Piloto
desaparecido
encontrado por castanheiros,
diz
áudio
-Governo
fará
resgate de helicoptero
Piloto de avião Antônio Sena conhecido como Toninho Sena
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Aúdio chegou via whatsapp na redação do Jronal Folha do
PRogressso na manhã desta sexta-feira(05), o G1 confirmou a
veracidade com a familía do piloto.
O piloto santareno Antônio Sena teria encontrado um grupo de
coletores de castanha próximo ao igarapé Puxuri, em Almeirim,
no Pará, após dias caminhando na mata.
Familiares do piloto santareno Antônio Sena confirmaram na
tarde desta sexta-feira (5) ao G1 , que receberam informações
de coletores de castanha de que ele foi encontrado com vida em
uma área quase na divisa do Pará com o Amapá, conhecida como
Igarapé Puxuri, um braço do Rio Paru no município de Almeirim,
oeste paraense. O piloto juntamente com o avião Cessna 210,
prefixo PT-IRJ desapareceram no dia 28 de janeiro, após
decolagem de Alenquer, no oeste paraense.
O piloto teria andado muito por uma área de difícil acesso até
chegar na manhã desta sexta-feira (5) a um local de mata onde
havia um grupo de coletores de castanha. Lá, ele teria se
identificado como sendo o piloto que estava desaparecido.
Os coletores de castanha foram então até uma área onde há
rádio amador e conseguiram contato com a comunidade onde
moram, informando os telefones da mãe e irmãos de Toninho para
que fizessem contato.

Rolene Sena, mãe de Toninho foi a primeira a receber a
notícia. Ela então avisou os outros filhos, mas a princípio,
tiveram dúvidas. Foi então que Thiago, irmão do piloto fez
contato com a pessoa havia ligado pra Rolene e pediu que
algumas perguntas fossem feitas ao piloto para que pudessem
ter a certeza de que era ele mesmo, como, por exemplo, o nome
do cachorro dele. E no contato seguinte, segundo Thiago Sena,
as respostas vieram, como o nome do cachorro do piloto, que é
Gancho.
Irmãos do piloto estão se organizando para ir até a cidade
Laranjal do Jari (AP), e de lá seguir viagem para a área de
castanhal próxima ao igarapé do onde o piloto foi acolhido
após ser encontrado bastante debilitado, segundo informações
repassadas aos familiares.
Antônio Sena decolou por volta das 12h do dia 28 de janeiro
deste ano, de uma pista do município de Alenquer, no oeste do
Pará, com destino a uma pista de garimpo no município de
Almeirim, levando mercadorias para o proprietário da aeronave,
Edwaldo Paiva, mas não chegou ao destino.
No mesmo dia, o desaparecimento do piloto e da aeronave foi
comunicado à FAB (Força Aérea Brasileira). As buscas iniciaram
no dia 29 de janeiro sob o comando do Centro de Coordenação de
Salvamento Aeronáutico Amazônico (ARCC-AZ).
Depois de percorrer em uma área de aproximadamente 13 mil km²,
perfazendo aproximadamente 86 horas de voo, a FAB suspendeu as
buscas pelo piloto desaparecido e o avião Cessna no dia 7 de
fevereiro.
Apesar da suspensão de buscas pela FAB, a procura pela
aeronave e principalmente pelo piloto continuaram. Dois grupos
especializados em busca e resgate, de outros estados, se
voluntariaram para ajudar nos trabalhos, assim como, mateiros
da região de Alenquer e Monte Alegre.
Apesar de muito esperançosa com a possibilidade do irmão ter

sido realmente encontrado com vida, Mariana Sena pede
paciência às pessoas até que as informações sejam confirmadas.
“Estamos recebendo muitas mensagens e não estamos conseguindo
administrar isso agora. Pra gente ser bem objetivo, a gente
tem sim uma informação muito boa pra ser verificada. Mas a
gente não pode afirmar com certeza de que é ele. O nosso
desejo, o desejo de vocês, da mamãe e do Thiago é que seja.
Estamos apurando mais informações com a Polícia e a Força
Aérea Brasileira. E assim que a gente tiver informações mais
apuradas a gente vai compartilhar com vocês”, disse.
Após a repercussão da notícia de que Toninho Sena foi
encontrado, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB)
informou em redes sociais que um helicóptero do Governo do
Estado seguirá para o local neste sábado (6) para buscar o
piloto.
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