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Cada um fazendo a sua 

parte

Caso perceba o embarque clandestino 

nos trens de carga, ligue grátis para o

Alô Ferrovias: 

0800 285 7000

24 horas



Identificação

Ao perceber uma criança ou adolescente
acessando o trem de carga indevidamente,
qualquer pessoa deve avisar a Vale, ligando
gratuitamente para o Alô Ferrovias: 0800 285
7000.
Ao tomar conhecimento do acesso indevido,
o maquinista efetuará a parada do trem no
local seguro mais próximo e o Conselho
Tutelar será imediatamente acionado pela
Vale para realizar o acolhimento, mediante
formulário próprio.
Todo esse fluxo deve ser registrado com os
documentos de uso padrão do Conselho
Tutelar e da Vale.

Atendimento

O Conselho Tutelar é o responsável pelo
atendimento da criança ou adolescente e pela
requisição à Prefeitura de seu recambiamento
até a entrega à sua família. Busca-se que o
retorno se dê no menor tempo possível. O
Conselho Tutelar também deve realizar a
primeira escuta do acolhido e envolver o
Ministério Público Estadual mais próximo,
quando necessário.

De volta à 

família

Havendo necessidade atestada pelo
Conselheiro Tutelar, este solicitará à Vale,
mediante formulário próprio, apoio para o
custeio de despesas visando o retorno da
criança ou adolescente ao seu local de
origem, que deverá ocorrer pelo trem de
passageiros.

Não haverá, em nenhuma hipótese,
reembolso de quaisquer despesas e nem
repasse de dinheiro diretamente ao
Conselheiro Tutelar, a qualquer outro agente
encarregado do Sistema de Garantia de
Direitos ou à criança ou adolescente.

O Conselho Tutelar ou agente municipal do
Sistema de Garantia de Direitos, responsável
pelo recambiamento, se encarregará de
obter a autorização escrita dos pais e/ou
responsável ou autorização judicial, para o
caso de hospedagem e viagem.



Parceria

pela vida

O deslocamento clandestino de crianças e
adolescentes nos vagões que transportam
minério é um grande risco, podendo causar
acidentes graves.

Para evitar esse problema social, a Vale e os
Ministérios Públicos do Maranhão e Pará
firmaram um termo de compromisso que
contempla o esforço conjunto no combate a
essa prática, reforçando as ações de
prevenção, monitoramento e controle nos
trens de carga, visando a interceptação e o
recambiamento de crianças e adolescentes
flagrados nessa situação a suas respectivas
famílias.

Nesse sentido, medidas já foram adotadas,
tais como: instalação de mais câmeras de
vigilância, reforço ao sistema de segurança
dos trens e campanhas de orientação e
sensibilização das comunidades.

Prevenir o embarque clandestino de
crianças e adolescentes nos trens de carga e
em qualquer outro meio de transporte é
responsabilidade de todos. Conheça a
seguir o fluxo definido no acordo entre a
Vale e o Ministério Público.

Casos de recusa de atendimento por parte de
algum ente do Sistema de Garantia de
Direitos também devem ser comunicados ao
Ministério Público


