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Sumiu o lavrador que viu 

e viajou no disco voador 
GOIÂNIA (M) — Após contar a seus familiares ama his

toria fantástica — teria sido hipnotizado através de um raio 
de luz e depois viajado num «Disco Voador» — desapareceu 
de Itauçu, a aproximadamente 100 km de Goiânia, o lavrador 
Adelino Roque, de 25 anos, casado e pai de 4 filhos. Adelino 
estava viajando a cavalo para sua residência, a 12 km de 
Itauçu, por volta das 19,30 horas, quaado teria sido embarcado 
no Objeto Voador não Identificada' e deixado, depois, em 
Iluminara Dai voltou à sua cidadeftium ônibus, com os olhos 
vidrados, o corpo arroxeado e o rosto transtornado; passou a 
largar o serviço e a querer andy só tomando, então, rumo 
ignorado. 

COMO FOI 
Dos familiares do lavrador, 

a reportagem «Associada»! 
ouviu, mais demoradamente/ 
seu tio. sr. José Marcório/ 
Reproduzindo a história corj 
tada por Adelino, disse 
que o lavrador, ao viajar 
cerca de 2 quilômetros, 
cebeu que estava sendo per
seguido por uma luz. Não 
deu importância ao falto 
Duzentos metros adiante, o 
foco de luz abaixou mais e, 
quando seu cavalo bebia no 
Rio Serradinho. Adelino per
cebeu que uma luz clareada 
as águas. O cavalo se as
sustou, mas foi contido e a 
viagem prosseguiu. Ao o*-
valgar mais uns 100 netros. 
Adelino sentiu-se hipnotiza
do, com urna corrente fria 
de luz a tocar-lhe as ^vstas. 
Em seguida, recebeu novo 
jato de luz a altura do tó-

rrax. com grande quantias 
de calor. Nesse m o m e mo. 
baixou sobre a sua caoeca 
um objeto estranho, deixan
do-o totalmente imobiliaaao. 
— Adelino — continuou o 

sr. José Marcório — oon-
tou-me que naquele momeu-
to viu apenas alguma coisa 
se aproximar e arrebatá-lo 
lentamente do animal se
guindo rapidamente. Ele não 
se lembra da viagem Recor
da apenas que acordou em 
Itumbiara, às 5' horas CU 
manhã. 
PAB INTERESSADA 
Ao que apurou a reporta

gem «Associada», atravfts da 
4a. Zona Aérea, a Pá 3 en
viou expediente às autorida
des de Itaçu, solicitando a 
localização do lavrador Ade
lino Roque, que deverá ser 
ouvido a respeito da estra
nha história que contou 


