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Aviso Ministerial n° S-001/Min, de 28 Fev. 89.

Encaminho a V. Ex* os documentos constantes do anexo, recebidos via
Internet, por se tratar de assunto do âmbito desse Comando, conforme instruções
contidas no Aviso de referência.
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OVNIs-Mnisterio da Aeronáutica

Prezados Senhores da Divisão de Jomaismo do CECOMSAER,
Como é do competência da sua Divisão o acompanhamento o anâlse das
noticias veiculadas petos orgíos de imprensa de interesse do Ministério da
Aeronáutica soicitamos a sua confirmação do que foi relatado na reportagem
do programa televisivo Fantástico, veiculado em 20 de jujho de 1997. onde o
coronel reformado da Aeronáutica, Uyrange Soarei de Holanda reiata o
envolvimento com seriedade da Força Aí rei Brasileira (FAB) na pesquisa de
OVNIS, o que inclui projetos, dentre os quais o Operação Prato, no Betem do
Para e Maranhão
Gostaríamos de saber se com o cancelamento do RMA 205-1 (Regulamento Para
Saàmguarda de Assuntos Sigilosos, de 07/01/1977), haverá abertura para
criação de Projeto de Pesquisa de OVNts, onde poderiam participar civis e
mütares, iguais aos moldes do SIOANI (que operou de 1969 a 1972) ou aos
moldes hoje existentes no Uruguai, a CR FDOVN l-Comision Receptora e
Investigadora de Denuncia de Objetos Veladores No identificados (criado em
7 de agosto de 1979, pela ordem nr. 1873 do Comando Gerai da Forca Aérea
Uruguaia).
Também, gostaríamos que esclarecessem uma duvida constante,
relacionado ao conhecido caso de Maio de 1986, quando o Brigadeiro Octávio
Jul o Moreira Lima, ex-Mlrastro da Aeronáutica, veio através da TV, dizer
que o Brasil 'captou, registrou em radar e enviou cacas de combate ao
encalço de mais de 2 dezenas de OVNI» situados no Rio e SP'.
E desconcertante o fato do MMsterío da Aeronáutica se
manifestar sobre o Caso de MAJO/88 de duas maneiras totalmente distintas.
Vejamos:
Em 18 de setembro de 1991, o Centro de Comunicação Social da
Aeronáutica, através da Carta nr. 042/DJR, endereçada ao Sr. Rafael Cury,
de Curitiba-PR, informava que o episodio foi amplamente pesquisado e 'as
conclusões nos remeteram a anómalas magnéticas que se transformaram em
'plots'. Dizia ainda que todo o aparato miliar de defesa do espaço aéreo
foi mobibado sem que, efetivamente, fosse feito qualquer contato visual
que justificasse a presença daquele (s) 'ptot <s)\ Neste caso foi dado unta
espicacao pelo Brig-doAr Fernando Mendes Nogueira, que assina a carta
cuja copia temos em nosso poder.
Em 17 de juho de 1996, o mesmo Centro de Comunicação Social da
Aeronáutica, através de Carta nr. 669/DRP, endereçada ao Sr. Eng. Ctsudeir
Covo, de Sao Pauto, informou que o 'evento ocorrido em 19 de maio de 1986
apos exaustivamente examinado e ouvida todas as pessoas envolvidas, nao foi
possível chegar a uma conclusão e por esta razão nao houve a prometida
divulgação, sendo que desde então, este Mmisterío considera o assunto
encerrado." A carta esta assinada peto Ten-Cei-Av. Jader da Sita Garcia,
cuja copia temos em nosso poder.
Pois bem, o que esta acontecendo com o Mmisterío da Aeronáutica
que nao esta faiando a mesma íngua ? Por que em 91 foi dito que nao houve
contato visual, mas os depoimentos dos pilotos na televisão confirmam que
houve sim, contato visual. O próprio ex-presidente da Petrobras, Sr. Ozires
Sita junto com o Comandante Atoyr, em uma aeronave Xingu, declarou ter
tido contato visual. Por que tanta contradição ?

Rae***e*wnte recebemos um telex Iborado pata Lei da Liberdade
o» btfomacao (dos Estados Unido»)relativoao Cato do Moio d* 1986. Esto
docarnonto foi errutldo por Bracüa (DF) com destino ao DEPARTMENT OF
DEFENSE (EUA), cuto conteúdo era o fato em ti, mencionando venos detahes
do ocorrido • nos comentários faiava do tres avtstamerttos visuais o
passivo contato no radar, sendo que a doteccao foi feita em tres
dHerentes tipos do sistemas da radares. Existe potilca do troca do
informações desta natureza com os Estados Unidos ? E outros países ? Peio
documento nos parece quo sim, mas gostaríamos de sabor a resposta dos
sonhem I Gostaríamos do sabor se no caso do Maio do 1986 foi utSzado o
questionário anexo a NPA - 09-C (Confidenciar), emitida polo Mnitterio da
Aeronáutica, Serviço Regional de Proteção ao Voo do Rio do Janeiro/DMsao
de Operações, emitida em 20/08/80 e efetivada em 08/09/90, cujo assunto
seria Procedimentos a serem adotados petos orgaos ATS/ATC em caso de
avist amento de Objeto Voador Nao identificado ?
Gostaríamos de sabor como devemos proceder para ter acesso as J
pesquisas e informações relativas a Ovtils que este Ministério detém, pois,
segundo varias cartas deste Mmisterto, em nosso poder, existe um orgao quo
estuda, recebe, anaisa a arquiva cronologicamente fenômenos deste tipo.
Vejamos:
• Em 28 de novembro de 1884, o Quartel General do IV Comando
Aéreo Regional, no Oficie nr. 18/EM-4/4035 endereçado ao Sr. AJ.Gevaerd,
do antigo CPDV, de Mato Grosso do Sul, foi dito que "De 1969 a 1972, as
atividades urológicas nesta Organização foram as mais variadas, incluindo
elaboração do boletins informativos esboço deregulamentodo SIOANI,
contatos com interessados, palestras, catatogacao de contatos e outras,
sempre visando contribuir neste campo de pesquisa que ja era bem conhecido
no Brasil; De 1973, com a criação do 4 COMAR, para ca, essas atividades
foram diminuindo nao peto desinteresso dos Comandos que se sucederam, mas
sim, polo aumento dos encargos administrativos que foram atribuídos ao novo
Comando que se criava; Ao mesmo tempo, essas atividades foram sendo
centralizadas peto Estado-Maior da Aeronáutica (4 Subchefia), o qual hoje
detém um acervo mais consistente e que, segundo nosso julgamento, seria a
Organização ideai para contatos futuros e cujo endereco segue ao pe do
oficio.* O oficio esta assinado peto Ch. Int. EM do fV COMAR, CelAv. João
Jorge Bertoldo Glaser.
• Em 19 de dezembro de 1988, a carta do Gabinete do Ministro
endereçada a Sra. Irene Granchi, do Rio de Janeiro, foi dito que "Reconhece
S. Exa. a importância do assunto, tanto assim que no âmbito do Ministério
da Aeronáutica existe um Orgao encarregado de estudar a matéria, recebendo,
anahando e arquivando cronologicamente os fenômenos eventualmente
observados no espaço aéreo brasileiro que chegam ao conhecimento deste
MkiistorioV A carta esta assinada peto Assessor do Ministro, CelAv.
Sergio Candiota da Silva.
- Em 17 de novembro de 1689, a carta do Núcleo do Comando de
Defesa Aeroespacial (NUCOMDABRA) endereçada ao sr. Osni Schwarz, de Sao
Pauto, foi dito que 'Informo-vos que, atualmente, o Orgaoresponsávelpela
catatogacao e anais» de OVNIs e o Núcleo do Comando de Defesa Aeroespacial
Brasileiro - NUCOMDABRA, onde exerço no momento a funcao de Comandante'. A
Carta esta assinada peto Comandante do NUCOMDABRA, Brig do Ar RonaU
Eduardo Jaeckei.
• Em 08 de junho de 1991, o oficio nr. 017/CMDO/Ol 7 do
NUCOMDABRA endereçada ao NEFP/CEAM da Universidade de Brasila, cujo
assunto era OVNI, foi dito que 'Sempre que possível, nessas oportunidades e
solcltado ao informante dados tais como: tamanho do objeto, atura,
distancia, fotografia,filmes,coordenadas geográficas ou outros meios de
identificação, de acordo com o questionário anexo.' O oficio esta assinado
peto Comandante do NUCOMDABRA, Maj Brig do Ar RonaU Eduardo Jaeckei.
- Em 18 de setembro de 1995, a carta do Segundo Centro
Integrado de Defesa Aérea e Controle de Trafego Aéreo, endereçada ao
mostrando da UNESP, Sr. Cláudio Tsuyosht Suenaga, de Sao Paulo, foi dito
que 'Como o Sr. ja sabe, o único orgao no Brasil responsável sobre a
investigação de objetos nao identificados e o NUCOMABRA e. fora ele, nenhum
outro orgao tera condições de ajuda-lo no assunto.'Acarta esta assinada

no tut do estado, d* «ml* o serviço eonhocido como Disque-UFO (532-4008)
twimmk dezenas d« chamados, espectaimenle de Ibicaral. Coaraci e tbicui,
onde motoristas alrmam que (oram seguidos por supostas naves
Cafunde o ufòtooo Emanuel Paranhos, responsável paio Disque-UFO,
mcjsadores de Boquira, no centro do estado, tambémflagrarammisteriosas luzes
seguindo um avUo á noite, depois dos acontecimentos da sexta-feira. Toi um
telefonema isngo", conta o estudioso de OVNIs, "assim como os relatos que tf m
chagado da sul do estado, onde há mais da 15 dias as aparições tím sido
constantes". Uma data» conta que um ônibus levando estudantes da Nazaré das
Farinhas teria sido seguido por UFOs entre Elislo Medrado e Santo Antônio de
Jesus.
Novos relatos tém chegado á RedaçJo de A TARDE sobre a norte da úlima
sexta-feira. Um deles, via Internet, enviado peto engenheiro Nelson Conrado
de A
Filio, cortando que "o objeto riscou o céu ás 19h0S sendo também observado por
mim na Pttuba se deslocando em direção norte. O que causou curiosidade foi a
longa cauda do objeto e o fato de náo ter se desintegrado antes de atingir
o cháo,
sendo um fenômeno raro e beto".
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Sofcftaeao da informações

A« Centro de Comunicação Social da Aeronáutica
AM cuidados do Major Cicero
Prezado Major.
O sKe/revists Vigila, publcaçio dedicada aos fenômenos
aéreos nlo identificados, está dasenvo Irando matéria sobre
as recaídas noticias da avtstamantos de OVNls no Estado
da Bahia, que vim tendo grande repercussão na imprensa do
Estado. Para ilustrar, anexo encaminhamos reportagem
pubicada hoje, 12/08, peto jornal A Tarde (rrttp^/www.atarde.com.br).
Noticias veiculadas no segundo semestre da Jutio, originárias
da imprensa do Mato Grosso, a pesquisas levadas a cabo
por colaboradoras do nosso site, expuseram declarações
lambam da testemunhas da queda de algo, aparentemente
incandescente, na que» Estado; mais especificamente na cidade
de Nova Brastiftndia. Náo houve, no entanto, até o momento,
quem encontrasse o suposto objeto, apesar das inúmeras
testemunhas do mesmo fenômeno.
Gostaríamos de consular o Mmlstérto para que fizesse
uma declaração oficial sobre assas duas ocorrências,
esclarecendo se os radares do Clndacta detectaram alguma
anômala a qual a opinião da Aeronáutica a respeito.
Também gostariames da perguntar se o sistema da rastreamanto
e monitoramento do espaço aéreo pode detectar fenômenos
naturais raros, como a queda de grandes meteoros ou
pequenos asteroldes, como recentemente ocorreu am Campinas,
no Estado de SJo Pauto.
Desde já, agradecemos a atençlo.
Cordlabnento,
Jeferson Martinho
Webmaster.
Pu bicado no jornal A Tarde,
Objetos voadores assustam em
várias regiões
Maria de Fátima Dannemann
Objetos voadores nio-identificados velam a aparecer no céu do estado.
Depois da noite da sexta-feira, quandotozesverdes misteriosas foram
vistas de
norte a sul do estado, os mistérios do céu votaram a intrigar a população.
Sábado
pela manhã, moradores de Jequiéficaramboquiabertos ao presenciar objetos
estranhos pairando no céu da cidade. Os fenômenos também têm sido constantes

peto Oftetote» carnurecac.» SocW, Cap.-Av. Diógenes Camargo Soaras.
- Em 05 de fevereiro da 1M8, o oleio nr. 01/EM-3AÍ337 do
i Pueeco Fadara), Terceiro Comando Aarao Regional, ondaraeada ao Sr.
• MondW,felduo quo "Em aleite» a Carta da V.Sa. encaminhada a
aat* Comande Aéreo informo que o referido expedientefoiremetido ao
Comando de Defesa «aeroespacial Brasileiro (C0KOA8RA), por ser o Oryeo
competente para tratar de tais assuntos no âmbito do rvtrosterio da
Aeronáutica'. O oleie esta assinado pelo Comandante do III COK4AR,
Maj -Brio-de-Ar Antonio Joaquim da Sttva Gomes Júnior.
• Em 17 da setembro de 1996. a carta emitida peta Centro de
Comunicação Social do Mmsterio da Aeronáutica, endereçada ao Grupo
Ufotogico de Guarujá, foi dito quo 'O Mntsterto da Aeronáutica nao dispõe
de setor especifico que trate e/ou Investigue assuntos rotativos a OVNIs.'
A carta esta minada pata Chefe da Divisão de Jomalsmo,
Ten.-Cal.-lnt.-Atr. Pauto Pereira Santos.
Desde 1869 ato fevereiro do 1986 sempre houve um orgao que
tratava seriamente do assunto. Seria um engano de Mntoterie quando disse
seis meses depois, na carta de 17 de setembro que *nao dispõe de setor
especifico que trate a/ou investigue assuntos rotativos a OVNIs' 7 Sabemos
que o CONDABRA possui esto arquivo. Por favor tire esta duvida: ha ou nao
ha um orgao especifico 77? Por que tanta contradição ?
Em caso afirmativo como devemos proceder para acessar estas
Informações ???
Aguardamos sua resposta e comunicamos que estamos abertos ao
dialogo, e nos colocamos a sua disposição para quaisquer informações sobre
nossos estudos.
Saudações,
Certo de sua

atenção,

Edison Boaventura Junior
RG-15.957.S99 SSP/SP
Presidente do GUG - Grupo Ufbtogico de Guarujá
Cataa Postai 039
Guarujá (SP) Brasil
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Fenômenos Aeroespaciais

Prezados amigos do CECOMSAER,
Recentemente fui contratado paia respeitada editora MAKRON Booka do
Brasil para a elaboração de uma Enciclopédia de OVNIs e Fenômenos
Aeroespaciais Anômalos, cujo texto final devera ser entregue ate
meados de novembro.
Os amigos da FAB que conhecem o meu irabafho enquanto editor
do boWlm Fenômenos Aeroespaciais, sabem da preocupação que
tenho tido em evitar que a nossa Forca Aérea seja exposta a
situaçõesridículascomo desejam alguns personagens da
conturbada UFObgia civil brasileira.
Gostaria, por conseguinte, de contar com a sua importante
cooperação no sentido de que os eventuais verbetes associados a
FAB refletissem 100% reafdade dos fatos, possiblitando aos
futuros leitores da obra uma orientação consistente.
Tendo em vista os rumores sensactonalstas que andaram circulando
envolvendo o C0MQABRA (NUCOMDABRA), apreciaria muito que
os amigos, num primeiro momento, me ajudassem a redigir o
verbete (suscinto e objetivo) sobre a historia do atuai COMDABRA
e suas atribuições oficiais.
Antecipadamente, agradeço por sua atenção e eventual cooperação.
Com os melhores votos,
PMIppe Piei van Putten
Editor - Fenômenos Aeroespaciais
E-mail: abpQlnk.com.br

