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Buscas por padre que voava em balões
continuam
Adelir de Carli tentava bater recorde voando 20 horas consecutivas.
Pedaços de balões foram encontrados no mar de São Francisco do Sul.

Com o auxílio de pescadores, embarcações da Marinha
continuam à procura do padre Adelir Antonio de Carli, de
41 anos, que está desaparecido desde domingo (20) no
mar de Santa Catarina. 

Nascido em Realeza (PR), Carli voa para promover as
ações da Pastoral Rodoviária do Paraná, que faz missa
nas estradas e dá apoio espiritual aos motoristas. (assista 
ao lado uma entrevista com Carli)

Neste domingo, ele levantou vôo da cidade de Paranaguá
(PR) com o objetivo de bater um recorde: voar por 20 
horas usando balões de festa gigantes; por isso teria
escolhido o dia 20. A intenção era realizar o pouso na
cidade de Dourados (MS). 

No entanto, o mau tempo o teria levado em direção ao
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» Padre que voava pendurado em balões desaparece no litoral de SC
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mar. Pouco antes da queda, equipes de resgate fizeram contato, via celular, com Adelir, que chegou a ficar a 
mais de 50 Km da costa. 

No final da tarde, pedaços de balões foram encontrados no mar de São Francisco do Sul, Litoral Norte
catarinense. 

Antes de deixar o solo, Carli deixou uma mensagem: "Se o padre voa para ajudar os que rodam, por que você
também não pode ajudar?". 

Neste momento, barcos da Capitania dos Portos vasculham o Litoral Norte de Santa Catarina. 

Vôo com cautela
Em entrevista ao Fantástico, em março deste ano, o padre mostrou como se prepara para os vôos. Além de uma
roupa térmica para suportar baixas temperaturas, um capacete e um pára-quedas eram usados para garantir a
segurança do vôo. 

Segundo a reportagem, para erguer o padre e o equipamento que, juntos, pesam 200 quilos, são necessários
cerca de 500 balões. 

Na entrevista, Carli falou sobre o vôo deste domingo. “Escolhi o dia 20 de abril porque é lua cheia e é uma alegria
você poder observar e contemplar aquele luau espetacular. A noite vai ser muito clara”, previa.
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