Homem leva tiro de espingarda
ao tentar apartar briga em
garimpo de Itaituba
Um garimpeiro morador de Novo Progresso ,foi atingido com um
tiro no ombro esquerdo na tarde deste domingo (21) , na
localidade de São Raimundo ,no interior de Itaituba. (imagem
Ilustrativa)
Itamar nunes da silva de 41 anos, atingido no ombro por
disparo de arma de fogo cartucheira, por volta das 18h00mn
deste domingo , dia 21/06/20 no garimpo São Chico no município
de Itaituba. Conforme relatos do enfermeiro Evernton , a
vitima foi separar uma briga quando foi atingido por disparo
de cartucheira ( espingarda ), no ombro esquerdo,tem uns 15
fragmentos no ferimento, encontra-se internado no hospital de
Novo Progresso, não corre risco de vida,informou.
A Polícia foi acionada, mas o autor dos disparos não foi
encontrado. Populares informaram que o tiro foi dado de média
distância, sem que vítima pudesse perceber a ação do autor no
momento do disparo.
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Homem é morto a tiros dentro
de bar em Garimpo
(Foto:Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso)- Um homem (não
identificado) , conhecido na região garimpeira por ” Madruga
“, foi morto a tiros dentro de um bar na comunidade de
” 3
Feijões “,no Garimpo São Raimundo.
Segundo informação, Madruga e outro parceiro estavam no Bar,
logo após se ouviu disparos de arma de fogo e a vitima caida
já sem vida, o acusado se evadiu do local sem ser percebido.
A motivação do crime é desconhecida.
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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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Avião que decolou do garimpo
São Raimundo e desapareceu é
encontrado
A aeronave fazia o transporte de passageiros do garimpo, e
após a decolagem, o piloto Ribamar (RIbinha) não fez mais
contato. (Foto:Reprodução Facebook)
O avião que desapareceu desde a tarde de ontem , sábado (17),
durante um voo do Garimpo São Raimundo com destino a cidade de
Novo Progresso, foi encontrado, na manha deste domingo (18).
“Ribamar Pinheiro Brandão” [Ribinha]após decolagem em torno
das 16horas, não fez mais contato ou chegou ao local de
destino.
Leia Também:Aeronave com piloto e passageiros desaparece após
decolar de garimpo com destino a Novo Progresso

Segundo a informação o avião tinha o piloto e dois
passageiros, e fez um pouso de emergência em uma

pastagem queimada de fazenda, sem comunicação ele foi
localizado na manhã deste domingo. A informação que
chegou até a redação do Jornal Folha do Progresso , que
o piloto e os passageiros estão bem ,uma equipe de
socorristas de Novo Progresso seguem de veiculo para o
resgate.

Equipe saiu para o resgate das vitimas(Foto:Ricardo Forestti)
Aguardem mais informações.
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Aeronave
com
piloto
e
passageiros desaparece após
decolar
de
garimpo
com
destino a Novo Progresso
(Foto:Reprodução rede sociais)- Uma aeronave que decolou do
Garimpo São Raimundo na tarde deste sábado (17),com destino a
cidade de Novo Progresso.
O avião modelo CESSNA 182, com prefixo PT-MHM, era pilotado
pelo comandante
“Ribamar Pinheiro Brandão” [Ribinha], não
chegou ao destino e também não retornou ao Garimpo. Na
aeronave vinha o piloto e passageiros [numero ainda não
divulgado] para Novo Progresso.
Leia Também:Avião que decolou do garimpo São Raimundo e
desapareceu é encontrado
A preocupação que , não houve nenhum contato do piloto ,
alertando para alguma pane. Familiares e amigos iniciaram
buscas e até o final da tarde de sábado e a aeronave não havia
sido localizada.
A reportagem do Jornal Folha do Progresso esteve a poucos no
aeroporto de Novo Progresso, amigos se preparam para
sobrevoar o trecho que deveria ter sido percorrido, para ver
se tem algum sinal da aeronave.

O Piloto Ribinha é da Cidade de Itaituba, atualmente reside em
Novo Progresso com seus familiares.
Aguardem mais informações.
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