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DISCOS VOADORES VOLTAM 

E OS PESQUISADORES ACREDITAM QUE 

TRAZEM S E R E S P A C Í F I C O S 

Os discos voadores estão de voltayffars uma nova tem-

porada brasileira. E, segundo declarações do presidente da 

Sociedade Brasileira de Estudos dosrí)iscos Voadores, "den

tro em breve seus tripulantes misteriosos descerão para uma 

abordagem ostensiva mas pacifica aos habitantes da Terra". 

Este ano, várias apari
ções foram registradas em 
território brasileiro, princi
palmente, no eixo Rio-São 
Paulo. Mas a mais impor, 
tante, pelo número de teste
munhas que apresenta, é a 
da Pavuna: todas as guar
nições do VI Setor de Vigi
lância, da torre da Rádio, 
patrulha e da Barreira de 
Fiscalização Rodoviária as* 
sistiram ao que consideram 
'•um verdadeiro show espa. 
ciai". 

"Os discos voadores, ou 
Objetos Voadores Não Iden
tificados (OVNI), como pie-
ferem alguns, aí estão, com 
suas misteriosas tripulações, 
para uma abordagem osteii-

siva, mas pacífica, aos habi-
-taíítes da Terra, que preci
sam se preparar para esse 
acontecimento", são as con
clusões de pesquisadores 
particulares brasileiros, que 
estudam e discutem o pro. 
blema. 

O primeiro aparecimento 
de discos de que se tem no
tícia deu-se em 1947, quan
do o comerciante norte-anie. 
ricano Kennedy Arnold, via. 
jando em seu avião parti, 
cular, notou nos céus do 
Monte Rainier "objetos es-
tranhos, ern forma de pires, 
voando em alta velocidade o 
com movimentos indiscrití. 
veis". A partir de então, o 
assunto começou a desper-

ter a atenção dos estudiosos, 
fazendo com que, em 1965, 
e então presidente dos EUA, 
Lindon Johnson, concedesse 
à Universidade de Colorado 
a importância de 500 mil 
dólares, para uma investiga
ção ampla, mas em caráter 
particular. 

Em setembro de 1968, no 
Peru, uma pessoa afirmava 
ter visto à distância de cin. 
co metros "um disco fan
tástico". No Chile, na mes. 
ma época, quase toda uma 
população afirmava a exis
tência dos "discos", embo-
ra descrevendo detalhes 
contraditórios sobre veloci
dade, forma e côr, fazendo 
cair um pouco o poder da 
denominação "disco voa
dor'", que passou a ser con
siderado Objeto Voador Não 
Identificado. Isto porque, 
segundo afirmavam, as for
mas seriam de charutos, pi. 
res e outras mais variadas. 

ísie ano 

Este ano, desde os pri. 
meiros meses que as apari
ções vêm sendo registrada» 
no Brasil, principalmente no 
eixo Rio-São Paulo. Depois 
de Campos e Itaperuna, Pi-
rassununga e Lins, em São 
Paulo, foram abaladas por 
diversas aparições. Numa 
delas, a de Lins, um trlpu» 
lante de um "disco" teria 
pedido água à enfermeira 
de um hospital local. No 
Rio, vários casos foram no
tificados. Há poucos dias, 
apareceram na Avenida Bra« 
sil, chamando a atenção de 
diversas pessoas. Surgiram 
na Tijuca, em lacarepaguà, 
em Nova Iguaçu e, por úl
timo, na Pavuna, mobilizan. 
do todas as guarnições do 
VI Setor de Vigilância, da 
torre da Radiopatrulha e da 
Barreira de Fiscalização Ro
doviária. 


