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Dois discos voadores "escoltaram um 
, Ônibus da' Empresa. Pedro Antonio Ltda., 
durante percurso de 45 quilômetros, 
acompanhando o coletivo desde a caída, 
èm Valença, até o município de Mendes, 
numa variante de ligação entre -aquelas 
duas cidades. O motorista José Joaquim 
.'Moreira, que dirigia o ônibus, declara não 
restar a menor duvida de que se trata
va, realmente, de discos voadores. 

No Interior dQ veiculo viajavam 34 
estudantes moradores de Paulo de Fron
tin e Mendes, que se deslocam todas as 
noites para estudar nas Faculdades de 
Valença* e Barra do Pirai, e que foram 
tomados de pânico, ao notar a presença 
dos disco* voadores. Entretanto, os dois 
estranhos objetos não incomodaram os 
passageiros do ônibus, limitando-se a 
efetuar evoluções, ora na frente, ora atrás, 
do carro. 

DISCOS VOADORES 

Moreira, motorista profissional, cir
culando pelas estradas da Berra de Tin-
guà há vários anos, declara ter ficado 
deveras Impressionado com a presença 
dos dois estranhos objetos que seguiram 
o ônibus que dirige todas as noites, de 
Valeíça até Paulo de Frontin. 

Estavam hi ae seis quilômetro» 
ue Valença, quando jima estudante ciia-
motí à atenção de todos os presentes pa
ra um objeto vérmeanô atarã. 
seguia o or.ibus, de seu lado t,Hu... 
.piscando as luzes. Pensaram, Inicialmen

te, que se tratasse de um avião perdido 
na serra e que acompanhava o carro, pa
ra verificar seu'rumo. 

' Alguns momentos depois, novo grito 
ecoou no interior do ônibus. TJm , outro 
objeto luminoso, com as mesmas, carac
terísticas, era vista.'do lado ditlio do 
veículo, • seguindo o ;seu trajeto. Todos 

" correram para o fundo e, pelo vidro tra
seiro/onde a visibilidade era bem; maior,-
constataram a presença dos doisjobjetos 
que acompanhavam o ônibus. Até* então, 
rapazes e moças presentes govazam o 
tato, pois pensavam tratar-se de aviões-

Mas, pouco a pouco, a insistência 
com que os dois aparelhos seguiam o 
ônibus, as evoluções efetuadas, e o fato 
de que não havia o menor ruído de mo
tores, foi transformando 6 riso em pâni
co. Moreira ennfessa que sentiu uma in
tensa vontadejde parar o carro para po
der observar com mais vagar os dois dis
cos voadores, mas que as moças, - princi
palmente, pediam para que não parasse, 
com medo de conseqüências imprevisíveis. 

As luzes dos objetos eram alternadas,-
entre brancas e vermelhas, apagando e 
acendendo incessantemente. A essa al
tura, o tumulto dentro do ônibus «stava 
generalizado, pois um dos discos voado
res abíiTT̂ r-ou a sua posição ao lado do 
owro, para se colocar bem na roa frente, 
expelindo um forte Jato de luz'prateada. 
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dos objetos descreveu no céu uma curva 

fechada e, ganhando velocidade, desapa
receu por trás das montanhas, enquanto 
o outro aparelho baixava a sua altitude 
na frente do .ônibus, como se pretendesse 
pousar na estrada, 

Quando o disco voador começou a 
baixar de altura, todos gritavam" dentro 
do ônibus, pois tinham a real Impressão 
de que ele Iria pousar. Exigiram de Mo
reira que ele desre maior velocidade za 
-veículo, a fim de escap&r da perseguição , 
que lhes movia o disco voador. 

Tal qual a brincadeira de um gato 
com um rato, foi como o disco voador 
se portou com o ônibus. Deixava que o 
veículo tomasse a dianteira para, a 
dos depois, ganhando grande veli 
passar à sua frente. As vezes ficava pa
ralelo ao veiculo e acompanhava a roa 
corrida-la bem à frente e ficava parado 
acima da estrada, aguardando a sua pas
sagem. Circulava sobre o ônibus, mudan
do de posição constantemente. 

Todas as estudantes íque estavam no 
•"Interior do ônibus, Sônia, Marly, Angela, 
Raquel, Rosa, Janete, Vera, Fasclola e 

* Elza, ficaram apavoradas, com medo de 
continuar percorrendo a estrada à noite, 
mas têm de fazer o mesmo trajeto dia-

! rlamente, porque não podem perder ai 
aulas Faculdade. 

Sónia reveu *tt sido esta a segunda 
vez que viu, na * - 'la, discos voadores. 
Eles aparecem mais comumente r.. -.oi-
'tes bem claras, quando a visibilidade é 
' maior. 
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