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Três discos-voadores fazem 
manobras em Angra dos Reis 

Formando um triângulo e um nhou emocionada a evolução dos 
parecendo guiar os outros dois, OVNI, sendo que num dado 
três discos voadores sobrevoaram momento dois dos discos retira-
durante várias horas, anteontem iam-se para uma distância regular 
à noite, a Cidade de Angra dos rcar à dentro, ficando o terceiro 
Reis. Toda a população acompa- estacionado sobre a cidade. 

Evoluções 
O alam» da presença dos dis- Nao Identificados) foram vistos 

cos foi dado por funcionários do sobrevoando o cais e o Colégio 
Instituto Nacional do Café, ao Naval. Segundo alguns, estariam 
término do expediente, as 18h. a uns três quilômetros de altura. 
Em poucos minutos toda a popu- Outros, porém, calculam em mais, 
lação estava na rua e ninguém entre 5 e 6 quilômetros, 
mais se preocupou com outra coi- Os três discos formavam um 
aa. A hora do jantar foi adiada triângulo e, num dado momento» 
c muito* até se esqueceram de depois de quase três horas sobre 
comer. As donas de casa deixaram a cidade, voando sempre na mes-
de lado seus afazeres e os cinemas ma formação, dois se distancia-
ficaram vazios. Todos foram à ram e ficaram a certa distância 
rua para acompanhar as evoluções parados. O terceiro ficou na cida
des três discos. de, primeiro parado, e depois fa-
Os OVNI (Objetos Voadores zendo novas evoluções. 

Fugiram 
Segundo notícias vindas de tão que os três se juntaram no-

Angra dos Reis, um avião comer- vãmente e desapareceram a gran-
ciaf ao passar pela cidade teria de velocidade. O avião não che-
avistado os discos e teria ainda gou a ser identificado, 
saído em sua perseguição. Foi en-

Desmaíos 
A população ficou apreensiva quanto a sita. Lia Malaquias, bas-

com o fato e muitas pessoas fi- tante nervosa, teve que ser aten-
caram assustadas, sendo que uma dida por um médico, 
iovem chegou a desmaiar, ea- , 


