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" V l A ç A o Aeronáutica não confirmou nem desmentiu que rastreou 
objeto no radar; suposto disco foi observado também em Goiás 

Moradores afirmam 
ter visto ovni no MS 

A 

RUBENS VALENTE 
ái Ag*n cia Folha, #m Campo Grande 

Moradores do município de 
Chapadâo do Sul (280 km de Cam
po Grande) dizem ter visto um ob
jeto voador não-idenúficado, an
teontem à tarde. 

A rádio Fênix, de Chapadâo do 
Sul, recebeu 20 ligações só na ma
nha de ontem de pessoas afirman
do terem visto o suposto disco voa
dor, segundo o responsável pela 
emissora, Acari Dias Coelho. 

O depoimento mais detalhado é 
o do agente tributário estadual 
Francisco Fetter. Ele disse ter avis
tado o objeto durante três minu
tos, por volta de 17h50 (horário de' 
Brasília), ainda sob a luz do sol, so
bre o posto fiscal em que trabalha, 
na rodovia entre as cidades de 
Chapadâo do Sul (MS) e Chapadâo 
do Céu (GO). 

Segundo Fetter, o objeto teria o 
formato de uma tampa de panela 
na posição vertical e emitia uma 
luz muito forte, semelhante àquela 
produzida por máquinas de solda. 
Ele estimou o tamanho do objeto 
igual ao de um campo de futebol 

O ovni não produzia nenhum 
ruído e tinha uma cor avermelha
da. Depois, partiu em direção ao 
norte do Estado. 

Cerca de dois minutos depois da 
partida, Fetter entrou em contato, 
por rádio, com o posto fiscal mais 
próximo na direção norte, a cerca 
de 80 km de onde estava. 

No momento em que atendeu o 
rádio, o agente tributário Mozar 
Menezes declarou estar observan-» 
do o objeto sobre o posto. 

Quatro turistas que visitaram o 
Parque Nacional das Emas, em 
Goiás, declararam a Fetter tam
bém ter observado um objeto com 
as mesmas características. . 

Eles estavam com máquinas fo
tográficas e fumadoras, mas te
riam ficado "sem reação" e não fi
zeram imagens. 

"Era uma luz espetacular, mara
vilhosa", disse Fetter. O agente 
afirmou estar "emocionado e não 

ter nada a dizer' a quem possa "du-
vidar do seu relato. 

Já Ivo Gasparetto, dono de um 
posto de gasolina, afirmou que, 
por volta dã 18h de anteontem, ou
viu um barulho forte no céu seme
lhante ao de um "avião a jato", mas 
não viu o objeto. 

Entre as pessoas que telefonaram 
para a rádio está o fazendeiro Plí
nio RodJi Segundo disse à rádio, 
há pelo menos 20 anos aparecem 
objetos voadores em sua fazenda, 
que fica a 20 km da cidade e a 10 km 
do posto onde Fetter estava. 

Até ontem à noite, a Aeronáutica 
não havia confirmado nem des
mentido a informação de que o ob
jeto tinha sido rastreado pelo siste
ma de radares Cindacta 2, sediado 
em Curitiba (PR), cuja área de 
abrangência inclui Chapadâo do 
Sul. Em Brasília, o oficial da Aero
náutica responsável peio contato 
com a imprensa não foi localizado 
durante toda a tarde nem telefo
nou de volta para a reportagem da 
Agência Folha. 

0 ufólogo Ademar José Gevaerd, 
presidente do Ccntxo Brasileiro de 
Pesquisa de Discos Voadores 
(CBP V), disse que vai averiguar os 
relatos de aparecimento de ovni 
em Chapadâo do SuL 

Argentina 
A presença de supostos discos 

voadores também foi observada 
na Argentina por especialistas em 
uíblogia no último fim-de-sema
na. Três objetos suspeitos foram 
detectados no céu de Santa Rosa, 
na província de La Pampa. 

A informação foi divulgada on
tem pelo estudioso Oscar Alfredo 
Mario. Segundo ele, fotografias fei
tas durante a observação do fenó
meno poderão confirmar se eram, 
realmente, ovnis. 

Mario afirmou que as fotografias 
serão reveladas nos próximos dias. 

A aparição dos objetos voadores 
foi observada na noite de sábado e 
na madrugada de domingo. 
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