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OVN SOBREVOA BARCOS PESQUEIROS 
do camaroneiro Paci viveu 

momentos de expectativa, quando fazia a pesca 
de arrasto, em alto mar, a sudoeste da Ilha 

, ^Queimada Grande, nas imed iações de 
fItanhaém, no último dia 10, quando uma estra-
nha luz vermelha, intensa e continua, seme-
lhante a um disco, sobrevoou o barco, em ve-
locidade moderada.e altura regular. Ontem, 
com a embarcação atracada no pier da Coo-
perativa Nipo Brasileira, após o desembarque 
dos produtos no Entreposto de Pesca, parte dos 
tripulantes narrou sua aventura. 

O fato já havia sido transmitido para ou-
tros barcos próximos. Alguns companheiros, 
como os pescadores do barco Conte de Monte 
Cristo, a f i rmaram que também têm avistado 
"uma luz estranha, no mesmo local" . Outros 
não acreditaram,, considerando tudo como 

iapervas jra^ressào dos tripulantes do Barco 
fPac i : '-Voç^s êstão vende muita televisão' e 
^ficamnif;. imaressioaados com os programas 
|apreí?e;Tf&dair'. Foi a resposta que alguns re-
ceberam. A notícia sobre a aventura dos homens 
"do Camaroneiro Paci, no entanto, logo se .es-
palhou e, logo pela manhã, simples menção do 

,nome da embarcação surgia a pergunta: "É o 
barco que viu o disco voador?". 

Porém, os homens do Barco Paci negam ter A ) „ „ m i r .,„ M p l n 

visto um disco voador, salientando: " v imos s 

apenas uma luz avermelhada, continua, re-
donda como iim abajur..O que er? não sabemos, 
mas qtiç não era avião isso não e ra " . 

OBJETO DESCONHECIDO 

Algemir prefere não considerar que tenha 
visto um disco voador. " E r a uma luz estranha 
apenas, não identificada. Quem v ia ja no mar, 
vai olhando em direção à terra, verif icando se, 
avista algum navio, observa o tempo. Eu não 
acredito em disco vaodor. Só acredito se eu ver.. 
Quando passa esses programas na televisão, 
digo para minha esposa: isto é mentira. Não 

Ocamoroneiro Paci, registrado sobn.015.113, 
saiu de Santos no inicio do mês. Era de 21 às 22 
h iras do dia 10, quando se procedia ao arrasto, 
para sudoeste da Ilha Queimada Grande, nas ^ j e ser " ' 
imediações de Itanhaém.Neste horário,oco-
zinheiro de bordo Algemir de Melo, que sç en- SEM IDENT IF ICAÇÃO 
contrâva sentado na popa da embarcação foi o 

Sr imèfro a ver o objeto. Prescrutando o mar, No Camaroneiro Paci, um barco de cinco 
'lestratóialuz: "e lav inha domar para * metros de largura por quase trinta de com-

' i abajur vermelho. Já toib primento e, segundo os tripulantes, de pro-
>•#1 v&ltf|>á é barco» íjem fluatq&r priedade.do sr. Afonso Lopes Cavalheiro, apos a 

i©u-sé%m a terra % aparição daés t íauho objeto não identificado, 
j v r ç m a e t r e s anoü̂ há vintée ninguém mais cjormiu. O mestre Vilson Sadad 

|ar|;pâ0çh«gôfstossrsus^ir^e. "Já procurou mântér contato com outros barcps, 
tio, R tó G í m d e l f o Sul, T t t ô f t ó de narrando o otíorrMo e recebeu a confirmação de 

Santo, Florianópolis, I t a j a í Hà outros pescadores que também viram luz se-
dois anos estou no Paci e esta é a prtfrieira vez 
que ve jo alguma coisa assim, mas não fiquei as-
sustado. Apenas chamei os companheiros para 
verem — o motorista, do barco e outro tripulan-
te " . O pescador não conseguiu definir bem o 
local para onde a estranha luz projetou-se. 
"A t rás do barco, cerca de dois quilômetros, pas-
sava um navio e pude observar que a luz foi em 
cima dele, acendendo uma luz amarela, abaixo 
da vermelha que avistamos sobre nosso barco. 
Não foi possfvel ver mais nada, pois havia 
trovoadas e as nuvens encobriram tudo. Segun-
do outro tripulante, na madrugada do dia 12, ele 
avistou novamente a iuz vermelha, após es-
branquiçar e, por f im, amarela" . 

melhante, em Bom Abrigo, nas proximidades de 
Cananéia e até próximo ao Porto de Paranaguá. 
A descrição era a mesma — uma luz vermelha e 
contínua, parecendo um holofote. 

O motorista da embarcação, Heraldo Rosa, 
de trinta anos, doze dos quais como Rescador, 
há dois anos no Paci, garante: " N ã o falamos 
que é disco voador. Apenas uma luz estranha 
que nos deixou curiosos, porque não era avião" 
Era uma luz vermelha, contínua, ficou 
amarelada e, após, totalmente vermelha ao 
desaparecer. Não corria muito, não piscava 
nada, passou por cima do barco e logo de-
sapareceu. Nós contamos e alguns com-
panheiros, em tom dç brincadeira, diziam que 

1 i v . 

rí '' il ' 
ítr * 5 sSSS ' 

S t f l B K I B ^ B í l I i 

B h H H B H I 

Herlado Rosa e Mauri Cimas 

era disco voador ç não acreditavam. Só sei uma 
coisa: avião não era. 

Heraldo .também não acredita em disco 
voador e n ã Q se assustou com o estranho Objeto 
Voador Não Identificado — "não há nada que 
assusta o pescador. Ele já está acostumado a 
qualquer coisa f e i a " . 

S E M EMOÇÃO 

Ocontramestre Mauri José Simas, de 25 anos, 
6 como embarcado e 9 meses no Paci, sempre na 
Rota de Santos, estava concorrendo ao quarto 
de serviço e estava acordado juntamente com o 
cozinheiro Algemir e o motorista Heraldo, 
porém, no camarote. Ao ser denunciada a 
presença da .misteriosa luz, correu para ver, 
'mas ela não chegou a emocionar, nem causar 

medo. Por outro lado, tripulantes de outras em-
barcações, como o Conte de Monte Cristo 
falaram que têm avistado uma luz estranha, no 
mesmo local. 

Entre os tripulantes do Paci, o pescador 
Quintino Hipólito da Silva, de 23 anos, 2 como 
embarcado e há um mês no camaroneiro, é um 
dos que acredita em disco voador. Ele, porém, 
estava dormindo e apenas ouviu o relato dos 
companheiros e, tranqüilo af irma que, em caso 
de acontecer até mesmo um contato com al-
guém destes aparelhos, " s e a turma fosse neles, 
a gente acompanharia". No entanto, o momento 
que viveram, relatado às esferas mais altas, foi 
recebido com reservas e os próprios tripulantes 
do Paci desconhecem se a Suaepe, a quem foi 
transmitido por rádio o ocorrido, comunicou aos 
escalões superiores, como à Capitania dos Por-
tos ou à própria Ala 435. 


