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Disco voador nos 
céus de Brasília 

BRASÍLIA (O DIA) — Deslocando-se, ora em sentido 
horizontal, ora verticalmente, e com «umà variação de cores 
realmente impressionante», foi visto, às 2h 30m da madrugada 
de ontem, nos céus de Brasília, mais um «objeto voador, 
não identificado». 

O «disco-voador» foi visto pelo Inspetor da Policia Flo
restal de Brasília, Sr. Oldack de Oliveira, e mais «cerca de 
dez pessoas», inclusive os Srs. Marcos Heusi Neto, consultor 
jurídico da Polícia Florestal, e Collins, estrangeiro radicado 
no município de Itaciara, onde o policia florestal se encon
trava em missão de patrulhamento, na ocasião da aparição. 

Segundo ainda o relato do 
Sr. Oldack de Oliveira, o ob
jeto emitia luzes intensas, 
que variavam constantemen
te de cõr, deslocando-se, ra
pidamente, «em sentido ho
rizontal e em «entido verti
cal». 
— As luzes às vezes, apa-

gavam-sô totalmente — afir
ma o policial — acrescentan
do que o disco foi visto cer
ca de cinco quilômetros dis
tante do local, onde se en
contravam êle e seus com
panheiros, permanecendo vi
sível por mais de uma hora, 
mas que tão logo eles come
çaram a se aproximar, o ob
jeto, redondo com forma de 
prato, desapareceu, silencioso 
e sem deixar qualquer ves
tido 

DISCOS VOADORES 
OBSERVADOS NA 
CIDADE DE TIETÊ 
SAO PAULO (O DIA) — 

Informações do município de 
Tiet* revelam que os chama
dos discos voadores, tam
bém estão sendo observado» 
naquela região. Pelo menos 
duas vèze» por semana, entre 
18 e 20 horas, um objeto ar
redondado, emitindo Intensa 
luz, tem surgido a uma alti
tude de 200 metros. A princí
pio Os observadores julgavam 
tratar-se de aviões que se di
rigiam para o aeroporto d» 
Viracopos — o que seria nor
mal naquela área — mas a 
ttusência de ruído eliminou 
essa possibilidade. 


