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P A V U N A : D I S C O 

V O O U U M A H O R A 
Genildo Pereira Gomes « 

Cláudio Silveira Dias, deteti
ves do 6-> Setor de Vigilân
cia, disseram que ontem, jun
tamente com todos os poly/ 
ciais de plantão na 29» Drfe-
gacia Distrital, viram Atelu 
segunda vez um obj^kS lu
minoso t não identiücado so
brevoar os céus d̂ r Pavuna. 
— As evoluções do estra

nho objeto duÈaram cerca de 
uma hora. Desenvolvendo in
crível v#leeídade, èle tomava 
a forma de uma estrela, de 
um copo, de um cálice, de 
um prato, e, finalmente, de 
um funil. A luz que dele ema
nava era muito intensa, o 
que dificultou a nossa obser
vação, pois todos »ós ficarnof 
ofuscados. 
VAKIA8 Í*>JÍES 
Os detetives, cinda emocio

nados, acreK'ion1aram que o 
objeto não tinh» uma cõr fi
xa. Uma vez era azul. ou
tra verde, amarelo e até ala
ranjado . 
— Só quando o dia come-

?ou a c l a r e a r , lá pejas 
h30min, é que éle lentamen

te desapareceu. Mas assim 
que o vimos entramos em 
contato com a torre da Radio
patrulha dando ciência do es
tranho aparecimento. Os po
licial* da torre, assim como 

os fiscais da Barreira Rodo
viária 1, tarnDém viram o qu« 
ttsssivelniemt era um disco 
^voador. 

Mas não só os policiais vi
ram o disco Muita gente que 
se encontrava por perto foi 
igualmente testemunha. O 
Comissário Mário Dias a 
princípio não acreditou. 
Mandou os detetives Fernan
do Antônio da Silva, Carlo» 
Alberto e Valter Modesto se 
deslocarem até o 6« Setor de 
Vigilância e de lá informa» 
rem o que viam. Esses poli
ciais, pelo telefone, confirma» 
ram a present.a do disco voa
dor para o comissário. 
VAI VOLTAR 
Para o Detetive Genildo 

Pereira Gomes o objeto vol
tará aparecer dentro de al-
gruns dias. 
— Foi asslrn nas madruga» 

das dos dias 27 e 28 de abril 
último. E ontem aqui esta
va êle de novo. Creio que 
lá pelo dia 5 a Pavuna pre
senciará o mesmo espetáculo/ 
Já estou até convidando al
guns amigos incrédulos para 
t'erem o disco. Dessa vez vou 
tentar fotografá-lo. 
A presença do disco, emb* 

ra tenha sido comunicada, 
não foi registrada pelo Ins- • 
tituto de Criminologia. 
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