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Fotógrafo de Goiás entrega 
a jornal três fotos que diz 
ter tirado de disco voador 

Goiânia (Correspondente) — Dizendo que não 
o fizera antes para não ser alvo da curiosidade pú
blica, que lhe poderia perturbar a rotina de traba
lho, o fotógrafo José Irineu Martinez Carrasco en
tregou ontem à noite à imprensa três fotos que êle 
afirma ter tirado de um disco voador, no último dia 
3 de abril, na Serra Dourada, Município de Goiás, 
antiga capital do Estado. 

Ao mesmo tempo em que por insistência dos re
pórteres entregava-lhes as cópias fotográficas, o fo
tógrafo, conhecido por Pepe, exibia os negativos, que 
estão em seu poder e devem ser, ao que se supunha 
oatem, solicitados por autoridades da Aeronáutica 
para averiguações. 

A VISÃO DO DISCO 

Afirma o fotógrafo Pepe que 
Já há algum tempo freqüenta 
a serra Dourada, onde em uma 
fazenda vizinha chamada Areal 
encontrara antes um rádio son
da, lançado possivelmente pela 
FAB, idêntica a outras já en
contradas no interior do Esta
do. Informou êle que o rádio-
sonda encontra-se em seu po
der e será encaminhado ao 
Ministério da Aeronáutica. No 
ú l t i m o dia 3, acompanhado 
da sua mulher, D. Maria de 
Morais Carrasco, e dos funcio

nários de sua loja, José Leoniz 
Damaceno, Aparecido e Dou
glas Campos da Silveira, acha
va-se de novo na Serra Doura
da quando viu surgir, voando 
em baixa altitude, o disco voa
dor. Invocando o testemunho 
das pessoas que o acompanha
vam, o fotógrafo Pepe diz que 
se aproximou do objeto e acio
nou a sua máquina, conseguin
do três chapas. Após o que o 
disco ganhava velocidade e de
saparecia rapidamente. O dis
co, segundo Pepe, estava para
do no ar quando êle o fotogra
fou. 
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