MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
COMENDO DE DEFESA AEROESPACIAL BRASILEIRO

OCORRÊNCIA COM TRÁFEGO HOTEL

L... 1.
(Picone ümenlo pelo

CONDAHRA)

!. DA OCORRÊNCIA:
Dm {*)• 27-05-19W I l o f l (•)' 20 00 U Tempo (la dunçüo (•): Meno* de 01 min
Loval úa owoir£iu>M (Bainu,.., Piaia de
Muno.,., ele). Mm la (Juultr - Cat uaru
Município (Distrito, ele. - « o for o caso.): C a m u r y
IJF:PE
Tipo (JviMrtincnto, contato imediato, etc): Aviltamento
Obnervaçü» teita com equipatnento(ii)Y (s/n): N l o
Se gita, «|uai(u)7.
Exhf i ?,-.i«tio ou provas ftricart (Vo): N__
ítefiim,detalhar (foto, vídeo, filme, fita, etc):
VfcINiotnds (**): J_o__
cuiidicóei» incieuiológica* (céu abeiio, Ciano, chuva, neblina,
I H " "ir,, ç | c ) :

l.

I
*

DOÍS)OIWETO(S)
Quantidade:
fll
S c mais do 1, qual o distância entro o l o s ? (**):
(Sa mais da um objeto a com características diferentes, preencher no campo "4"
(OBSERVAÇÕES) os itens abaixo para cada visualização.)
Forniu. Charuto Vcimetho
Tamanho; Compatível cum um foker 100
Cor Vermelho/amarelo
Velocidade ri* oben/acào. velocidade baixa
Distancia em relação ao observador (**): 10 km
Altitude ("): não sabe
Comportamento (parado, deslocando, ziguezague, etc.): Pesjoçarnento M"tfPHP9
Trajetória (de norte para sul, etc): Norte
Posição em relação aos pontos cardeais (azimute): Norte
Emitindo som (s/n):: NJ__
Intensidade (fraco, forte, etc.):
Tipo de som (zunido, apito, etc):
Deixando rastro (s/n): f___
Se sim, normal / anormal:
Tipo (condensação, fumaça, ele).
Coloração (ctaiw, wsúuio, ele.).

3. D04S) OBSERVADORA)
Quantidade: DJ2 . Nomo (do quom comunicou a ocorrôrtoial;,yajdjr f çrí»nat91 A.Pfl
Paula
Endereço para contato (Rua/Av., n«, apart): Rufl L^udejino Rocha, 202
Bairro: Meyijcio de Naasau i
Cidade/UF; CftnfflfVPP
CEP: P j l p p - W
j
1

TeMon*(DDP):

mm^sm

FAX-

mim^m

Idade: 28 anos, Profissão (ocupação principal): ArQfU, Pjftsfíco
• Escolaridade: 21LSUSU ^'' ^
Possui conhecimentos técnicos sobre OVNI? (s/n): NJfi
Qual:
pertence a alguma organização que se dedique a estudar ou observar ÜVN1 f (s/n): Nao
:

:{I

:::

L«nw positivo, qual? (nome;;
í Endereço):
4

O B K K R V ACÒKS

(Relatar o que julgar necessário o a complementação do campo "2", se houver.)
ü&jeio lUcmificddo como um charuto nave mãe que se deslocava uniformemente
nu horizontal de grande porte, com luzes vermelhas e amarelas muito intensas
Í umou na direção .ocular, da lua e se escondeu atrás de nuvens e que não
apareceu logo apos.
\

l>A COMUNICAÇÃO \ UMA OKOANI/AÇÀÜ MILITAR (f>M) INI MAKN
„• Oal-J 'i • - ontunicaçao O ; ZZffiSftftt! Hora ("): 23;107Z
ou (Posto/Grad H
2S BCT Martinbianco OM: CINDACTA III
Cu-

-

(•) |v•.-•.nt' kini>ikMidtfftf \'v.i cada eap*$e.
(''+»1
di*.. » Miüaiíe iic > fU».
1

!

CtMUPIWUHCIAf.

