Adeus – Corpo de piloto é
levado para Campo Grande MS
O Corpo do Piloto “CELSO GOMES DE ARAÚJO” (Celsinho), 46 anos,
foi levado na manhã desta terça-feira (12) para sua cidade
natal, Campo Grande Mato Grosso do Sul.

top quality medications. pfizer
shipping, buy zoloft online uk.

zoloft

price.

fastest

Celsinho morreu em um acidente de avião de pequeno porte na
tarde de sábado (09), próximo à Aldeia Baú da tribo Kaiapó no
Município de Altamira.
Após o acidente, somente aeronave foi localizada, o corpo do
piloto foi encontrado por indígenas da tribo Kaiapó boiando no
rio Curua. Celsinho iniciou sua carreira na região de Castelo
de Sonhos, piloto experiente já havia passado por cinco
acidentes, mas nenhum com gravidade, desta vez contabilizou o

sexto , foi fatal.
O Corpo chegou em avião transportado pelo piloto e amigo
Daniel , encaminhado para o Hospital Municipal de Novo
Progresso e em seguida para a funerária. O corpo foi velado
nas dependências da Câmara Municipal na noite de ontem e se
estendeu até está manhã de quarta-feira (12).
Celsinho estava sozinho no momento do acidente, ele trabalhava
entre os municípios de Novo Progresso e Altamira. A causa do
acidente ainda não foi divulgada.
De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidente
Aeronáuticos (Cenipa), aeronave não estava ou não havia
passado por inspeção, segundo eles voava irregular.
Despedida
Pilotos realizaram uma homenagem aérea com sobre voos enquanto
uma multidão seguia em carreata para o aeroporto, as aeronaves
acompanharam todo percurso fazendo manobras e acrobacias
aéreas, se despedindo do Comandante Celsinho como foi
conhecido e respeitado por todos em vida.
Amigos da Viola atenderam ao pedido do piloto que quando a
morte chegasse em seu velório ele queria música “Moda de
Viola” , amigos e violeiro
Tarcisio com o Piloto Magal
entoaram a música Chico Mineiro ao lado do cachão.
Por volta das 10h30min aeronave decolou de Novo Progresso com
o corpo em companhia de familiares e parentes com destino a
Campo Grande-MS, aonde será sepultado.
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