Comoção marca sepultamento de
corpo de piloto que morreu em
queda
de
avião
em
Novo
Progresso
Parentes e amigos se emocionaram no último adeus ao
piloto Ribinha, no Cemitério Municipal de Novo
|Progresso. Pilotos sobrevoaram o local!
(Fotos:Via WhatsApp) -Ele e outras duas pessoas morreram no
acidente ocorrido no Garimpo São Raimundo município de
Itaituba, na quinta, 6.
O corpo do piloto Ribamar Pinheiro Brandão, de 37 anos,
conhecido como ‘Ribinha’ foi enterrado nesta sexta, em Novo
Progresso, o corpo das outras duas vítimas foram transladadas
para suas cidades.
Ribinha
e outras duas pessoas morreram na quinta, 6,
na
queda de um avião monomotor “Cesna 210”, no garimpo São
Raimundo, que fica próximo de Novo Progresso e pertence ao
município de Itaituba.
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Leia mais:Aeronave cai no Garimpo São Raimundo, pega fogo e
moradores confirmam TRÊS mortes
*Queda de aeronave que matou três foi filmada e mostra rasante
fatal por piloto aprendiz – Vídeos
O corpo do piloto aprendiz Danilo Oliveira dos Santos foi
transladado na manhã deste sábado para cidade de Recife e o
passageiro Aldson Santos Moreira foi para cidade de
Araguiana(TO).
A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o acidente. O
caso está sendo investigado por meio da Delegacia de Itaituba.
Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos (Cenipa), que investiga acidentes aéreos,
informou que também está investigando o caso.(Por:JORNAL FOLHA
DO PROGRESSO)
Vídeo registra queda

de avião

https://youtu.be/iQZ6scGJ8Tc
Mais vídeos clique AQUI
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
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