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Oderramamentodesojana
linha férrea tem causado
inúmeros transtornos aos
moradores de Cubatão e foi
tema de uma reunião, on-
tem, na Câmara Municipal
dos Vereadores. Com a ex-
pectativa de que o Porto de
Santostenhaaltade24%na
exportação do produto nes-
te ano, em comparação a
2021, as autoridades se reu-
niram para tentar minimi-
zar danos e encontrar solu-
ções. Além domau cheiro e
dasujeira,aaçãodecrimino-
sos que roubame vendema
cargafurtadapreocupa.
Representantesdassecre-

tarias de Meio Ambiente e
Segurança Pública de
Cubatão, da concessionária
Rumo emoradores de bair-
ros próximos à linha férrea
participaramdareunião,or-
ganizada pelo vereador
cubatense Alessandro Oli-
veira (PL). Ele explicou que
as empresas Rumo e MRS,
que operam a linha férrea,
têm sido alvo de bandidos
nasúltimassemanas.“Épre-
ciso descobrir quem são es-
ses receptadores, que cau-
samoderramamentodacar-
gapararoubarevender”.
EmentrevistaàTVTribu-

na,osecretáriodeSeguran-

ça Pública de Cubatão, Pe-
dro de Sá Filho, semostrou
preocupado com a situa-
ção. “A gente trabalha em
conjuntocomaspolíciasCi-
vileMilitarecomasempre-
sas, pois está claro que há
uma operação orquestrada
do crime organizado. Te-
mos,emmédia,doisvagões
por dia abertos em nossa
Cidade,nostrechossobcon-
cessão daMRS e daRumo.

Por mais que eles traba-
lhem para limpar, no dia
seguinte já tem carga (der-
ramada)denovo”.
Questionado sobre o que

fazerparaminimizarocená-
rio adversário, o secretário
apontou alguns caminhos.
“Uso de drones, colocação
desistemademonitoramen-
to com câmeras direciona-
das a os trechos onde ocor-
rem essa ações, porque o

trem não tem como não
parar. Nem toda linha é
duplicada e a população já
sabe disso, assim como os
bandidos. A gente traba-
lhaparamonitorarmelhor
essascondições”.
Sobre o mau cheiro, o

secretário de Meio Am-
biente de Cubatão, Alan
Clemente,dissequeasfer-
rovias são só umponto do
problema na Cidade e as
empresas já foram notifi-
cadas. Sobre a sujeira, fi-
cou acordado na reunião,
segundoovereadorOlivei-
ra, que as concessionárias
irão aumentar o número
defuncionáriosparareali-
zar a limpeza da área em
tornodostrilhos.
Emnota, a Rumo infor-

mou estar em constante
conversacomasautorida-
des para a solução do caso
e disse que os vazamentos
nãoforamocasionadospe-
la operação ferroviária. “A
Rumo contribui para que
sejam apuradas as ques-
tões relativas a essas ocor-
rências.Comrelaçãoàlim-
peza das regiões afetadas,
a empresa tem acionado
imediatamente as equi-
pesresponsáveispelareco-
lha da carga com o objeti-
vo de evitar maiores im-
pactosàpopulação”.

Soja espalhada pela linha férrea em Cubatão chama atenção pelo odor

Cubatãobuscasoluções
paraproblemascomsoja
A caminho do Porto de Santos, carga tem sido alvo de criminosos nas últimas semanas
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