Vídeos mostra piloto descendo
de arvore (Buriti) após queda
do
avião
em
Cripurizão,
Itaituba-PA
Vídeo mostra piloto saindo do avião que caiu em cima de uma
arvore (Buriti) em Cripurizão, distrito de Itaituba-PA (Fotos
via WhatsApp)
Um vídeo mostra o avião em cima de buritis, uma escada é
colocada e ajuda o piloto sair ileso do acidente.
https://youtu.be/URVaS2PuqeA

Conforme informações da Policia Militar, aeronave teve
pane na parte elétrica,durante um voo da pista do PV até
a Cripurizão ( onde o piloto reside) , na tarde desta
quarta-feira 13 de outubro de 2021. O piloto Mateus de
Sá Ramos, de 23 anos, estava sozinho na aeronave,
prefixo -PP BOZ, conseguiu planar o avião para não cair
na mata, e pousou em cima de um buritizal a
aproximadamente 300 metros da pista na comunidade do
Cripurizão. Com ajuda de populares e da Policia Militar
uma escada foi colocada, possibilitando ao piloto descer
rapidamente do buriti. Em seguida aeronave cai ao solo.
O Piloto de 23 anos foi levado ao posto médico para
atendimento. Ele não se feriu, somente escoriações.
Leia mais:Avião monomotor cai próximo ao Cripurizão

Um vídeo mostra o avião em cima de buritis, uma escada é
colocada e ajuda o piloto sair ileso do acidente.
Assista ao vídeo

https://youtu.be/NbKC1Z8ii2k
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Queda de aeronave que matou
três foi filmada e mostra
rasante fatal por piloto
aprendiz – Vídeos
Conforme relatos de testemunhas o piloto Ribamar Pinheiro
Brandão, estava ensinando um jovem amigo a pilotar.
(Foto:Reprodução Facebook)
Ribamar prestava serviços para Agencia Aliança de aviação em
Novo Progresso e fazia diariamente voos para garimpos em toda
região.
Vídeo gravado por um garimpeiro e postado nas redes sociais
mostra o voo da aeronave segundos antes da queda.
Assista!
https://youtu.be/iQZ6scGJ8Tc

Ainda conforme moradora do São Raimundo, Ribinha estava voando
ensinando um amigo a pilotar – identificado como Danilo Pombo
– era costume do piloto Ribinha fazer rasantes, o avião
“Cessna 210” foi visto pousando e decolando com o piloto
aprendiz no comando, a moradora acredita que foi o piloto
aprendiz que perdeu o controle no momento do acidente, ele que
estava comandando a aeronave, porque o Ribinha era muito
experiente, não perderia o controle da aeronave, direto ele
fazia estes rasantes aqui, relatou para o Jornal Folha do
Progresso.
As três vítimas foram identificadas; o piloto Ribamar Pinheiro
Brandão, aprendiz Danilo Oliveira dos Santos e o passageiro
Aldson Santos Moreira (sem documento).

Os moradores afirmam que a manobra que causou acidente foi
feita pelo rapaz que estava aprendendo ele foi fazer rasante –
manobra em baixa altura – era costume todos os dias este
rasante o aprendiz chegou a comentar com moradores que tinha o
maior medo de fazer isso e não dar tempo de subir. Ele tinha
acabado de falar comigo, e quando eu vi, foi só rasante
passando e depois eu ouvi foi só o estrondo”, contou uma
testemunha em áudio publicado no WhatsApp.
O acidente aéreo aconteceu por volta das 17h45mn, aeronave
perdeu altura , colidiu em um barranco e explodiu. Populares
ainda tentaram socorrer as vítimas, mas nada pôde ser feito.
Os corpos ficaram carbonizados , populares jogaram terra para
conter o fogo, o piloto pulou da aeronave antes de explodir e
morreu na queda.

Acidente em 2019 (Foto:Reprodução)
Outro Acidente
O piloto “Ribinha” se envolveu em outro acidente aéreo no mês
de agosto de 2019, decolou do Garimpo São Raimundo e pousou em
uma pastagem com passageiros, em pouso de emergência, Ribinha

e os passageiros foram resgatados no dia seguinte. Ninguém se
feriu.
Leia mais:Avião que decolou do garimpo São Raimundo e
desapareceu é encontrado
Assista ao vídeo
https://youtu.be/69SjnkLIdXA
Um vídeo mostra, que o piloto “Ribinha” já havia feito outro
voo de Novo Progresso ao garimpo São Raimundo, com cinco
pessoas a bordo, entre eles três mulheres, como mostram o
vídeo abaixo postado nas redes sociais.
Último voo do piloto Ribinha
https://youtu.be/-Hgs0Sql_dI
Corpos
Os corpos das vítimas estão na funerária “Planeta Pax”
aguardando familiares para serem liberados; o local do velório
ainda não foi divulgado o sepultamento foi marcado para as
17horas no cemitério municipal.
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-Passageiro
relata momento de terror em
avião em pane: “Estava vindo
bem de repente caiu”
Logo após decolar, avião apresentou pane e piloto teve de
fazer pouso de emergência em uma pastagem.(Foto:WhatsApp)
Na aeronave vinha o Piloto Ribamar o passageiro conhecido por
Coelho e a Senhora Geni Viana de Novo Progresso.
O pouso teve habilidade do piloto que pousou aeronave no pasto
– a aeronave partiu a cauda e os passageiros saíram ilesos,
com escoriações sem gravidade,foi Deus disse o passageiro que
postou o vídeo na manhã desta segunda-feira(19).
O Piloto teve escoriações na face lado esquerdo, e hematoma na
região do tornozelo direito, passa bem.

Aeronave com piloto e passageiros
desaparece após decolar de garimpo com
destino a Novo Progresso
Avião que decolou do garimpo São Raimundo
e desapareceu é encontrado
O acidente aconteceu na tarde de sábado (17), durante um voo

do Garimpo São Raimundo com destino a cidade de Novo
Progresso. A aeronave foi localizado na manhã deste domingo
(18). Conforme o relato do passageiro que postou um vídeo nas
redes sociais, o acidente aconteceu com a interrupção do
combustível, na aeronave, o piloto foi obrigado a pousar em
uma pastagem. Coelho machucou o tornozelo da perna direita e
escoriações pelo corpo, já o piloto e Geni não se feriram. Uma
equipe de amigos,voluntários com socorrista do SAMU de Novo
Progresso,saíram em busca das vitima,na manhã deste domingo.
A reportagem tentou contato via telefone com o piloto , mas
não conseguiu ligação.
Assista ao Vídeo;
https://youtu.be/mImFX7Ux6rM
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Zagueiro Neto é encontrado
com
vida
e
número
de
sobreviventes sobe para seislista de sobreviventes
fotos Fornecido por Goal.com -As buscas por sobreviventes no
acidente com a delegação da Chapecoense continuam. O avião que
transportava a delegação do clube catarinense para Medellín,
na Colômbia, sofreu um acidente na madrugada desta terça-feira
(29). Segundo autoridades colombianas, o zagueiro Neto foi
encontrado com vida e o número de sobreviventes subiu para
seis.
“Parecia que não havia mais sobreviventes, mas no último
momento conseguimos resgatar outra pessoa”, comunicaram as
entidades, que temporiariamente suspenderam a procura por mais
pessoas. A região onde a aeronave teria caído seria de difícil
acesso.

A lista de sobreviventes no momento:
Alan Ruschel: Jogador
Danilo: Jogador
Follmann: Jogador
Neto: Jogador
Ximena Suárez: Aeromoça
Rafael Henze: Jornalista
Uma outra pessoa havia sido resgatada com vida, parte da
tripulação do avião, mas ele faleceu a caminho do hospital, se
tratava de um dos pilotos, o boliviano chamado Erwin Tumiri.
Por Goal.com
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