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Diversa* pessoas nâo «o do 
Brasil, mas também d* varia* 
parles do mundo, continuam 
ciando seu testemunho ds que 
viram algum dia, cm alguma 
parte, os chamados disoos-voa-
dores — ou OVNI, como os-
chamam geralmente a* autori
dades no assunto. 

ET .e:'cí«g do radialista Wll- • 
son Getúlio caneian, natural-, 
de São Borja, Rio Granda do 
Su), 27 anos, solteiro, que, en
trevistado pelo DIÁRIO DE) 
NOTICIAS, afirmou ter vis . 
to, em 1954, «um enorme obje
to luminoso», que desenhou 
agora, com todo* os detalhe*: 

SAIA DO 
TRABALHO 

Contou Wilson Getúlio Can
elão que, a 12 de dezembro da 
1951, como locutor da Rádio 
Rural de Concórdia <ZYX-3) 
8anta Catarina, côrea da» . . . 
23h30min, ele pediu a quilpei-
clagem de sua emissor» *}5ara 
»> ZYP-3, Sâo Paulo. Mas a 
resposta da rádld paulista — 
geralmente recebida em 16 ou 
J» minutos — nao chegou, em-
bora o pedido fosse repetido 
durante uma hora. Notou que 
havia estranha e acentuada 
interferência na sua freqüên

cia, com descarga* de 6 « a í 
minutos, maia ou míjrfoa. 

Era 0h35min quáhdo saiu do 
trabalho. Airflou uns 800 me
tro» e etlcontrou então uma 
coptfíclda, a sra. i Marlene, 

, ^.féndo ambos «eguldo (untos na 
mesma direção. Foram c o n w -
sando até próximo à sua oaaa 
— avenida Quinze de Novem
bro' — quando, olhando par» 
cima, viram um enorme obje
to luminoso, imóvel, a uns 4 
metros de altura. 

— Fiquei estarrecido — fr i 
sou. Marlene, apsvorada, saiu 
correndo. Quando cia conse
guiu falar, gritou, chamando 
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por dona Zulmira, sua vizinha. 
Esta acordou com o» gritos, 
chegando à Janela, de onde 
ainda conseguiu ver o clarão. 

O DISCO VOLTOU 
Disse Wilson que chamou 

p o r um conhecido, Nelson 
Malato, para narrar o fato. 
Nesse Ínterim, o disco voltou 
e, dessa vez, desceu até melo 
metro do chão, a uma distân
cia de 20 metros de onde êle» 
estavam. 

Viram então, por abertura» 
na parte superior, dois tripu
lantes, aendo que um dele* 
passou por trás do outro, abat-
xando-se depois. Em seguida, 
olhou pela janela do objeto, 

. «talvez alertado pelos latidos 
do* cães da vizinhança». De 
repente, o disco voador subiu 
vertiginosamente pela direita, 
na dlreçâ.0" do município de 
Marcelino Ramos, na divisa 
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de Santa Catarina coro o Rie 
Grande do Sul. 

— Em conseqüência — con
tinuou Wil3on — a sra. Mar
lene, que estava gravida de • 
meses, abortou, quatro dia* 
depots, e perdeu metade dof 
cabelos, negros e fortes como 
os de uma índia. - -

CONSEQÜÊNCIAS 
Por sua vez, o u . WU»oo 

Getúlio Canclan, a partir des
sa data, passou a sofrer dis
túrbios digestivos, teve ofus
cação da vista e perdeu a sue 
«conhecida vivacidade» — que, 
•m sua cidade, lhe conferiu c 
apelido de «Faísca». 

Concluindo, disso o radlalle- . 
ta que «o disco-voador era si
lencioso e desenvolvia tremen
da velocidade. A parte inferio* 
era fixa e a superior glrav» 
velozmente. Tinha cerca de Í3 
metro:i de diâmetro e 6 de al
tura». 
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Wilson Cancian viu o chamado ob j e to voador 
n ã o identificado a alguns passos de distância e pôde 
fezer, na redação do DN, uma representação minu
ciosa, calculando inclusive as dimensões do disco: 
5 metros de altura, 12 de diâmetro. 


