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Helicóptero cai em Itacoatiara, em
Niterói
Uma vítima pulou no mar antes da queda. Piloto afundou com aeronave
Um helicóptero particular caiu no mar de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói, na noite de ontem.
Segundo equipes que participaram do resgate, dois bombeiros — o piloto e um tripulante — estavam a bordo da
aeronave. O sargento Paulo Roberto de Andrade conseguiu pular antes da queda e nadou cerca de 200 metros
até a areia. Já o piloto, identificado como Fábio Pestana de Barros, ficou preso ao cinto de segurança e afundou
junto com a aeronave.

THIAGO FREITAS

Buscas. Bombeiros procuram piloto de aeronave: mau tempo pode ter provocado o acidente
Equipes do 4º Grupamento Marítimo de Itaipu (Gmar) fizeram buscas na água pela vítima, mas a chuva e a
pouca visibilidade por conta do horário atrapalharam a operação. Até as 20h50m, Fábio, que é primo de primeiro
grau da exgovernadora do Rio, Rosinha Garotinho, ainda não havia sido localizado.
O sargento Paulo Roberto foi encaminhado pelos bombeiros ao Hospital estadual Azevedo Lima, no bairro do
Fonseca, em Niterói, mas seu estado de saúde não foi informado.
O acidente aconteceu por volta das 18h30m. A principal hipótese é que o mau tempo tenha provocado a
queda, mas as causas ainda serão apuradas.
O último acidente aéreo no Rio em que a aeronave caiu no mar aconteceu em janeiro, em Paraty, matando o
ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, e mais quatro pessoas, entre elas o dono do Hotel Emiliano,
Carlos Alberto Fernandes Filgueiras. Estavam também a bordo do avião de pequeno porte, modelo Hawker
Beechcraft King Air C90, o piloto Osmar Rodrigues, a massoterapeuta, Maira Lidiane Panas Helatczuk, e a mãe de
Maira, Maria Ilda Panas. A queda ocorreu quando o bimotor estava a dois quilômetros de distância da pista do
aeroporto da cidade fluminense.
Em julho do ano passado, outro acidente matou o piloto Igor Simões Bastos, que desapareceu no mar de
Jaconé, na Região dos Lagos, depois de o caça em que ele estava se chocar com outra aeronave durante um
treinamento.
Impresso e distribuído por NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, EUA/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright protegido pelas leis
vigentes.

http://oglobodigital.oglobo.globo.com/epaper/viewer.aspx?token=1453471dd050839000030

1/2

13/04/2017

Notícia anterior

Infoglobo  O Globo  13 abr 2017  Helicóptero cai em Itacoatiara, em Niterói

Próxima notícia

http://oglobodigital.oglobo.globo.com/epaper/viewer.aspx?token=1453471dd050839000030

2/2

