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Disco voador sobrevoa o Palácio 
dos Despachos do Governador 

N I T E R Ó I (Sucursal) — Um objeto voador nào identi
ficado lêz sua aparição, ontem, às 22 horas, sobrevoando 
as mala» do Horto Florestal, onde, atualmente, o Gover
nador «.rremias Fonte» C-.I.Í- despachando, por motivo» ria.» 
obra» (|ue se realizam no Palácio Xilo Peçanlia. A pre
sença ('o estranho objeto loi constatada pelo investigador 
Bento Durão de Barãtfs e consta de parte feita pelo co
missário Carlo» Gome», no livro de ocorrências policiai» 
da 3' DP. / j F 

O investigador Bento Durão de Barro» era o único 
policial na 3* J»P, ©oi» o comissário Carlo» Gome» havia 
saído com qiut.se toda a sua turma para atender a um 
chamado. Em dado momento olhou para o céu e viu o 
OVNI, que descia sobre a» matas do Horto. Ficou como 
que petrificado, ma», passados alguns instantes de inde
cisão, correu para o interior da Delegacia • chamou o 
jovem Sidnei. filho de um policial aposentado, que usava 
o telefone, • ambos ficaram observando o «disco voador». 

Forma 

O OVNI visto pelo investigador Bento Durão de Bar
ro» e pelo jovem Sidnei rinha a forma ovóide e emitia 
som estridente e um foco de luz amarelada. Esteve, apenas, 
durante alguns minutos, pairando sobre a.» mata.» do Horto. 
Em seguida desapareceu no Infinito, numa velocidade es-
panto»a. 

Quando o comissário Carlo» Gome» retornou à S» DP, 
Bento, ainda trêmulo, contou o ocorrido, sempre testemu
nhado pelo jovem Sidnei. A autoridade não teve dúvida: 
tomou a termo a versão do velho e honesto policial, re
gistrando no livro de ocorrência» o aparecimento do miste
rioso objeto, pera que o delegado Expedito Cardoso fizesse 
a eomunicacAo a quem de direito. 

Horto 
No Hftrto Florestal está situada a decretaria de Agri

cultura e o Governador Geremia» Fonte* o utiliza coroo 
Palacio dos Despachos, porque o PabVdo Nilo Peçanha 
está em obras. 
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