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SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Há 11 anos um 
helicóptero caia na 
Marginal do Pinheiros
Sobrevivemos, mas fi cou a experiência para este então, repórter aéreo e para o piloto Leonardo, que a vida está presa ao 
corpo por um fi o que felizmente não se rompeu naquele dia 11 de novembro

A data, dizem, é emblemática, pois segundo os numeró-
logos, neste dia as pessoas tendem a um sentimento 
maior de solidariedade para com o próximo. É que estes 

números fazem junção entre a inspiração e o idealismo. Isto, 
quem sabe, nos benefi ciou naquele 11 de novembro de 2005, 
portanto, há 11 anos.

Exemplos não faltam no futebol: a camisa 11 é a predileta entre os 
jogadores de sucesso nas últimas décadas, como Romário, na seleção 
brasileira e nos clubes por onde passou, além de Neymar, no Santos 
e no Barcelona. Este repórter que assina essa matéria nasceu em 
um dia 1°, data que também tem signifi cado na numerologia, por 
inspirar liderança, embora antes não me tivesse me atido quanto a 
isso, mas o interessante é que renascemos naquele 11 de novembro 
quando o helicóptero em que estávamos trabalhando pela Rádio 
Eldorado, sofreu uma pane e precisou fazer um pouso forçado em 
plena Marginal do Rio Pinheiros, uma das vias mais importantes e 
movimentadas da cidade de São Paulo.

Antes da descida completa, o motor apagou e o helicóptero pen-
deu para a direita e declinou sobre o solo em 45 graus, esbarrou 
em dois carros e se estatelou em pedaços sobre o asfalto da pista 
expressa, semelhante à batida de um carro de Fórmula 1. Era uma 
sexta-feira, 8h15 da manhã e o trânsito sentido da Castelo Branco 
até que seguia até bem. O pequeno modelo Robinson R-22 Beta 
com motor a pistão e refrigerado ar para apenas dois tripulantes, 
ainda é fabricado nos Estados Unidos e considerado ideal para as 
coberturas jornalísticas do rádio até hoje. Vimos quando a hélice 
superior foi se entortando toda, esbarrando a lateral de um carro e 
se soltou passando na minha frente, mas a cabine permaneceu ilesa, 
para a nossa sorte e a do comandante Leonardo Rebuffo.

 
Durante o voo as duas correias de borracha que transmitem a 

rotação do motor para as hélices romperam. Sentimos cheiro de 

queimado e acendeu uma luz 
amarela no painel sobre o sinal 
“clutch”, ou seja, problemas na 
embreagem. Fomos perdendo 
rotação e queda foi conduzida 
pelo piloto para a pista da margi-
nal. Se caíssemos no rio Pinheiros 
que naquele trecho possui oito 
metros de profundidade, fatal-
mente morreríamos. Escapamos 
ilesos, mas fi camos assustados, 
claro. Mas em nenhum momento 
com a adrenalina no auge, acha-
mos que iríamos morrer. Nessa 
hora você pensa em se livrar de 
algum jeito mas lembro que ao 
notar que iríamos cair, temi pelas 
consequências com medo de fi car 
com mais sequelas ainda, visto 
que sou paraplégico. Poderei 
continuar andando ainda que 
com a ajuda de aparelhos orto-
pédicos? Me perguntei.

O que fi cou do helicóptero após a violenta batida no chão, foi parar 
debaixo da ponte Eusébio Matoso, depois de se arrastar por cerca 
de 20 metros. Com a cabine parada e inerte, me vi pendurado pelo 
cinto de segurança, quase de cabeça para baixo. Quase dei uma 
gargalhada. Puxa, eu continuo vivo! 

O piloto Leonardo desvencilhou-se do cinto e saiu pela porta do 
meu lado gritando, pedindo ajuda às pessoas para que o auxiliassem 
a me tirar do helicóptero. Com o trânsito impedido da marginal, as 
pessoas iam saindo de seus carros e fi cando em volta do helicóptero 
tombado. Alguns diziam em voz alta: “Vai explodir”! A gasolina va-
zava pelo chão e também havia pequenas faíscas, como que pipocos 
anunciando o fogo querendo irromper do motor esfumaçado. Mas 
alguns motoristas sacaram os extintores de seus carros e debelaram 
o princípio de incêndio me salvando do risco iminente. Em minhas 
orações sempre agradeço a Deus e a todos pela atitude. 

De repente, aparece entre a multidão que já se aglomerava, um 
sujeito alto e encorpado que abre a porta do helicóptero e me levanta 
pelas axilas e me retira da aeronave. Ao sair minha bota ortopédico do 
pé esquerdo fi ca enganchada na borda do helicóptero. Ele percebe, 
a retira e me diz: “Segure com as suas duas mãos no meu pescoço 
para que eu possa carregá-lo fora daqui e você não ter que pisar com 
suas botinas na gasolina esparramada no chão”. Era tudo o que eu 
precisava e fi quei admirado com a sensibilidade e a percepção daquele 
moço ao me socorrer. Afi nal, estávamos em um 11 de novembro, 

dia propício para os sentimentos 
de solidariedade. Fui carregado 
por ele, este afortunado amigo de 
última hora, até a beira da pista 
onde ele ainda descobriu um local 
improvisado para eu sentar. Foi 
sobre um guard - rail amassado 
por outra batida. 

Embora aturdido pelos inusita-
dos acontecimentos deu para per-
ceber que ele sabia dessas coisas 
de lidar com pessoas defi cientes, 
pelo cuidado com que teve de me 
carregar do aparelho sinistrado 
até local onde eu fi quei. Acho que 
foi o destino que me colocou no 
caminho dele. Trafegando em seu 
automóvel, seguia viagem para 
Bauru, onde mora, mas ao me 
colocar acabrunhado, sentadinho 

em um canto da Marginal do Pinheiros, meio sem saber o que fazer, e 
já cercado por motoqueiros me perguntando o que tinha ocorrido, o 
novo amigo entra em ação novamente e como um santo protetor me 
leva de carona até a sede da emissora, no bairro do Limão.

Ao chegarmos fomos saudados pelos colegas por me verem são 
e salvo e conduzido por este rapaz que fi z questão de apresentar 
a todos, sendo efusivamente cumprimentado. Seu nome, César 
Tavares Lugo. Fomos para o estúdio, para discorre pelo rádio sobre 
os momentos que antecederam à queda do helicóptero, falamos 
da pane que aconteceu, o cheiro de queimado na cabine e o novo 
amigo contando em seguida, os cuidados que teve para me tirar 
daquela situação.

O acidente com o helicóptero do repórter aéreo - modéstia à 
parte -  até hoje mais conhecido de São Paulo, foi primeira página 
no dia seguinte de todos os jornais. O Estadão pediu para que eu 
escrevesse um artigo, descrevendo o pouso forçado. Ganhamos 
notoriedade em todos os programas do fi m de tarde na TV, pelo 
perigo enfrentado e chegamos a ser entrevistados, César Lugo 
principalmente, no Programa do Jô. 

De maneira divertida, graças às perguntas do apresentador, ele 
contou ter feito em Bauru um curso de primeiros socorros, porque 
outras vezes já havia socorrido pessoas em outros acidentes que por 
força do destino, sempre aconteciam perto de onde ele estava. “Incrí-
vel, mas parece que os acidentes escolhem para socorrer as vítimas, 
explicou César, acrescentando que certa vez atendeu passageiros 
de um avião que caiu em um campo onde vacas pastavam.

Foi em um 11 de novembro que esse episódio aconteceu em São 
Paulo e o morador de Bauru, César Tavares Lugo, deu provas que 
a numerologia pode ter sentido. Os amigos me dizem que, após 
sair ileso de tão perigoso acidente aéreo, 11 de novembro deve ser 
considerado a data de nosso segundo aniversário. O comandante 
Leonardo Rebuffo segue pilotando, agora em voos “off-shore”, em 
Macaé – RJ, levando e trazendo funcionários da Petrobras do conti-
nente à plataforma de prospecção de petróleo em alto mar. Guardei 
o número do telefone de César Tavares Lugo e continuei ligando 
a ele durante bom tempo, mas agora o celular chama e ninguém 
atende. Talvez tenha mudado de número ou continue ocupado em 
sua nobre missão de socorrer os que precisam dele. Sigo repórter, 
mas encerrei minha carreira de voos em 2010. Agora chega, sigo 
escrevendo em terra fi rme. 

eraldo Nunes*

Nesta semana o Trasmontano teve 
sua estreia como empresa indicada 
ao Prêmio Época Reclame Aqui 2016. 
Merecidamente a empresa esteve entre 
as três melhores empresas para o con-
sumidor na categoria Planos de Saúde, 
de acordo com a votação popular. A 
cerimônia de premiação aconteceu na 
noite da última segunda-feira (7), no 

Espaço das Américas, em São Paulo, e 
reuniu empresários e executivos das 
companhias participantes.

No total, foram 85 categorias pre-
miadas. As vencedoras foram eleitas 
pelo voto de aproximadamente 4,5 
milhões de internautas, novo recorde 
histórico da pesquisa. Com muito 

orgulho o Trasmontano foi homena-
geado como uma das 327 empresas 
de várias categorias indicadas para 
a votação.

 
Dr. Julio Lobato (à direita), CEO do 

grupo Trasmontano, esteve presente 
para receber a medalha de Empresa 
Indicada 2016.

Indicada ao prêmio de 
melhor atendimento 
para o consumidor!

Merecidamente comemorado


