O MOVIMENTO EM SANTO ANTÔNIO
 
 Durante toda a tarde era intenso o movimento no Bairro Santo Antonio, onde residiam 
as vítimas. No Convento dos Franciscanos, um alto-falante transmitia notícias sobre o desastre, 
desenvolvendo os frades franciscanos considerável atividade.

CONDOLÊNCIAS ÀS FAMÍLIAS DAS VÍTIMAS

 Por determinação do Exmo. Governador do Estado e da Exma. Presidente da CE, da 
Legião Brasileira de Assistência, os doutores João Marques Guimarães e Carlos Fernandes de 
Melo visitaram cada uma das famílias das vítimas, apresentando-lhes condolências. 

ENTERRAMENTO

 Às 18 horas, os corpos estavam todos concentrados na rua de Japaratuba donde partiu o 
cortejo fúnebre acompanhado de enorme massa popular.
 O povo, num gesto edificante de solidariedade, conduzia os ataúdes, acompanhando-os 
em profundo silêncio.
 À frente da multidão, que era incalculável, viam-se o senhor secretário da Justiça, pro-
fessor Acrisio Cruz, Dr. Carlos Fernandes de Melo, representante de Maria Augusta Garcez, 
prefeito da Capital, engenheiro Jorge Campos Maynard e senhora, Dr. João Marques Guima-
rães, chefe do Serviço de Divulgação, capitão Rosalvo Vieira de Melo, 1º Delegado da Capital e 
autoridades outras, além de representações de diversas instituições.
 À porta do cemitério dos Cambuís, o frei Edilberto levou a efeito a encomendação dos 
corpos, após o quê usou da palavra, em sentida oração fúnebre, o professor Dr. João Marques 
Guimarães.
 Em seguida, falou o professor Acrisio Cruz, em nome da Secretaria de Justiça e do De-
partamento de Educação e, por fim, o prefeito Jorge Campos Maynard, que interpretou o pesar 
da municipalidade aracajuana.
 A multidão não pôde conter as lágrimas, que brotavam de todos os olhos, que assistiram 
ao enterramento, à luz do luar.

MISSA FÚNEBRE

 Pela manhã de hoje, na igreja matriz de Santo Antonio, houve missa em sufrágio das 
almas dos que faleceram no desastre que feriu de cheio a paróquia daquele populoso bairro, 
cujos destinos espirituais estão confiados ao zelo e à dedicação de Frei Edilberto.

ENCERRAMENTO DAS AULAS

 Por seu turno, o diretor geral do Departamento de Educação professor Exupero Montei-
ro, em sinal de pesar, mandou encerrar as aulas dos estabelecimentos de ensino durante o dia 
de ontem, baixando a respeito, expressiva portaria.
MAIS 13 CADÁVERES

 À hora em que escrevemos estas notas graças ao trabalho que está sendo desenvolvido 
no rio do Sal com lanchas e embarcações outras, já forma encontrados 13 cadáveres e conduzi-
dos para o Convento dos Franciscanos.
 A opinião pública ainda está suspensa aguardando o término dos serviços de recupera-
ção.
 Na Polícia Civil instaurou-se o competente inquérito.
 As ambulâncias, que compareceram ao local do desastre, pertenciam ao Pronto Socorro 
do SESI e ao SESC.

AINDA A CATÁSTROFE DO RIO DO SAL

 Condolências da Câmara Municipal de Itabuna
 O Exmo. Sr. Governador do Estado recebeu o seguinte ofício:
 Câmara de Vereadores de Itabuna, 3 de novembro de 1952.
 Exmo. Sr. Governador do Estado de Sergipe:
 “Incumbiu-me o Sr. Presidente, atendendo a um requerimento do Sr. Vereador Gumer-
cindo Martins de Sá, em face da catástrofe em que pereceram, nesta capital, duas professoras e 
trinta e duas crianças, de apresentar profundas condolências a V. Exc.ª. pelo deplorável aconte-
cimento, extensivas às diretorias dos colégios a que pertenciam as inditosas vítimas e às dignís-
simas famílias. Atenciosos cumprimentos. (a) JOSÉ FONTES BIGLIA, Secretário”.

       ___

RIO DO SAL, SORVEDOURO DE VIDAS

A TRAGÉDIA FLUVIAL DO DIA 28 REPERCUTIU DOLOROSAMENTE EM TODO O 
BRASIL

 A 30 de outubro p. passado terminaram os trabalhos de recuperação dos cadáveres das 
vítimas do rio do Sal, os quais foram dirigidos pelo capitão Rosalvo Vieira de Melo, 1º delegado 
da Capital.
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 O Sr. Secretário de Segurança Pública, Dr. Pedro Barreto de Andrade, doutores Walde-
mar Fortuna de Castro e Alberto Bragança de Azevedo, respectivamente, juiz de Menores e 
advogado de ofício da 5ª Vara, e Frei Edilberto, vigário de Santo Antonio, visitaram várias vezes 
o local da tragédia, concertando uteis e eficientes providências.
 Por sua vez, o senhor Decio Garcez Vieira, alto comerciante nesta praça, prestou impor-
tante cooperação, deixando bem nítidos os elevados sentimentos de solidariedade humana de 
que são portadores os irmãos Garcez Vieira.

MANIFESTAÇÃO DE PESAR

 De todos os recantos do Brasil, vem o Exmo. Governador Arnaldo Rolemberg Garcez, 
que é o chefe da família sergipana, recebendo significativas manifestações de sincero pesar.

EXÉQUIAS SOLENES

 Pela manhã de ontem, nas igrejas de Santo Antonio e S. Salvador, houve missas de 7º dia, 
com enorme concorrência.
 Às 8 horas, na Catedral Diocesana, por iniciativa do Exmo. Governador Arnaldo Ro-
lemberg Garcez e de sua digníssima consorte, dona Maria Augusta Garcez, presidente da Co-
missão Estadual da Legião Brasileira de Assistência, foram celebradas solenes exéquias, à que 
compareceram altas autoridades civis e militares, delegações de estabelecimentos de ensino e 
de instituições de classe, além de grande massa popular.
 Após a missa, celebrada pelo monsenhor Olívio Teixeira, efetuou-se a encomendação 
junto a essa armada na nave central da Igreja. Oficiou o ato monsenhor Olívio Teixeira, vigário 
da Catedral acolitado pelo monsenhor Carlos Camelio Costa.
 Durante a missa, o professor Alfeu Menezes, ao órgão, e a Banda de Música da Polícia 
Militar executaram marchas fúnebres.

HOMENAGEM DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO

 Em homenagem à memória dos que pereceram, o Serviço de Divulgação dedicou o “Bo-
letim Oficial”, de ontem, ao desastre do rio do Sal, apresentando uma emocionante radiofoni-
zação de autoria do radialista Marques Guimarães.

RELAÇÃO DOS MORTOS

 Divulgamos, a seguir, a relação das pessoas vitimadas no desastre, fornecida pelo vigário 
de Santo Antonio:
 1. Professora Maria José Rodrigues, rua S. Francisco, 14; 2. José Francisco Santos, rua 
Oliveira Ribeiro, 82; 3. Geanete Batista Gonçalves, rua Manoel Preto, 17; 4. Irene Barras San-
tos, rua Fonte Grande, 28; 5. Gildete Almeida Santos, Lad. Sargento Florêncio, 88; 6. Iraci dos 
Santos, rua Gumercindo Bessa, 149; 7. Maria Alice Oliveira, rua Japaratuba, 853; 8. Ana Maria 

Oliveira, rua Japaratuba, 853; 9. Maria Helena Oliveira, rua Japaratuba, 853; 10. Lindinalva de 
Jesus, rua Muribeca, 180; 11. Fernandes José dos Santos, Getimana – Alto do Céu; 12. Ivete 
Menezes, rua Silvio Romero, 433; 13. Maria Auxiliadora Menezes, rua Silvio Romero, 433; 14. 
Icilio Menezes, rua Silvio Romero, 433; 15. José Teles dos Santos, rua Armindo Guaraná, 674; 
16. Manuel Teles dos Santos, rua Armindo Guaraná, 674; 17. Odalita Santiago Costa, rua Ma-
noel Preto, 39; 18. Nilza Oliveira Bonfim (auxiliar), praça Siqueira de Menezes, 153; 19. Wilson 
Oliveira Bonfim, praça Siqueira de Menezes, 153; 20. João Augusto Dantas, Cidade Nova, 116; 
21. José Pedro do Nascimento, Lad. Sargento Florêncio, 63; 22. Joaquim Lima, praça Siqueira 
de Menezes, 12; 23. Roberto Silva, rua S. Francisco 17; 24. Gilberto Farias Santos, rua Oliveira 
Ribeiro, 82; 25. Maria de Lourdes Silva, rua Manoel Preto, 155; 26. Maria Eugenia Silva, rua 
Manoel Preto, 155; 27. Marina Santos, rua Rosário, 266; 28. Gedalva Santos, Lad. Sargento 
Florêncio, 33; 29. José da Conceição, Cidade Nova – rua Artur Fortes, 10; 30. José Nascimento 
da Cruz, rua Aracajuzinho, 90; 31. Maria José Vieira Getimana – Mangue Alto.

HOMENAGENS FÚNEBRES À MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DA TRAGÉDIA DO RIO DO 
SAL  O EXMO. GOVERNADOR ARNALDO ROLEMBERG GARCEZ FEZ-SE REPRESEN-
TAR PELO DEPUTADO BILAC DE FARIA

 O Exmo. Sr. Governador do Estado recebeu os seguintes telegramas:
 ALECRIM – Realizaram-se, ontem, homenagem memória professores e escolares víti-
mas naufrágio embarcação rio do Sal. Missa celebrada grande comparecimento autoridades e 
povo. Esteve presente deputado Bilac Farias representando Vossência, Escoteiros Alecrim for-
mando bandeira coberta crepe, precedida banda música, tocando marchas lúgubres. Sempre 
alerta, LUIZ C. SOARES DE ARAUJO, diretor Grupo Frei Miguelinho e Associação Escoteiros 
Alecrim.
       __

 NATAL – Fui muito honrado com convite para representar Vossência missa solene ce-
rimônia professores e alunos mortos desastre Rio do Sal. Solenidade iniciativa professor Luiz 
Correia Soares de Araújo, chefe regional escoteiros e diretor grupo escolar frei Miguelinho 
contando grande comparecimento. Renovo meu profundo pesar enlutou povo sergipano mes-
mo lugar onde ano passado ilustres conterrâneos pereceram quando sérvio meu Estado. Res-
peitosas Saudações. BILAC DE FARIA.
       __

VOTO DE PESAR DA ASSEMBLEIA POTIGUAR

 NATAL – Assembleia Legislativa deste Estado acaba aprovar unanimidade, indicação 
deputado Bilac de Faria, voto profundo pesar motivo impressionante fatalidade atingiu dois 
professores numerosos alunos de Educandário Sergipano, domingo último. Essa nova tragédia 
rio Sal reavivou acerbas recordações alma potiguar, lembrança dolorosa perda Governador 
Dix-Sept Rosado, três auxiliares seu Governo, outros dignos conterrâneos. Transmitindo Vos-
sência expressão profundas condolências esta Assembleia pelo estendê-las famílias enlutadas e 
povo sergipano. Assina COELHO SEGUNDO, vice-presidente em exercício.
       __
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CONFORTADORA SOLIDARIEDADE

 Ao Dr. Marques Guimarães, nosso redator-chefe endereçado o telegrama abaixo:

 CACHOEIRA – Irmanado sergipanos logo experimentei cativante hospitalidade e fidal-
guia, estou solidário profundamente abalado catástrofe ceifou tantas vidas sua infância. NEL-
SON SILVA

       ___

MANIFESTAÇÃO DE PESAR DA CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE DE SALVADOR

 O Exmo. Sr. Governador do Estado recebeu o seguinte ofício:
 
 Cidade do Salvador, 5 de novembro de 1952
 
 Senhor Governador,
 
 Levo ao conhecimento de V. Exc.ª. que em Sessão Plenária desta Câmara, realizada em 4 
do mês em curso, foi aprovada a Moção cujo teor vai em seguida transcrito: MOÇÃO Nº 36 – A 
Câmara Municipal da Cidade do Salvador, consternada com a tragédia ocorrida no dia 28 de 
outubro passado, nas águas do rio do Sal, onde mais de três dezenas de alunos de duas escolas 
primárias, e duas professoras perderam a vida, associa-se a todas as manifestações de dor e 
luto, que neste momento envolve o povo sergipano e propõe que se comunique, por ofício, aos 
excelentíssimos senhores: Governador do Estado, Prefeito da Capital e Presidente da Câmara 
de Vereadores de Aracaju, dando conhecimento da resolução desta Casa.
 Sala das Sessões, em 4 de novembro de 1952.
 Ass.) Isidoro Bispo dos Santos, Samuel Figueira, Jaime Loureiro Costa, Antônio Queiroz 
Muniz, Barbosa Romeu, José Ferreira Dias, Laurentina Pugas Tavares, Osório Vilas Boas, Paulo 
Fábio Dantas, Humberto Câmara, Genesbaldo Figueiredo, Demóstenes Paranhos, Cosme de 
Farias, Franca Rocha.
 Nesta oportunidade, apresento a Vossa Excelência o testemunho do mais alto apreço e 
distinta consideração.
 Dr. Antônio Queiroz Muniz, Presidente.  

       __

O PESAR DO FOTO CINE CLUBE DE CAMPINAS

 A Sociedade Sergipana de Fotografia vem de receber a correspondência abaixo:
 FOTO CINE CLUBE DE CAMPINAS
 Caixa Postal nº 161
 CAMPINAS – Estado de S. Paulo
 3 de novembro de 1952
 

 Ilmo. Senhor
 Presidente da Sociedade Sergipana de Fotografia

 ARACAJU

 Prezado confrade:

 A Diretoria do FOTO CINE CLUBE DE CAMPINAS, hoje reunida, deliberou solicitar 
dessa entidade congênere, a fineza de transmitir às autoridades dessa cidade, seus sentimentos 
de pesar, pelo desastre que ocasionou o desaparecimento de um grupo de escolares da locali-
dade que esse clube com tanta dignidade vem representando.
 Com os nossos agradecimentos, nossas 
 Atenciosas saudações

   ERNESTO BRUO 
                   1º Secretário 
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CORREIO DE ARACAJU

A TRAGÉDIA DO RIO DO SAL
TRÁGICO FIM DE UM PIQUENIQUE – 
MAIS DE 30 O NÚMERO DE VÍTIMAS

 Volta o rio do Sal a servir de palco a uma nova tragédia. Mal nos refazíamos do pranto e 
da dor, em virtude do último sinistro que ali tivera lugar, quando tombara sobre as suas águas 
o C-47 da L.A.P., levando para o fundo toda a sua preciosa carga humana, tragando-a, já agora, 
decorrido pouco mais de um ano, temos, de novo, a alma envolta em crepe e as faces umedeci-
das pelas lágrimas. O pequeno rio de águas traiçoeiras e sombrias, repete a desgraça, com todo 
o seu cortejo de misérias. Desta vez, para agravar o tétrico do quadro, que todo ele é horrendo, 
as suas vítimas, na sua quase totalidade, são crianças inocentes, deserdadas da sorte e órfãos do 
destino. Foram buscar, fora da cidade, momentos de felicidades que aqui dificilmente teriam, 
e encontraram, nas águas do Sal, a morte. Tudo aconteceu na manhã aziaga do dia 28, e desde 
então, ao chegarem as primeiras notícias do sinistro, a cidade quedou-se num silêncio de dor 
e de angústia. Não tardou que toda a nação tivesse conhecimento da trágica notícia, e chorasse 
conosco pela sorte das infortunadas vítimas. São as vítimas do Sal, irmãos do túmulo dos que 
ali pereceram há um ano, e dos que venham a ser tragados pelas suas águas, no futuro.

PIQUENIQUE

 Desta capital rumaram, no dia 28, os 62 alunos do Educandário São Francisco, que fica 
localizado na colina do Santo Antonio, acompanhados da professora Maria José Rodrigues 
e sua auxiliar senhorita Nilza Bomfim, em procura do povoado Taiçoca de Fora, no vizinho 
município de Cotinguiba. A manhã estava limpa e tudo parecia correr bem. Apenas, de início 
houve aquele incidente entre o saveirista que pilotava a balsa e a professora Maria José Rodri-
gues, esta insistindo em dividir os itinerantes em duas viagens, pois achava pequena, e conse-
quentemente insegura a embarcação. O Sr. José da Bolacha, entretanto, teimava em contrário, 
argumentando já ter embarcado maior número de passageiros em sua embarcação. Ademais, 
confiava na sua experiência de homem afeito ao trato com o mar. Foi uma imprudência, que 
teria consequências fatais. Não foi, assim, um piquenique. Foi, antes, uma catástrofe.

COMO SE DEU O SINISTRO

 Quando a balsa fazia a travessia em busca da propriedade Siri, atravessando o rio do Sal, 
a poucos quilômetros desta capital, começou a fazer água. Era o início da tragédia. Para agra-
var a situação, a correnteza puxava forte, e em virtude da carga humana que conduzia, que era 
demasiada, não foi possível ao remador efetuar uma manobra eficiente. A balsa ficou ao sabor 
das ondas, sem poder resistir à sua fúria. Estabeleceu-se o pânico. Algumas crianças, tomadas 

de pavor, atiraram-se ao rio. Tudo se passou em questão de minutos. Cenas indescritíveis, de 
angústia e de dor, anteciparam a desgraça próxima. Era o fim. A pequena embarcação, domi-
nada pelas águas, soçobrou, levando para o fundo a sua preciosa carga humana.

BALANÇO TRÁGICO

 Com a ajuda de pescadores que se encontravam nas vizinhas, onde se verificou o si-
nistro, tentou-se, num trabalho hercúleo, o salvamento das vítimas. Redes foram estendidas, 
fazendo-se um serviço de cobertura da área do desastre, conseguindo-se assim, salvar a maior 
parte das crianças que ainda se debatiam nas águas. Mesmo assim não foi possível evitar que 
mais de trinta delas perecessem afogadas. A dor e o pranto carregavam a atmosfera sombria. 
Entre as vítimas encontravam-se a professora Maria José Rodrigues e a sua auxiliar, senhorita 
Nilza Bomfim, cujos corpos foram encontrados no dia seguinte, já em lastimável estado, em 
companhia das infortunadas crianças.

PRESO O SALVERISTA

 O saveirista José Bolacha que pilotava a balsa sinistrada, e que conseguiu salvar-se, fu-
gindo em seguida, foi encontrado ontem em Cotinguiba, sendo imediatamente preso pelas 
autoridades policiais. Outras providências estão sendo tomadas, a fim de ser apurada a res-
ponsabilidade do pavoroso desastre que tanto enlutou o Estado e chocou a Nação, levando a 
angústia e o luto a dezenas de lares.

VOTO DE PESAR PELA TRAGÉDIA DO RIO DO SAL

 A tragédia do rio do Sal teve a mais dolorosa repercussão. De todos os cantos do país 
chegam numerosas mensagens de solidariedade às famílias das vítimas do pavoroso sinistro. É 
a alma generosa do povo brasileiro que se comove, e conosco chora, nesta hora de pranto e de 
luto.
 No senado, o nosso ilustre representante, senador Walter Franco, dando conhecimento 
do trágico acontecimento, que tanto enlutou o seu Estado, solicitou constasse nos anais daque-
la casa do Congresso Nacional um voto de profundo pesar pelo infortúnio que invadia a alma 
sergipana. Damos abaixo o discurso do senador Walter Franco:

 O SR. WALTER FRANCO – (Para explicação pessoal) – Sr. Presidente, hoje, pela manhã, 
tive conhecimento, através da imprensa desta cidade da infausta notícia de um desastre ocor-
rido no meu Estado, Sergipe. Sessenta e cinco crianças acompanhadas de professora haviam 
saído do povoado Taiçoca município de Cotinguiba, para um piquenique. Ao atravessarem o 
rio do Sal abriu-se o fundo de uma das embarcações que as transportava e que soçobrou. Já 
foram, até agora encontrados trinta cadáveres de colegiais e dois de professoras.
 O Sr. Kerginaldo Cavalcante – Permite V. Ex. um aparte? (Assentimento do orador). Em 
nome do Rio Grande do Norte receba V. Exc.ª a expressão do nosso mais profundo pesar e da 
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nossa solidariedade com o povo de Sergipe.
 O Sr. Walter Franco – Agradeço o pesar que V. Exc.ª em nome do estado do Rio Grande 
do Norte, apresenta ao povo de Sergipe.
 É com profunda tristeza que dou conhecimento ao Senado do infortúnio que enlutou 
numerosas famílias, levando àqueles lares a dor pelo desaparecimento de seus filhos.
 Sr. Presidente, solicito de V. Exc.ª. conste dos nossos Anais um voto de profundo pesar, 
pelo infortúnio que atingiu meu Estado.
 O Sr. Presidente – O voto de profundo pesar constará dos Anais através da palavra de V. 
Exa.

      ___

GESTO DE SOLIDARIEDADE HUMANA

 Os deputados Sebastião Figueiredo e Filadelfo Doria apresentaram à Assembleia Legis-
lativa o projeto que abaixo publicamos e que concede pensão a Maria Virgínia dos Santos, mãe 
da infortunada professora Maria José Rodrigues, vítima da tragédia do rio do Sal.

 Projeto de Lei nº 88
 Deputados: Sebastião Figueiredo e Filadelfo Doria
 Concede Pensão
 A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe decreta:
 Art. 1º – Fica concedido uma pensão de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), à Maria Vir-
gina dos Santos.
 Art. 2º – A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

 Justificação

 Nem se faz mister falar da tragédia do rio do Sal, ocorrido no dia 28 do mês passado, 
nem pintar a dor que feriu fundo o coração do povo sergipano. Mesmo porque toda descrição 
seria pálida, e não traduzida, na realidade, a verdade exata sobre a brutal tragédia em que foram 
ceifadas quase 3 dezenas de vidas inocentes. A professora, Maria José Rodrigues, pereceu com 
seus alunos. E deixa uma velhinha, que era como sua mãe, que a criara e educara, na maior 
dificuldade de vida. 

O NORDESTE 

MORRERAM 31 CRIANÇAS AFOGADAS NO RIO DO SAL

 Na manhã do dia 28 de outubro a Escola mantida pela “Ordem 3ª de São Francisco”, 
sediada em Santo Antônio, excursionava, sob a responsabilidade da professora Maria José Ro-
drigues, com uma turma de 69 alunos, com destino a Escola Rural da Taiçoca de Fora, em visita 
de cordialidade. Na passagem do “Siri”, no rio do Sal, foi onde se deu o desastre clamoroso, 
morrendo 31 seres humanos, inclusive a professora, D. Maria José Rodrigues.
 A maioria dos alunos era da Escola São Francisco e o restante de Escolas outras do bairro 
Santo Antonio.

A CANOA

 A canoa que atravessava os alunos era própria para conduzir cavalos de um lado para 
o outro do rio do Sal; a popa ou ré é muito baixa e aberta, para facilitar a entrada de animais. 
Com a superlotação, a canoa começou a tomar água pela popa, até que emergiu, parcialmente, 
e os meninos, com o pânico, foram arrastados pela correnteza, sendo, justamente, os que mor-
reram. O canoeiro, como responsável maior pelo desastre, fugiu incontinente.

O CANOEIRO É O RESPONSÁVEL

 Os sobreviventes acusam, fortemente, o canoeiro. Dizem que ele é o único culpado do 
afogamento em massa.
 A professora Maria José Rodrigues o advertiu por várias vezes, dizendo que aquela ca-
noa não comportava 69 pessoas, mesmo se tratando de menores. Mas o canoeiro garantiu que 
não havia nada e ele se dizia responsável pelo o que houvesse. Logo ao sair do porto, a canoa 
começou a tomar água pela popa, e a professora pediu muito para que o canoeiro voltasse, 
enquanto estava perto de terra. Mas ele, imprudentemente, mandou que a Professora acomo-
dasse as crianças e continuou remando para frente. O pânico começou no meio do Rio, com a 
imersão da canoa.
 As crianças que permaneceram agarradas na canoa foram justamente as salvas.
Além da imprudência praticada pelo canoeiro, este fugiu ao em vez de socorrer as vítimas, 
prova declarada da sua culpabilidade de 31 mortes de maneira trágica na passagem do “Siri”.

O POVO CHORA

 Do dia 28 para cá o povo vive em verdadeiro desespero, por essa tragédia dolorosa. Fa-
mílias que perderam 3 filhos meninos, meninas e jovens até de 17 anos perderam suas vidas, 
quando tudo lhes parecia sorrir na aurora da existência... Os pais estão como loucos, chorando, 
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sem sossego, pela perda irreparável de seus entezinhos queridos.
 Todos de Aracaju sentem profundamente o horror desse caso. Há muitos anos que não 
assistimos tamanho caso de afogamento em nossos rios.
 
       __

 Sergipe vai atravessando uma fase horrível. Crimes, desastres de automóveis e, por fim, 
afogamentos...
 O Nordeste apela para o povo para que ore a Deus, para a tranquilidade de Sergipe. Só a 
oração com fé e fervor poderá afastar essa onda de mau, que vem arruinando um povo simples 
e ordeiro como o nosso.
 E que Deus Todo Poderoso abençoe os que morreram na manhã do dia 28, na passagem 
do “Siri”. E para as famílias enlutadas, o nosso profundo pesar.
      

NAUFRÁGIO

   Cacildo Dantas

 Um grito d’angústia e dor moureja nos céus brasileiros e, mui principalmente na abóba-
da celeste sergipana, que dentro de um curto período de tempo, mais uma vez serve de cenário 
para uma grande tragédia.
 No passado, o dia de ontem registrou a morte coletiva de uma trintena de pessoas pereci-
das afogadas no rio do Sal num desastre aviatório. Os mortos, porém, eram pessoas de recursos 
e foram condignamente sepultados, onde celebrou-se missa e mais um alarido de condolências 
foram enviadas às famílias dos defuntos.
 Hoje, 28 de outubro, mais um grito angustiante rasga o prelúdio de u’a manhã que pa-
recia então formosa. Foi deveras crucial o momento em que um grupo de pererecas guiados 
pela mão da mestra destinava-se a um campo de recreio, singrando numa frágil canoa as águas 
remotas do Siri e que, por imprudência de homens sem formação precisa para lidar com crian-
ças, de súbito, surge a maior catástrofe infantil já registrada no Brasil.
 Motivada tão somente pela falta de previdência, nada menos de trinta e duas criancinhas 
pobres e mais duas professoras, pereceram afogadas no quadro mais doloroso que a imagina-
ção humana pode conceber.
 E para aquilatarmos a dor do sofrimento alheio e que nos toca tão profundamente nessa 
hora amarga, basta concentrarmos o espírito transladando nossa imaginação para o local da 
tragédia e então veremos com os olhos d’alma uma canoa florida com o buquê da infância so-
çobrando no azul profundo das águas, onde uma onda de vexames e gritos dolorosos rasga o 
véu do mais rude dos corações, implorando como salvação o nome das cousas mais sagradas, 
agarrados, talvez, quem sabe, com a mestra como o último refúgio de esperança, enquanto a 
fatalidade implacável consome a todos, levando alguns para destinos ignorados.
 Na praia, mães desoladas e sufocadas pelo soluço clamam para os céus um instante de 
consolo, trazendo na fisionomia um aspecto de loucura, coajudado dum toque de desânimo 
esmaecendo combalidas pela consumação da verdade.
 E aquelas criancinhas que no alvorecer espargiam alegrias idealizando novas aventuras 

no passeio recreativo, onde somente à hora do crepúsculo retornariam ao aconchego do lar, 
cada qual querendo contar melhor a sua história, a aventura que ficou inédita, foram ceifadas 
inesperadamente pelas águas traiçoeiras do mar, que, naquele minuto de infortúnio, escreveu 
uma página de silêncio na saudade tétrica de um passeio inacabado. 



26 27

ANTÔNIO CORRÊA SOBRINHO NAUFRÁGIO NO RIO DO SAL

SERGIPE-JORNAL

INCALCULÁVEL MULTIDÃO ASSISTIU AO SEPULTAMENTO DAS 
VÍTIMAS DA TRAGÉDIA DO RIO DO SAL

 A população de Aracaju ainda não se refez do golpe que enlutou tantos lares, ceifando a 
vida de vinte e nove inocentes criancinhas, que alegres e descuidadas iam realizar um piqueni-
que na Taiçoca.
 Indistintamente, todos se solidarizaram com as famílias desses alunos e professoras da 
Escola São Francisco, ajoelhando-se comovidos diante dos seus ataúdes.
O governo do Estado e Município assistiram material e moralmente os pais das vítimas da do-
lorosa tragédia da manhã de terça-feira.
 Elogiável a atitude das autoridades sergipanas, à frente o secretário de Segurança, Dr. 
Pedro Barreto, professor Acrisio Cruz, secretário de Justiça e Interior, major Temistocles Perei-
ra Albuquerque, inspetor-geral da Guarda Civil e de Veículos, capitão Rosalvo Vieira Melo, 1º 
delegado da capital, e tenente Ernani Carvalho que comandou uma companhia de Bombeiros.
As ambulâncias do SESC e SESI prestaram valioso auxílio ao Pronto Socorro, transportando 
para o Hospital de Cirurgia não só as criancinhas retiradas das águas com vida, mas removen-
do os cadáveres dos que haviam perecido de maneira tão trágica.
 A Legião Brasileira de Assistência, por determinação da Exma. Sra. dona Maria Augusta 
Garcez, presidente da Comissão Estadual, cooperou ativamente através de serviços prestados 
pelo Dr. Carlos Melo.
 Destacamos também a cooperação eficiente do Departamento de Educação, da PRJ- 8, 
Serviço de Divulgação, e elevado número de pessoas de todas as classes sociais, principalmente 
frei Edilberto, digno vigário de Santo Antônio.
 Em sinal de pesar, o professor Exupero Monteiro baixou portaria mandando encerrar as 
aulas dos estabelecimentos de ensino desta capital, a fim de que os colegiais comparecessem ao 
sepultamento dos restos mortais dos alunos e professores da Escola São Francisco.
 Incalculável multidão acompanhou o cortejo fúnebre ao Cemitério dos Cambuís. A re-
portagem do Sergipe-Jornal anotou os nomes das seguintes autoridades: Prof. Acrisio Cruz, 
secretário do Interior, Dr. Jorge Campos Maynard, prefeito da capital, e esposa, Dr. Carlos 
Melo, representando dona Maria Augusta Garcez, capitão Rosalvo Melo, 1º Delegado, Dr. Al-
berto Bragança de Azevedo, deputado José de M. Teles, Dr. Marques Guimarães, do Serviço de 
Divulgação, frei Edilberto, além de representantes de várias instituições e associações de classe.
 Às famílias das infortunadas professoras Maria José Rodrigues e Nilza Bomfim, e crian-
cinhas da Escola São Francisco, tragicamente desaparecidas, o diretor, redatores e auxiliares do 
Sergipe-Jornal, apresentam sinceras condolências. 

CORREIO DA MANHÃ 

SALVARAM 32 CRIANÇAS
EMPREGANDO REDES DE PESCAR

 Aracaju, 30 (Asp.) – Conhecem-se novos detalhes do naufrágio do barco superlotado de 
crianças, ocorrido anteontem no rio do Sal neste Estado.
 Os primeiros socorros às pequenas vítimas foram prestados pelos pescadores que esta-
vam próximo ao local do terrível acidente que enlutou dezenas de lares. Estes lançaram suas 
redes, retirando das águas várias crianças, algumas das quais com vida. Logo depois chegaram 
as autoridades, que prosseguiram na tarefa de salvamento. O canoeiro ao ver aquele quadro 
dantesco abandonou o poso. Os quinze corpos encontrados até ontem tiveram funerais sole-
nes, falando no ato fúnebre o prefeito e o secretário da Justiça.
 Continua desaparecida mais da metade dos mortos, sendo salvos do piquenique fatídico 
apenas trinta e duas crianças.
 Vários pais perderam dois, 3 e até 4 filhos.

SUSPENDERAM AS AULAS EM SINAL DE PESAR

 Aracaju, 30 (Asp.) – Os estudantes do Departamento de Educação suspenderam suas 
aulas ontem, em sinal de pesar pelo trágico acontecimento do rio do Sal, onde perderam suas 
vidas dezenas de criancinhas.



28 29

ANTÔNIO CORRÊA SOBRINHO NAUFRÁGIO NO RIO DO SAL

FOLHA DA MANHÃ

A TRAGÉDIA DE ARACAJU

 ARACAJU, 30 – Novos pormenores sobre a catástrofe do Rio do Sal revelam que o qua-
dro foi verdadeiramente dantesco, tendo o canoeiro abandonado o posto logo que percebeu a 
consumação da tragédia. Os primeiros socorros foram prestados por pescadores que se encon-
travam nas proximidades, os quais, por falta de outros recursos, lançaram uma grande rede, 
retirando da água várias crianças. Em seguida chegaram as autoridades, que tomaram provi-
dências.
 Até o momento encontraram-se apenas 15 das pequeninas vítimas, as quais foram sepul-
tadas a expensas do governador do Estado.
 Continua desaparecida metade dos mortos. Das 72 pessoas que se encontravam a bordo 
do barco sinistrado, foram salvas apenas 32. Alguns pais perderam dois, três e até quatro filhos.

DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

SALVARAM 32 CRIANÇAS
EMPREGANDO REDES DE PESCAR

 Aracaju, 30 (Asp.) – Conhecem-se novos detalhes do naufrágio do barco superlotado de 
crianças, ocorrido anteontem no rio do Sal neste Estado.
 Os primeiros socorros às pequenas vítimas foram prestados pelos pescadores que esta-
vam próximo ao local do terrível acidente que enlutou dezenas de lares. Estes lançaram suas 
redes, retirando das águas várias crianças, algumas das quais com vida. Logo depois chegaram 
as autoridades, que prosseguiram na tarefa de salvamento. O canoeiro ao ver aquele quadro 
dantesco abandonou o poso. Os quinze corpos encontrados até ontem tiveram funerais sole-
nes, falando no ato fúnebre o prefeito e o secretário da Justiça.
 Continua desaparecida mais da metade dos mortos, sendo salvos do piquenique fatídico 
apenas trinta e duas crianças.
 Vários pais perderam dois, 3 e até 4 filhos.

SUSPENDERAM AS AULAS EM SINAL DE PESAR

 Aracaju, 30 (Asp.) – Os estudantes do Departamento de Educação suspenderam suas 
aulas ontem, em sinal de pesar pelo trágico acontecimento do rio do Sal, onde perderam suas 
vidas dezenas de criancinhas.
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JORNAL DO BRASIL

O NAUFRÁGIO DE UM BARCO NO RIO DO SAL, EM SERGIPE
REALIZADOS OS FUNERAIS DOS TRINTA COLEGIAIS QUE PERE-
CERAM AFOGADOS

 Aracaju, 29 (Asapress) – Urgente – Continuam os trabalhos de socorros às crianças so-
breviventes do afundamento de um barco ocorrido ontem no rio do Sal.
 Ontem à tarde foram realizados os funerais de trinta colegiais que pereceram afogados.
O governo e povo colaboram na tarefa de retirada de cadáveres do fundo do rio.
 Conforme anunciamos ontem, aproveitando o feriado, as escolas São Francisco e São 
José, de comum acordo, organizaram um piquenique na praia de Taiçoca, no qual tomaram 
parte 70 crianças e duas professoras, as senhoras Maria José Rodrigues e Nilza Santos. Para 
chegarem à referida praia, tiveram que embarcar numa canoa. Quando a embarcação encon-
trava-se bem afastada do ponto de partida, dado ao excesso de pessoas, consequentemente de 
peso, o fundo do barco cedeu. Em consequência morreram afogadas as duas professoras e mais 
de 30 crianças.

ENCONTRADO O CORPO DE UMA PROFESSORA – CENAS DRAMÁTICAS – O CO-
MÉRCIO CERROU SUAS PORTAS

 Aracaju, 29 (Asapress) – A cidade ainda continua abalada com a tremenda tragédia que 
enlutou, ontem, dezenas de lares.
 Contingentes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil continuam 
procurando os corpos das crianças que desapareceram nas águas do rio do Sal. Além do corpo 
da professora Maria José Rodrigues, foram retirados da água os de numerosas crianças, que 
foram levados para a capela do Convento de São Vicente. Também pereceu a professora Nilza 
Santos do Colégio São José.
 As 24 crianças sobreviventes da terrível catástrofe, depois de conveniente medicadas fo-
ram entregues aos seus pais. O governador que estava ausente, dirigiu-se logo a Aracaju, tendo 
antes recomendado ao secretário da Justiça, Sr. Acrisio Cruz, que o representasse nos funerais 
das pequenas vítimas.
 Cenas dramáticas foram presenciadas por muitos pais que haviam ido até a beira do rio 
levar suas crianças para o passeio fatídico. O comércio cerrou suas portas em sinal de luto, en-
quanto que as autoridades estão intensificando os trabalhos, procurando os corpos das crian-
ças que ainda estão faltando.

A NOITE 

O PIQUENIQUE DA MORTE
31 CRIANÇAS E DUAS PROFESSORAS AFOGARAM-SE EM SERGIPE
PAVOROSA TRAGÉDIA

Trinta e uma crianças e duas professoras tragadas pelas águas num passeio 
de barco – Aproveitaram o ponto facultativo para um piquenique – Cedeu 
o fundo da embarcação – Os colegiais, agarrados uma às outras, gritavam 
pelos pais, enquanto iam se sumindo na voragem do rio – Fala a NOITE o 
secretário de Segurança de Sergipe

A CATÁSTROFE DE ARACAJU

FORAM OS PESCADORES QUE PRESTARAM OS PRIMEIROS SOCORROS – CONTINUA 
A RETIRADA DE CORPOS – PAIS QUE PERDERAM DOIS E TRÊS FILHOS

 ARACAJU, 30 (Assp.) – Conhecem-se novos detalhes do naufrágio do barco superlota-
do de crianças, ocorrido anteontem no rio do Sal, neste Estado.
 Os primeiros socorros às pequenas vítimas foram prestados pelos pescadores que esta-
vam próximo, ao local de terrível acidente que enlutou dezenas de lares. Estes lançaram suas 
redes, retirando das águas várias crianças, algumas das quais com vida. Logo depois chegaram 
as autoridades, que prosseguiram na tarefa de salvamento. O canoeiro ao ver aquele quadro 
dantesco abandonou o posto. Os quinze corpos encontrados até ontem tiveram funerais sole-
nes, falando no ato fúnebre o prefeito e o secretário de Justiça.
 Continua desaparecida mais da metade dos mortos, sendo salvo do piquenique fatídico 
apenas trinta e duas crianças.
 Vários pais perderam dois, três e até 4 filhos.

SUSPENDERAM AS AULAS EM SINAL DE PESAR

 ARACAJU, 20 (Assp) – Os estudantes do Departamento de Educação suspenderam suas 
aulas ontem em sinal de pesar pelo trágico acontecimento do rio do Sal, onde perderam suas 
vidas dezenas de criancinhas.
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TRAGÉDIA DO RIO DO SAL

 A criminosa imprevidência de um mau barqueiro a causa do sinistro, no qual perderam 
a vida trinta e dois pequenos colegiais e duas professoras – Setenta crianças numa minúscula 
balsa de transportar animais – A pescaria macabra – Heroísmo de um velho filho do rio – En-
quanto dezenas de crianças eram tragadas pela água, o mau barqueiro nadava para longe – 
Quase linchado, está preso no Quartel da Polícia do Estado
 

A HISTÓRIA DA TRAGÉDIA

 Ao contrário dos primeiros informes divulgados pelas agências telegráficas de notícias, o 
doloroso sinistro não ocorreu por haver se soltado o fundo da embarcação em que viajavam os 
setenta pequenos colegiais. Não aconteceu tal fato. O que se passou foi diferente e deixou bem 
caracterizada a responsabilidade do barqueiro José Bolacha, o indivíduo que, por ignorância 
ou má fé, contrariando as ponderações das duas professoras que acompanhavam as crianças, 
fez encher uma minúscula balsa de transportar animais, para, em pleno rio, quando a mesma 
virou, deixar aquelas inocentes criaturas morrerem afogadas, enquanto covardemente nadava 
à procura da margem salvadora.
 Tudo teve início quando na manhã fatídica, do dia 28 de outubro passado, aproveitando 
o feriado, as professoras Maria José Rodrigues e Nilza de Brito julgaram por bem realizar uma 
excursão à localidade chamada de Taiçoca de Fora, em companhia dos alunos da Escola São 
Francisco, situada no bairro de Santo Antônio e mantida pela Ordem Terceira de São Francis-
co, num total de setenta pequenas crianças entre meninos e meninas, sendo que alguns, não 
sendo da escola, participaram também do passeio a convite das professoras.

PRIMEIRO PASSO PARA A TRAGÉDIA

 Às primeiras horas da manhã, já o pequeno bando estava formado. Precisamente às 
cinco horas todos estavam no local denominado Siri, de onde atravessariam o rio do Sal, para 
alcançar Taiçoca de Fora, local escolhido para um dia todo de passeios e divertimentos.
 Cuidadosas e cientes da responsabilidade que tinham sobre as crianças, as professoras, 
ao entabolarem ajuste para a travessia do rio, fizeram ver ao barqueiro, o indivíduo conhecido 
pelo nome de José Bolacha, a necessidade de ser promovido o transporte de duas vezes já que 
não confiavam na segurança da pequena embarcação que iriam utilizar.
 – José Bolacha, entretanto – é um dos sobreviventes que conta – fez pé firme, não con-
cordando com as ponderações das professoras. Ou viajariam todos ou não faria a travessia. era 
velho barqueiro conhecedor da profissão e não admitia conselhos de duas moças. Não tivemos 
outro remédio senão o de aceitar a sua imposição, sem saber que logo iríamos morrer uns e 
sofrer outros momentos de quase loucura.

VIRA A BALSA

 Ouvindo as declarações dos pequenos sobreviventes e os depoimentos de inúmeras pes-

soas pôde a reportagem de A NOITE apurar como se desenrolou o trágico sinistro em todos os 
seus detalhes.
 Superlotada a pequena embarcação, com a maioria das crianças viajando de pé, foi ini-
ciada a travessia. A certa altura, uma onda maior fez jogar com mais força a balsa, provocando 
entre os pequenos passageiros o pânico. Apertados uns contra os outros, não puderam alguns 
manter o equilíbrio, caindo na água e provocando assim que a embarcação virasse e voltasse 
após alguns instantes a flutuar. Os garotos que se mantiveram sentados e seguros à balsa, le-
varam apenas um grande e inesperado banho. Aqueles, porém, que estavam de pé, ficaram à 
mercê da correnteza.

FOGE O CRIMINOSO 

 Quando a balsa virou, José Bolacha, covardemente não teve um gesto em defesa daque-
les que estavam lutando contra a fúria das águas. Com grandes braçadas nadou às pressas para 
a margem do rio.

MORTE HEROICA

 As professoras Maria José e Nilza tiveram, segundo o depoimento unânime de todos 
quantos participaram da tragédia, um comportamento de verdadeiras heroinas, morrendo 
abraçadas com várias crianças numa luta titânica e inútil contra a fatalidade.

OS PRIMEIROS SOCORROS

 Pescadores que casualmente cruzavam o rio tiveram pressa em dirigir as suas embarca-
ções para junto da balsa numa tentativa de salvar as pequenas vítimas que aos gritos lutavam 
contra a correnteza.
 Pelos pescadores foram salvas trinta e duas crianças, sendo que apenas o pescador Clau-
dio de Morais, velho filho do rio salvou cerca de doze colegiais.

AS PROVIDÊNCIAS OFICIAIS

 A infausta notícia correu celeremente pela cidade, logo acorrendo ao local do desastre 
o Sr. secretário de Segurança Pública, Sr. Pedro Barreto de Andrade, professor Acrisio Cruz, 
secretário de Justiça e Interior, major Temistocles Pereira de Albuquerque inspetor geral da 
Guarna Civil e de Veículos, capitão Rosalvo Vieira de Melo, 1º delegado da capital, uma tropa 
da Cia. de Bombeiros, sob o comando do tenente Ernani Rosalvo, pessoas de todas as classes 
sociais todos visando colaborar na prestação de socorros às vítimas. 
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PRIMEIROS CORPOS

 Em consequência das medidas adotadas inicialmente, foram recuperados sendo trans-
portados para o necrotério do referido nosocômio os corpos das professoras Maria José e Nilza, 
e das alunas Irene Barros Santana, José Farias Santos, Gildete Almeida Santos, Geanete Batista 
Gonçalves, Iracy dos Santos, Ana Maria, Maria Alice e Maria Helena de Oliveira, as três últi-
mas filhas do Sr. Luiz Oliveira, funcionário postal aposentado, que ainda ficou com mais dois 
filhos passando mal, estando um deles de nome Geonizio de Oliveira internado no Hospital de 
Cirurgia.

FUNERAIS À CUSTA DO ESTADO 

 Ao ter conhecimento do fato, o governador do Estado, senhor Arnaldo Rolemberg Gar-
cez, determinou as providências cabíveis em tão grave conjuntura, adiantando que o Estado 
custearia os funerais das vítimas.

O SEPULTAMENTO

 Às 18 horas, os corpos estavam todos concentrados à rua de Japaratuba donde partiu o 
cortejo fúnebre acompanhado de enorme massa popular.

A NOITE ILUSTRADA 

A TRAGÉDIA DE ARACAJU
A MORTE INTERROMPEU O PIQUENIQUE 

 ARACAJU, novembro (Via Panair do Brasil) – Jamais, estamos certos, passou pela ima-
ginação das professoras Maria José Rodrigues e Nilza Brito que estivessem condenadas à mais 
horrenda das mortes e que bem perto já se encontrassem da hora fatal e dolorosa que trans-
formaria aquela bela manhã do dia 28 de outubro passado, que seria, como de todo o coração 
desejavam, de passeios e divertimentos, para elas e para aquelas dezenas de crianças, meninos 
e meninas, num dia de tragédia, de morte, luto e dor, abandonados todos à fúria implacável 
das águas de um rio que a criminosa e covarde imprevidência de um barqueiro mau e poltrão 
transformou em túmulos de pequenas vidas inocentes.
 Há tempos que era plano de ambos, mestras das Escola São Francisco, estabelecimento 
educacional localizado no bairro Santo Antonio e mantido pela Ordem Terceira de São Fran-
cisco, aproveitar um dia feriado para promover uma excursão com os seus discípulos. Seria 
um piquenique, como era desejo da garotada, e o local escolhido foi Taiçoca de Fora. Restava 
aguardar o feriado que, finalmente, chegou no dia 28, data consagrada ao funcionalismo públi-
co.

A MARCHA PARA A MORTE

 Tudo perfeitamente preparado, convidas outras crianças não pertencentes à Escola, teve 
início a marcha alegre e descuidada daquele bando de colegiais no aproveitamento pleno de 
um dia de folga.
 Logo cedinho, às cinco horas da manhã, estavam todos junto à margem do rio do Sal, no 
lugar chamado Siri, prontos para realizarem a travessia e atingirem assim Taiçoca de Fora. 
– Nós somos setenta pessoas ao todo – disse a jovem professora Maria José Rodrigues ao bar-
queiro José Bolacha ao contratar o serviço de transporte – e portanto acho aconselhável que a 
travessia seja feita pelo menos em duas vezes.
 José Bolacha, entretanto, não sabemos se por ignorância ou má fé, não quis dar ouvidos 
ao pedido da professora.
 – Não, não senhora. Para que perder tempo quando posso transportar todos de uma só 
vez? Sou barqueiro velho e sei dar conta do recado. Ou levo todos ou então não levo ninguém.
 Diante da atitude do barqueiro, e vendo que a garotada já começava a dar mostras de 
impaciência, a professora, após trocar ideias com a sua companheira, concordou em realizar a 
travessia numa só viagem.
 Numa minúscula balsa, própria para o transporte de um ou dois pequenos animais, 
foram embarcados os setenta passageiros, tendo início, sob silêncio, a viagem que dentro em 
pouco seria transformada numa tragédia e sem precedentes na história do Estado.
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A FUGA DO POLTRÃO

 No meio do percurso, uma correnteza mais forte fez jogar a pequena embarcação. A 
maioria das crianças, que viajava de pé, ante a surpresa do choque, perdeu o equilíbrio, caindo 
n’água e provocando o pânico entre o restante dos passageiros. Na louca confusão que então 
ocorreu, a balsa deu uma volta sobre si mesma, voltando a flutuar. Os meninos e meninas que 
se encontravam sentados e seguros à embarcação levaram apenas um banho, mas aqueles que 
iam de pé tiveram de lutar contra a correnteza. Cenas inenarráveis então ocorreram. Gritos 
angustiosos partiam de todos os lados. Bracinhos eram levantados para logo desaparecerem no 
seio do rio. A bordo da balsa, a situação era também de desespero, pois as professoras tinham, 
também sido jogadas na água. 
 Quando a tragédia tomava o seu mais doloroso aspecto, eis que aqueles que estavam na 
barca e os que lutavam inutilmente contra a fúria do rio assistem a um espetáculo de suma e 
criminosa covardia.
 José Bolacha, sem ligar à sorte de nenhuma daquelas pequenas crianças, abandona a em-
barcação e a nado rápido encaminha-se para a margem do rio, procurando salvar-se e fugir do 
crime que praticara, fazendo viajar aqueles inocentes todos na sua frágil e impraticável balsa.

O BOM PESCADOR

 Mas, enquanto se consumava a tragédia e José Bolacha surgia aos olhos daquelas infeli-
zes criaturas como um autêntico cúmplice da morte, outro fato ocorria para salvação de muitas 
daquelas vidas que já pareciam definitivamente condenadas. Claudio de Morais, velho pesca-
dor e conhecedor profundo daquele rio imenso, vinha com a sua pequena canoa para ajudar a 
salvar os náufragos. Nada menos de doze crianças foram retiradas do rio pelo bom pescador. 
Inúmeras outras foram salvas também por companheiros de Cláudio, e a balsa com aqueles que 
tinham escapado de cair no rio foi rebocada para terra.

DUAS HEROINAS

 As professoras Maria José e Nilza tiveram um comportamento verdadeiramente heroico. 
Lutaram até perder as forças morrendo ambas abraçadas por vários dos seus pequenos discí-
pulos. Seus corpos como os de dezenas de crianças, foram recolhidos pelos pescadores que 
naquele dia realizaram uma macabra pescaria de cadáveres de infelizes meninos e meninas.

FATO EXTRAORDINÁRIO

 Feito extraordinário foi o praticado por uma das meninas náufragas, que se abraçou a 
um tronco de árvore, sendo arrastas pela água durante horas intermináveis até ser encontrada, 
já morta, mas sempre presa ao tronco flutuando.
AS PROVIDÊNCIAS OFICIAIS

 A catástrofe logo foi conhecida de toda a população de Aracaju, cujas autoridades pron-
tamente providenciaram todas as medidas para atender os sobreviventes e também aqueles que 
haviam perecido. Ao local compareceu o secretário da Segurança Pública do Estado, Sr. Pedro 
Barreto de Andrade; secretário da Justiça e Interior, Sr. Acrisio Cruz; inspetor geral da Guarda 
Civil, major Temístocles Pereira de Albuquerque, e o primeiro delegado da Polícia Civil, capi-
tão Rosalvo Vieira de Melo, além de outras autoridades, que tudo fizeram para que as pequenas 
vítimas fossem devidamente socorridas.
 Os serviços de salvamento foram superintendidos pessoalmente pelo titular da Segu-
rança Pública, o qual providenciou o internamento no Hospital de Cirurgia das crianças cujo 
estado reclamava maior assistência médica.

A CÂMARA SUSPENDEU A SESSÃO

 A Câmara Municipal de Aracaju que, no momento, realizava uma sessão especial em 
homenagem ao Dia do Funcionário, suspendeu-a e, incorporada, compareceu ao Siri, tendo à 
frente o seu presidente, vereador Jaime Cruz de Oliveira.
 O comércio também cerrou as suas portas em sinal de luto.

FUNERAIS À CUSTA DO ESTADO

 Ao tomar conhecimento do trágico acontecimento, o governador do Estado, Sr. Arnaldo 
Rolemberg Garcez, determinou as providências necessárias em tão grave transe, autorizando 
que os funerais das vítimas fossem custeados pelos cofres do Estado.

O SEPULTAMENTO

 A cerimônia do sepultamento foi um espetáculo dos mais tocantes já ocorridos em Ara-
caju. Às 18 horas do dia 29, os corpos todos concentrados na rua de Japaratuba, teve início o 
cortejo fúnebre acompanhado de incalculável massa popular, tendo o povo num gesto edifican-
te de solidariedade humana conduzido os ataúdes no mais profundo silêncio.
 À frente da imensa multidão, viam-se o secretário da Justiça, professor Acrisio Cruz; 
Dr. Carlos Fernandes de Melo, representante de D. Maria Augusta Garcez; Dr. Jorge Campos 
Maynard, prefeito da capital, além de representações de diversas instituições.
 À porta do Cemitério de Cambuís, o frei Edilberto, da Ordem Terceira de São Francisco, 
realizou a sagrada encomendação dos corpos, após o quê usou da palavra em sentida oração 
fúnebre, o professor João Marques Guimarães.
 Outros oradores também fizeram uso da palavra, verificando-se no meio da multidão 
inúmeras pessoas que choravam copiosamente, sendo unânime a dor sentida por todos.
 O mau e poltrão barqueiro José Bolacha teve a sua vida em perigo quando o povo justa-
mente indignado, quis linchá-lo, precisando a intervenção da polícia, que o mantém encarce-
rado no Quartel da Polícia do Estado, a fim de aguardar oportunamente a ação da Justiça.
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CORREIO PAULISTANO 

A TRAGÉDIA DO RIO SAL – RESPONSÁVEL O BARQUEIRO PELO 
AFOGAMENTO DAS 32 CRIANÇAS – NUMA NEGLIGÊNCIA CRIMI-
NOSA SUPERLOTOU A BALSA PARA NÃO FAZER DUAS VIAGENS 
– PORMENORES DA OCORRÊNCIA

 ARACAJU, 1 (A. N.) – Ao contrário da suposição inicial, em torno da causa que teria 
determinado a tragédia violenta, em que perderam a vida 32 escolares e 2 professores, que 
viajavam numa balsa de transportar animais, no rio do Sal, de que se soltara o fundo dessa 
embarcação, já está perfeitamente caracterizada a responsabilidade do barqueiro José Bolacha, 
por haver agido com má fé ou mesmo ignorância. Não atendeu o barqueiro às ponderações 
das professoras, fazendo encher a balsa minúscula com as setenta crianças conduzidas pelas 
professoras Maria José Rodrigues e Nilza de Brito, que pretendiam realizar uma excursão, apro-
veitando o feriado de 28 último, até a localidade chamada Taiçoca de Fora. José Bolacha, ao 
fazer o ajuste para a travessia do rio do Sal, negou-se a efetuar duas viagens, não admitindo os 
conselhos dos professores e afirmando que ou faria o transporte de uma só vez, ou deixaria os 
excursionistas no Siri – local em que se encontravam.

NEGLIGÊNCIA CRIMINOSA

 Através das declarações dos pequenos sobreviventes, meninos e meninas da Escola São 
Francisco, conclui-se que, superlotada a balsa, durante a travessia uma onda jogou-a com mais 
força, provocando o pânico geral. Uns contra os outros, apertados, não puderam manter o 
equilíbrio, daí resultando que muitos caíram n’água.  A embarcação virou, mas instantes depois 
voltou a flutuar, salvando-se, pois, apenas aqueles que se mantiveram sentados e seguros.

FUGIU À VISTA DA TRAGÉDIA

 Ao virar a balsa, o barqueiro José Bolacha, com grandes braçadas, nadou, às pressas, para 
a margem do rio, fugindo, assim, ao seu dever de procurar o salvamento dos garotos que se 
estavam afogando.
 As professoras Maria José e Nilza morreram abraçadas com várias crianças, numa luta 
titânica contra a fatalidade.
 Pescadores que, casualmente, se encontravam nas proximidades, iniciaram os trabalhos 
de salvamento, recolhendo dezenas de crianças para as suas embarcaçõesA notícia correu cé-
lere pela cidade, tendo acorrido, imediatamente ao tomar conhecimento da tragédia, àquele 
local, o secretário da 

Segurança Pública, o secretário da Justiça, outras autoridades e uma tropa da Companhia de 
Bombeiros, além de pessoas de todas as classes sociais que visavam colaborar nos socorros.
 O enterro dos pequeninos escolares e das duas professoras foi realizado pelo povo, que 
conduziu os ataúdes até o cemitério dos Cambuís, caminhando à frente do cortejo as autori-
dades estaduais e municipais. À porta do cemitério, foram encomendados os corpos pelo frei 
Edilberto, pronunciando sentidas orações fúnebres o professor João Marques Guimarães, o 
professor Acrisio Cruz, em nome da Secretaria da Justiça e do Departamento de Educação e o 
prefeito Jorge Campos Maynard.
 Pela manhã no dia 29 celebrou-se a missa fúnebre, na matriz de Santo Antonio, tendo 
o diretor do Departamento de Educação, em portaria baixada, mandado encerrar as aulas dos 
estabelecimentos de ensino.

PESCARIA MACABRA

 Verdadeira pescaria macabra se efetuou, durante a retirada dos corpos pelos pescadores, 
a cujo lado se encontravam pais, mães, irmãos e parentes das vítimas, recebiam os corpos sem 
vida dos seus entes queridos em meio ao espetáculo mais doloroso de indescritível tristeza e de 
lágrimas.
 O povo tentou linchar o barqueiro José Bolacha, ao conhecer a sua atitude criminosa e 
covarde, o que foi evitado pelas autoridades policiais, com a sua prisão no Quartel da Polícia 
do Estado.
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DIÁRIO DA NOITE
     SER MÃE

 Os jornais trazem a notícia de que em Aracaju, duas professoras e mais setenta crianças, 
desejosas de aproveitarem um feriado local, foram fazer um piquenique num determinado 
lugar onde deveriam atravessar o rio do Sal. Eufóricos de liberdade, mestras e alunos embar-
caram todos na mesma canoa, para alcançarem a margem oposta, metas dos seus planos bu-
cólicos. Justamente ao meio da travessia rompe-se o fundo da embarcação e perecem afogadas 
trinta das crianças e as duas senhoras responsáveis por elas. Daqui de nossa casa pusemo-nos 
a imaginar o desespero de todos esses pais e mães que, sem mais aquela, receberam a horrível 
nova da morte de seus filhos. Dentre todos os tributos que pagamos aqui na terra como resgate 
de nossas culpas, nenhum deve ser tão pungente como a perda de uma criança nossa, muito 
nossa.
 É tão lancinantemente aflitivo que, só pelo fato de imaginarmos a situação parece que 
nos encontramos envoltos na mesma desgraça. Ainda hoje, passados tantos anos, lembremo-
-nos da tragédia que sucedeu com uma barca que fazia a travessia de Niterói para o Rio e na 
qual viajavam muitos alunos do Colégio Santa Rosa. Tal como o caso de Aracaju, morreram 
muitos alunos e vários padres. Foi uma catástrofe que marcou tão afundo a população que, ao 
relembrá-la, assomam lágrimas aos olhos daqueles que presenciaram o espetáculo dantesco de 
inúmeras mães desvairadas pela dor, atirando-se ao mar para irem fazer companhia aos corpos 
de seus filhos desaparecidos nas profundezas da baia. O Rio de Janeiro viveu horas pesadas e 
aflitivas, embebidas no pranto das mulheres inconsoláveis e revoltadas contra a calamidade 
que lhes arrebatou a razão de ser de suas vidas. Assim devem encontrar-se também as filhas de 
Aracaju. Seus lamentos atravessam o oceano e penetram em nossos ouvidos, perturbando-nos 
a paz interior. Só quem não teve a suprema bendição de acalentar em seus braços uma criança 
nascida de seu ventre poderá ficar indiferente a dor coletiva das mães de Sergipe. Que Deus 
se apiede delas, dando-lhes, se não o esquecimento, pelo menos uma apatia resignada. São de 
Vicente de Carvalho, o grande poeta santista, os versos pungentes, e consoladores a um tempo, 
feitos quando lhe morreu um filho:

 “Que caminho triste, e que viagem! Valas
 De ciprestes negros a gemer no vento;
 Tanta boca aberta de famintas valas
 A pedir que as fartem, a esperar que as encham...
 Pequenino, acorda. Recupera o alento,
 Rogo da cobiça dessas fundas valas
 A pedir que as encham.”

 Como seria bem-vindo, nessa hora, o milagre da ressurreição. Como Te bendiriam as 
mães. Senhor!...
                                                          MABERT 

A MANHÃ

O NAUFRÁGIO DO BARCO DE CRIANÇAS
ARACAJU, 30 (ASSP.) – CONHECEM-SE NOVOS DETALHES DO 
NAUFRÁGIO DO BARCO SUPERLOTADO DE CRIANÇAS, OCORRI-
DO ANTEONTEM, NO RIO DO SAL, NESTE ESTADO.

 Os primeiros socorros às pequenas vítimas foram prestados pelos pescadores que esta-
vam próximos ao local do terrível acidente, que enlutou dezenas de lares. Estes lançaram suas 
redes, retirando das águas várias crianças, algumas das quais com vida. Logo depois chegaram 
as autoridades, que que prosseguiram na tarefa de salvamento. 
 Os quinze corpos encontrados até ontem tiveram funerais solenes, falando no ato fúne-
bre o prefeito e o secretário de Justiça.
 Continua desaparecida mais da metade dos mortos, sendo salvo do piquenique fatídico 
apenas trinta e duas crianças.
 Vários pais perderam dois, três e até quatro filhos.

SUSPENDERAM AS AULAS

 ARACAJU, 30 (Assp.) – Os estudantes do Departamento de Educação suspenderam suas 
aulas ontem, em sinal de pesar pelo trágico acontecimento do rio do Sal, onde perderam a vida 
dezenas de crianças.
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O NORTE

A TRAGÉDIA DO RIO DO SAL

 ARACAJU, 30 – Realizaram-se ontem, os funerais de 33 crianças e das professoras Maria 
José Rodrigues e Nilza Santos, que pereceram, ontem, tragicamente afogados no rio do Sal, lo-
calidade de Siri. Os funerais foram realizados por conta do Estado por determinação do gover-
nador sergipano, tendo sido também apresentado à Câmara dos Vereadores desta capital um 
projeto concedendo auxílio financeiro às famílias das vítimas. Cerca de 32 crianças foram sal-
vas por meio de redes de pesca. Sabe-se agora que a balsa transportava alunos de três colégios 
para um piquenique e se abriu ao meio talvez por excesso de peso. Reina grande consternação 
nesta capital e em todo o Estado.

JORNAL DO COMMERCIO

O LAMENTÁVEL DESASTRE DO RIO DO SAL
SALVAS 32 CRIANÇAS – CONTINUA DESAPARECIDA MAIS DA ME-
TADE DOS MORTOS – SUSPENSAS AS AULAS EM ARACAJU

 ARACAJU, Sergipe, 30 (AN) – Sabe-se agora que 32 crianças foram salvas no desastre 
ocorrido ontem sobre o rio do Sal, quando pereceram 33 escolares e duas professoras. As crian-
ças iam sendo levadas a um piquenique quando a balsa que as transportava abriu-se ao meio, 
provocando trágico acidente. Pescadores acorreram ao local e com auxílio de redes consegui-
ram salvar quase metade das pessoas que se debatiam nas águas. As duas professoras respon-
sáveis pelos escolares afogaram-se. O Governador determinou que as despesas dos funerais 
corressem por conta do Estado.
      __    

 ARACAJU, 30 (Asapress) – Conhecem-se novos detalhes do naufrágio do barco super-
lotado de crianças, ocorrido anteontem no rio do Sal, neste Estado.
 Os primeiros socorros às pequenas vítimas foram prestados pelos pescadores que esta-
vam próximos ao local do terrível acidente que enlutou dezenas de lares. Estes lançaram suas 
redes, retirando das águas várias crianças, algumas das quais com vida. Logo depois, chegaram 
as autoridades, que prosseguiram na tarefa de salvamento. O canoeiro ao ver aquele quadro 
dantesco abandonou o posto. Os quinze corpos encontrados até ontem tiveram funerais sole-
nes, falando no ato fúnebre o prefeito e o secretário da Justiça.
 Continua desaparecido mais da metade dos mortos, sendo salvos do piquenique fatídico 
apenas trinta e duas crianças.
Vários pais perderam dois, três e até quadro filhos.
      __

ARACAJU, 30 (Asapress) – Os estudantes do Departamento de Educação suspenderam suas 
aulas ontem, em sinal de pesar pelo trágico acontecimento do rio do Sal, onde perderam suas 
vidas dezenas de crancinhas.
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