
mos acrescentar que no domingo,, dia 25 de 
agosto, foram novamente apreciadas luzes 
no Vale Paraíso em Teresópolis (RJ): uma 
luz maior de que a Lua, que se restringia, 
tornando-se vermelha à vista de várias teste
munhas. E no dia seguinte, 26, do calçadão 
da Avenida Atlântica, próximo do Hotel Co
pacabana Palace, no Rio de Janeiro, olhan
do para o mar, um objeto metálico triangu
lar foi visto cruzando o céu pelos numerosos 
banhistas da segunda-feira e por um grupo 
de PN/ís ali estacionados, assim como pelo Sr. 
Afonso Soares. Todos apontavam para o ob
jeto no céu, mas uns o achavam triangular. 
Outros o julgaram com formato diferente. 

E amanhã, o que será? No fim desta on
da, esperaremos anos para aparecer outra, 
como no passado, ou teremos outra, maior? 

A atual parece-me a mais extensa de todas as 
conhecidas anteriormente. Deveremos inter-

« 

à humanidade, ou à proximidade áo Cometa 

e sc lo 
sempre mais inseguro da nossa pequena Ter

ra? As respostas estarão dentro da conten

ções. Estarão, repito, na consciência de ca.ia 

um, mas não no consenso comum. O arquéti

po, o mandata escondido, será a lembrança 

de vivências passadas, estaremos revivendo 

um sonho, ou um pesadelo dos nossos lon

gínquos antepassados? Vamos aguardar os 

acontecimentos. A» respostas, estas talvez 

não apareçam tão cedo. 

AViSTAMENTOS UFOLÓGíCOS QUE COMPÕE A GRANE 
ONDA DE 1.985 

JUNHO DESCRIÇÃO 

22 

23 

23 

24 

Carlos Páz, com membros de seu grupo, observam OVNI em Barra Mansa, R;o de 

Cr3 VI. Accioli, com alunos, obse 
neiro (15:00). 

Ipauçu, São Paulo, é palco da manifestação de duas esferas amarelas que cruzam 

JULHO 

* 

ne:rc. desde a Avenida Perime! 1 com forma cie rod3, 

com nestes internas e trem . . 
des e Outras. 

: 
contato telepático. 

-

i 

fotografado peio repórter argenün : 

lio. 

AGOSTO 

ivea. Rio de Já 

: 

04 

04 

30 

.'iVâ^JiCAT, Caixa Peste.. 2182,:.-

O QUE É, COMO FUNCIONA 

• 

CPDV nãôé uma entidade, não possui mem
bros nem diretoria, nem ião pouco exerce 
qualquer atividade UFOlcgica. Na realida
de, o Fundo para Pesquisas UFCiógicas do 
CPDV é meramente uma conta bancária, 
onGe eatão sendo acumulados todos e 
quaisquer recursos.financeiros que estejam 
sendo ofertados ao CPDV-, a titulo de colabo
ração e incentivo a suas atividades de pes
quisa e investigação úFCIógica. 
Original.mentêi a idéia da criação oo Fundo 
para Pesquisa UFOIógicas provém de inicia
tivas norte-americanas para permitir que 
pesquisaderes de poucas posses possam 
dedicar-se exclusivamente ao Fenômeno 
UFO. No Brasil, certamente, as dificuldades 
que existem para a prática exclusiva da pes-
q;„£a UFOiógica são, obviamente, muito 
maiores ê*mais contundentes, o que a torna1 

quase proibitiva à grande maioria des UFÓ-

A partir do conhecimento das dificuldades 
que encontram nossos UFólogos em1 

dedicarem-se mais detidamente ac Fenô-j 
meno UFO, e do reconhecimento das áreas; 
de enfoque UFOIógico mais deficitárias dej 
uma investigação profunda e permenoriza-j 
da, o Centro para Pesquisas de Discos Voa] 
dores (CPDV) adotou a déia americana a 
pretende tom isso cobrir mais intensamen
te o Território Nacional com pesquisas de al
to nívei. Sendo o CPDV o maior grupo UFOi 

lógice do país, com a mais bem montada es
trutura de ação e íende em seu bojo 900/o 
dos principais UFÓiogos brasileiros, a tarefe 
não terá grandes dificuldades, desde quf 

• 

meio concreto de conhecimento do homem 

mico. 

O Fundo para Pesquisas UFOIógicas prd-
tende acumular recursos para pagar despe
sas de investigações d-3 campe, viagens), 
alojamento de investigadores, análise 
ratoriais e clínicas, análises foíográfi 
processamento computadorizado de 
publicí.ção de relatórios, financiamento 
bisas pró-!abore a pesquisadores r 
eidos e capacitados, etc. Tudo o qúe tor pr 
cise para tornar a UFOíogia un 
profissional, onde se abandone o ryvel de 
amadorismo que a caracteriza. P.ara issa, 
convocamos toda a sociedade brasileira. 
Contribuições podem ser remetidas ao 
FUNDO PARA PESQUISAS UFOLÓGiCAS, 
CENTRO PARA PESQUISAS DE DISCOS 
VOADORES (CPDV), Caixa* Postal 2182, 
79.100-Campo Grande (MS). Use cheque 
nominal cruzado ou vale postal no valor que 
desejar. Quaiquer contribuição será regis
trada, agradecida e será de grande valia. 



:.SPECIAL. 

Como a 
Tb A O 
Fenômeiip UFOIógico? 

Luiz Gonzaca Scortccci de Paula' 

Com base em documentos de diversas 
procedências, o CNPq - CONS 
CiONAL DE DESENVOI \ 
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO do Minis
tério da Ciência e Tecnologia (MCT), apresen
tou, em 1.984, o que seria sua terceira versão da 
"CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DO CO
NHECIMENTO". E primeira delas foi 

número "01" do CADE1 

A versão ora adotada teria sido resultado do 
esforço conjunto da Coordenação do Aper
feiçoamento de Pessoai de Nível Superior -

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, da FUN-

ESTADO DO RIO GRANI 
PERGS), da FINEP - FINANCIADORA DE 
ESTUDOS E PROJETOS, da Secretaria de 
Tecnologia Industria! do Ministério da Indús
tria e Comércio (STI/MIC), da Secretaria de 
Ensino Superior do Ministério da Educação e 
da Secretaria de Indústria e Comércio, Ciência 
e Tecnologia do Estado dc São Paulo. Etapas 
preliminares foram submetidas sucessivamen
te à análise técnica de todos os citados órgãos, 
dos membros dos Comitês Assessores do 
CNPq, sociedades científicas e especialistas 
nacionais e estrangeiros, envolvendo a colabo
ração de mais de 500 pessoas no total, segun
do a apresentação do documento, editado sob 
os auspícios da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República (24 páginas). 

O documento é lúcido no sentido em que 
reconhece tacitamente que qualquer tenta-

uma série de áreas e sub-áreas de conhecimen
to fatalmente incorreria em imperfeições, e 
alerta que a finalidade é de ordem prática, pa
ra que se disponha de uma sistemática comum 
de classificação convencionada, tendo em vis
ta facilitar as atividades de fomento e coorde
nação para o desenvolvimento cultural, cientí
fico e tecnológico. E agradece comentários, 
críticas e sugestões que contribuam para o s, 
aperfeiçoamento da proposta. 

Embora os grupos "paracientíficos", ou 
"neoriejuLficoslLbrasileirosjião integrem ofi
cialmente o chamado SNDCT -SISTEMA 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, acredita
mos que muito valeria a idéia de se propor al
gumas "aberturas" na classificação em ques-

C u f N i 

tão. De modo particular, a ausência da PA-

• 

• 

NACIONAL, na pág r 

com carimbo lançado «. 

quenas revelações são cottio c,ue pontas de Jm 

de certos setores da inteligência nacional, dos' 

-

ocorre a nível cies fc 
como sabemos, também presentes a nível da 

grande quantidade, fatos de qualidade a ates
tarem a importância que tal universo de inda-

. * • 
to partiram decisivas para áVinvestigaçâo siste
mática dos fenômenos parap'sicológicos e ufo-
lógicos, sem preconceitos, embora ainda cir
cunscritos aos paradigmas epistemológicos 
disponíveis, quando1 a-sfíuação, sabemos to
dos, está a impor reformulações profundas a 
nível inclusive do próprioV.étodo científico e 
das verdades estruturais que alicerçam as ditas 
verdades científicas, por'sinai bastante vaci
lantes hoje em dia. Assim se mostra especial
mente estranho o fato de não encontrarmos 
absolutamente qualquer referência à UFOIo-
gia, por exemplo, que talvez devesse chamar-
se "XENOMECANOLOC-IA", ou o es.tudo 
científico de máquinas - num sentido amplo, 
cibernético - de origem alienígena, isto é, de 

procedência ou natureza desconhecida do 
• 

A classificação das áreas do conhecimen
to foi concebida segundo um esquema hierar
quizado, em quatro níveis de abrangência, do 

Grande Área; 2? nível = Área; 3? nive! = Sub
área; e 4? nível = Especialidade. O docu
mento sugere 8 grandes áreas, 76 Areas e 340 

peciaüdades). Lim código para trato computa
cional foi concebido também, para atender 
evidentemente aps avanços da moderna infor
mática a nível cientifico e tecnológico: são sete 
dígitos e urn*digito*de controle, resultando na 
seguinte configuração: 0.00.00.00 - 0, caben
do ao primeiro digito o anúncio da Grande 
Área, os dois seguintes anunciam ti área, e as
sim pqr. disnte. As Grandes áreas são: (1) 
Ciências Exa(a*s e da Terra; (2) Ciências Bioló
gicas; (3) Engenharias; (4) Ciências da Saúde; 
(5) Ciências Agrárias; (6) Ciências Sociais 
Aplicadas; (7) Ciências Humanas; e (8) Lin
guistica, Letras e Artes. Consultando a Classi
ficação a nível de suas Áreas e Subáreas, en-

ceituai onde o estudo científico dos fe 
nos de natureza UFOlógica, por exemplo, pu
desse se iocaiizar, inclusive peie fato de se ca
racterizar como eventb de alta complexidade. 

a perspectiva comum da interdisciplinaridade 

Dessa maneira, caberia indagar, não se-

• 

.' 

= UFOiogia; e 9.07 = Vimaanosofia, sem 
prejuízo de estudos acur.ados visando alterna
tivas de classificação mais elaboradas e desen
volvidas. 

Ao CNPq fica a sugestão, na esperança 
de que a NOVA REPÚBLICA, zelosa de suas 
posições em relação à liberdade de .pensamen
to e de informação demonstre em relação a es
ses assuntos a mesma determinação que tem 
emprestado a outros setores e preocupações 
da vida nacionai, para que, no futuro, não te
nhamos que depender de outras nações mais 
ainda do que já dependemos, principalmente 
num setor onde o Pais é pródigo como ne
nhum outro do planeta Terra: ocorrências de 
OVNIs e Paranormais de primeira linha. 

SUA GEN" 
• 

Escreva para a Caixa Postal 34, 79.100 - Campo Grande (MS), e solicite sua assinatura ainda hoje. Se Preferir, envie 
um vale postal no valor de CrS 72.000 e passe a receber imediatamente a Revista Executivo Pitix. 



Continuamos com a "Galeria dos Anos 
i 

que contém interessantes ocorrências dignas 
de serem recordadas pelos interessados mais 
idosos e conhecidas pelos mais jovens. 

DATA: 1947 -quinta-feira maior 
HORA: 18:00-19:00 
LOCAL: BONSUCESSO, Rio de Janeiro, 

A Sr.a Francisca Vasconceios Rêgo, resi
dente, na Rua_Çajuipe, s/n,_ern Bonsucesso 
(naquela época) viu na quinta-feira maior do 
ano de 1947, durante o período de 18 às 19 ho
ras, o seguinte: 

"Estava sentada, dez minutos depois do 
jantar, com uma criança ao colo e mais três 
(de 7, 9 e 11 anos) a meu lado, quando perce
bemos uma nuvem escura baixando em dire
ção da casa, como se fosse "despejar" sobre 
nós. As crianças se assustaram. A nuvem trê
mula parou a uma distância de quinze metros 
de nossas vistas. Serenou, parando de tremer. 
Dela subiu o aparelho, movendo o triângulo 
que envolvia a esfera, a qual era fixa no mes
mo por dois pontos. A claridade da esfera per
mitiu observar duas pessoas em pé, de costas 
uma para a outra. Eram de feições claras, ca
belos compridos até a altura dos ombros. O 
triangulo moveu-se de um lado para outro. 
Passados cinco minutos o aparelho subiu, gi
rando somente o triângulo. Durante a perma
nência do aparelho havia sobre ele a nuvem, e 
depois que ele desapareceu ficou uma peque
na nuvem cinzenta-clara. A cor do aparelho 
era alaranjada, sendo que o triângulo, azul-
páüdo, tinha os três ângulos vazios". (Fome: 
revista da Boa Vontade n? 13/ 

•I 

LOCAI.: Volta Redont • 

'uncionário-da Cia. Siderúrgi-

Rio de Janeiro. O Sr. Mário Reslier, persona-

esposa c três filhos. Atualmente, tem o Sr. 
Mário 40 anos de idade. E empregado na Side
rúrgica, há 15 anos, onde exerce o cargo de 
mestre de accaria. Na época da sua experiên-

atrás) c era solteiro, po: . 
bairro Vila Nova, na cidade vizinha de Barra 

lornal do Povo" ide B.M.), sob as 

O Sr. Mario teve um dia a oportunidade e 
coragem de entrar num UFO, conduzido por 
um corredor a unta sal^com muitos e 
quadros. Por meio do aperto de uns botões,. 

que, como lhe foi explicado, servia*para climi-
• 

\cntar o cor 

cutar os tripulantes avisarem: "nós já 

Ü - — » . —— i—I 

te de 

aoora cem 

vamos", iç.Mí a sensação de que adormecia ra-

ção: "nos"já estamos chegando", quando foi 

pequeno compartimento anexo, onde a sua 
roupa encharcada e o seu corpo secaram rapi
damente e como por encanto. Foi-lhe dada 
então, para vestir, uma roupa igual àquela dos 
tripulantes, o que lhe causou uma sensação 
extremamente agradável no corpo. Ele estra
nhou o tipo de sapato, tipo esporte nosso que 

cinto largo que fazia parte da roupa. Olhando 
então por uma das vigias da nave, verificou 
que sc aproximavam de uma espécie de "Es-
paçoporto", porquanto viu subirem e desce
rem outros veículos iguais ao seu, ou pareci
dos. Quando se voltou para os seus compa
nheiros de viagem teve a surpresa de ver am
bos sentados numa espécie de sofá, com cabe
ça c tronco inciinados para, frente, sem qual
quer movimenta, "como se tivessem sido apa-

Neste momento abriu-se a portinhola da 
nave c por ela viu pessoas à sua espera, com a 

íe vi 

•rte 

faziam sentido: "Estamos contentes com a 
,"É o terceir 

cal uma sílaba que parecia ser de lingua itaiia-
na e que era diferente para cada pessoa. Foi-
lhe explicado que a aprendizagem das nossas 
línguas se fazia peia captação das nossas emis
sões de rádio e televisão. Foi convidado a visi
tar com eles umas fábricas e realmente viu 4 
ou 5 delas. Andou a pé, no chão,-mas durante 
o passeio viu também geme andar no ar a uns 
10 metros de altura, não sabendo como su
biam ou desciam, ou se tinham saído de jane
las. Viu também veicufos deslizarem por estra
das suspensas. Tinha a idéia de que sem aque
les sapatos especiais, talvez, por motivos de. 
gravidade, a rffarcha não teria sido possível. 

Viu a fabricação do material bruto que se 
usava lá em grande quantidade, cjtte era feito 
por processos químicos "e não via qualquer si
derúrgica. Tirou uma amostra daquele mate
rial, uma chapa'medindo 10 cm por 20 cm e 
com 2 mm de espessara, gesto este que não foi 
impedido pelos seus- companheiros. Vfu um 
aglomerado dé edifícios, uma espécie de cida-

file:///cntar


de universitária, porquanto lá se estava estu
dando, aparentemente, o material provenien
te de outras regiões. Foi-lhe mostrada, em um 
grande edifício, uma sala (15 m por 30 m) re
servada ao nosso planeta: era uma espécie de 
museu. Em outras salas Ficava o material rela-
iivo a outros corpos celestes. Reconheceu a 
Terra lá exposta, não só peia aparência geo
gráfica, mas também porque viu escrito estra
nhamente o nome "TERRA" ao lado de ou
tro que não compreendia e era da lingua da
quele planeta. Acionando diversos botões, 
projetaram para ele imagens que correspon
diam aos terrestres e expressavam a sua índo
le, ações de ambição e violência, comprovan
do assim, como eles diziam, que a Terra alcan
çava por enquanto somente um grau inferior 
na evolução. Informaram ainda que há bi
lhões de anos a Terra havia estado numa posi
ção perto do planeta deles, e que é, entretanto, 
muito maior. Pela passagem de um corpo ce
leste perto da Terra, naquela época, foi a mes
ma removida para outro sistema, com outra 
trajetória. O pianeta deles estaria, hoje, perto 
da constelação de Orion e ainda mencionaram 
que tinha sido reconhecido por astrônomos 
russos. 

Às perguntas do Sr. Viário, eles respon
diam que de fato a teoria de Einstein estava 
certa, porém com algumas pequenas restri
ções: que o Universo era finito e o "Espaço, 
curvo; com os seus veículos não podiam fazer 
trajetórias retas e não escapavam do Espaço, 
o que entretanto era conseguido pela "energia 
vital do corpo" (pensando o Sr. Mário, talvez, 
tratar-se da alma). 

Falaram ainda sobre a possibilidade de 
"vários ciclos vitais" (o que o Sr. Mário inter
pretou como sendo, talvez, uma referência à 
teoria da reencarnação). 

A nossa pergunta sobre o aspecto do céu, 
respondeu o Sr. Mário que embora este lhe 
parecesse azul, viu uma claridade difusa. Ele 
não pôde ver um Sol, mas viu cúpulas transpa
rentes, gigantescas, de quilômetros de exten
são, que cobriam toda cidade e, de tai modo 
que, onde acabava uma, já começa outra. 

Fez uma refeição numa saleta de uma fá
brica, em companhia dos seus cicerones. O 
gosto da comida lembrou "doce de 
újóbcra", mas lhe foi explicado que era ali
mento purificado, que não deixava resíduos^ 

Após um tempo que lhe pareceu uma ma
nhã e tarde terrestres, talvez 6 a 8 horas, eíe 
começou a sentir saudade c querer voltar para 
a Terra. Como se lhe tivessem adivinhado os 
pensamentos, a ele se diriejram os seus com-

mos que o senhor está com v. 
aram 

àquela em que veio. Tinha o diâmetro de uns 
15 m . o de aproximadamente 12 

sua sílaba em voz musical. O que o impressio
nou foi que, até o fim, não ei 
quai o chefe dos seis, porquanto não havia si-

de outras pessoas que viu 1 
de entre o azul e o verde. Seus olhos eram pre
tos ou verdes. A boca cr a pequena. N ao apre
sentavam pelos cutâneos e usavam uma espé
cie de gorro na cabeça. No nariz e nos olhos 

dentes. Viu mulheres que lhe pareciam bonitas 
c também viu crianças, sempre levadas pelas 
mãos de adultos, não as tendo visto brincando 
sozinhas. , 

Na viagem de volta tudo se processou ao 
inverso da ida, tendo os tripulantes lhe pedido 
para deitar-se na cuba cheia de liquido. 

Depois enxugaram-lhe o corpo e a roupa 
no pequeno compartimento, tendo-lhe, em se
guida, despido a roupa daquele planeta para 
vestir a sua própria, já pronta para isto. Acha 
que os tripulantes falantes eram meros robôs 
teleguiados em tudo que falavam ou faziam, 
no entanto, não viu no planeta as instalações 
usadas para esta finalidade. 

Na voita não aterrissaram no mesmo lo-• 
cal, porém pfóximo. Em 10 minutos .alcançou 
o sítio do' seu pai. 

O Sr. Viário surpreendeu-se com a atitu
de de seu pai, que então^o verberou com pala
vras veementes peio faro de se ter "afastado 
por um longo período de 4 meses sem ao 

porquanto aquele era o dia 14 de Abril de 
1950. O fiai havia escrito para os irmãos no 
Rio (eram 6 ao todo) à prqcura de alguma in
formação. Ao Sr. Viário, por outro lado, a 
ausência parecia ter sido de 3 dias, no máxi
mo!... Quando relatou a sua .experiência ao 

pai, este a interpretou primeiramente como 
um expediente do filho para encobrir a sua au
sência, ou então, alguma visão. Entretanto, o 
pai começou-a dar-lhe crédito em vista dos 
pormenores do reiato e do matéria! trazido pe-

. O matéria! não i 
apesar de ser opaco e fino, mas ao contrário, 
parecia bastante resistente, pois não quebrava 
quando se colocava um grande peso em cima 
dele, e permitia a fervura da água de uma cha
leira, quando era usado como apoio em cima 
do fogão. 

Em vista do incornum fenômeno, difícil 
de explicar, ele aconselhou ao filho que não o 
contasse para qualquer pessoa. A siüa expe
riência, até para ele mesmo," apresentava o 
grande enigma de que sua longa ausência de 4 
meses e 10 dias lhe tivesse dado a sensação de 
somente uns 3 dia»!... 
(Fonte: Bo!, 'informativo "SBEDV. - 60-61) 

A Comissão Organizadora do !? 
Concurso "Novos UFólogos Brasileiros" 
informa que, no presente momento, os 
quase 30 trabalhos remetidos para aprecia
ção já estão sendo julgados por 5 destaca
dos UFólogos brasileiros, cujos nomes se
rão divulgados juntamente à entrega dos 
prêmios aos classificados. 

Até o momento, nenhum resultado 
oficiai pôde ainda ser apurado, devido à 
qualidade cos'trabaihos em julgamento e, 
como estabelecido, os classificados recebe
rão seus prêmios e terão seus trabalhos pu
blicados após o mês de dezembro, quando 
se encerrará o 1? Concurso, na edição es
pecial de final de ano deJJFOlogia. 

Promoção: 
CENTRO PARA PESQUISA DE 

DISCOS VOADORES (CPDV) 

E REVISTA UFOLOGIA 

NACIONAL & INTERNACIONAL. 

UFOLOGIA NA( 

M j , CM* • 
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Curitiba foi sede cie um dos maiores eventos U F C 
organizado peio 

Contando com a participação de 
22 UFÓlogos, realizou-se em 
Curitiba, nos dias 24 e 28 de ju
lho último, um dos maiores 
eventos já ocorridos na UFOlo-
gia Brasileira: o i? Congresso 
Brasileiro de UFOlogia Cientifi
ca, promovido e organizado pelo 
recém-criado Núcieo de Pesqui-
sãs"UFOTôgicás (KTtPi", em 
acontecimento que marcou o 10" 
aniversário do 1? Simpósio In
ternacional de UFOiogia, ocorri- > 
do na capital paranaense em ju- 5 
lho de 1.975. 

O 1? Congresso Brasileiro de s 
UFOlogia Científica foi, no cn- s 
tanto, muito diferenciado da $ 

UFOlógicos que ocorrem no pais § 
a cada ano. Além de ser um dos 
eventos que apresentou um nú-

presemando urna expressiva par-

Detalha da mesa de conferencistas do 1." Congresso firasüeiro de UFOlogia Cientifica, onde se desta
cam (da esquerda para direita) Philippe Van Putíen,'Wanda Caràpos, Daniel Rebisso, V:cíor Soares, Lú
cio Manfredi, Rafael Cury, Gevgerd e Jaime Lauda(em pé). Abaixo, Rafael Cury, presidente do Núcleo 

: Pesquisas liFOIógicas, organizador do evento. * • ' 

í 
concreta de expor-seijC discutir-
se, entre os próprios ajmferetfeis-

uma face da UFOiogia que. se 

desenvolvimento de dezenas de 

em tempo igual. 

A elaboração de um evento desie * 
nivet, onde se ome por apreserí-

palpável cie toda a complexa pro
blemática dos OVNIs, tido no 
Brasil como UFOlogia Cientifica 
(embora em muitos países euro-

tífica" subentendido). E algo ex
tremamente difícil e exige com
petência- indjscutível. Selecionar 
temas e conferências que tenham 
identificação com a proposta do 
Congresso, foi um trabalho difí
cil; pèrém soberbamente alcan-
çaçK} pelo Núcleo -tfe Pesquisas 
UfF01ógicas»-(N"ító) de Curitiba, 
tendo a frehíe 0'pesquisadür Ra
fael Cury,'que não mediu esfor
ços Dara atingir uir. nível quase 

' _ AGRADECIMENTOS '• » 
Este evento magnífico só pôde ser possível graças ao apoio de 
»rr*presas como o Banestado, Esoíera Livros^Concitec (Conse
lho Estadual de Ciência e Tecnologia), Paranaíuf, Hotel Para
ná Suíte, Rest. Madaiosso Velho, Varig-Cruzeiro, aiém da 
Prefeitura de Curitiba, Faculdade efe Ciências Biopsíquicas do 
Paraná e Campus de Educação integrada Bezerra de Menezes, 
com a cobertura exclusiva de UFOLOGIA NACIONAL & IN
TERNACIONAL. • ' . 



Parcial da platéia, r.o Anfiteatro 
da Reitoria da Universidade Fe
derai do Paraná, locai onde já 
se raalizaram grandes eventos 
UFCiógicos, entre eles o 1? 

Simpósio In ternacional de 
UFOiogia (75) e o 1? Congresso 
Brasileiro de UFOiogia Científi
ca (S5). Abaixo, J . Victor Soa
res, que teve a oportunidade de 
abrir os trabalhos dc Congres
so. 

inédito de profissionalismo e se
riedade na UFOiogia Brasileira. 
Tendo como objetivo deflagrar 
uma campanha macissa em prol 
do reconhecimento oficial da 
pesquisa UFOlógica no Brasil, 
comandada pelo Núcleo de Pes
quisas UFOlógicas, o Congresso 
teve como seus pontos altos a 
qualidade dos temas apresenta
dos e a dosagem dos mesmos pa-

-

Navexológica Mundial", apre-

gresso; "O Fenômeno Ci 

Realidade Subjetiva de uni 

-

-

Terrestre a Partir do Espaço*. 

" ü Caso Eduard 
Meier", apresentado por Marco 
A. Pçflt; "Os Contatados UFO-
lógicds", dèUracema Pires, den
tre outros. ' • 

Abordando aspectos oiaislécni-
• cos da quçstào UFOlógicas «fo-

-. 
trabalhos:'/'O Computador é o 
que Melhor Identifie© os Não 
Identificados", de Çlaúdeir Co
vo:. "Conjecturai sobre as Possi-

' / 
• 

Putten; " O qus Podemos 
Aprender dos DocunjentosfOfí-
ciais sobre o Fenômeno UFO", 
apresentado por. Gevaerd; 
"Contatos d>; 5? Tipo:.Verdade 

' íentira do-; " Casos 

I A APOiO A PESQUISA Uf 
J Ao longo de vários eventos UFOIógicos' 

rOLOGICA EM CUF 
Í T | 3 A ' 

• 
realizados em Curitiba, uma figura vem* 

1 isé destacando como grande incentivador 
p desta prática naquela cidade: Luiz Carlos « 
t Franken, gerente proprietário da Esctera 

r poucas especializadas no assunto no -, 

'• " ' Brásrf, tem servido não só como base * 

; 

j atenção tio Cu ritibano ao assunto. Aos 

pais. Este ato, uma colaboração. 

! especializadas-ou não no cssunío. c ranxen da Esotera Livros. * 

o i 



Há apenas alguns meses, a 
difusão de dois assuntos extremamente 

importantes à nossa formação cultural paracientífica 
praticamente inexistia no Brasil, ocasionando 

enormes lacunas no processo de, 
desenvolvimento de uma nova consciência planetária • 

em nosso país: UFOlogia e Parapsicologia. 
Suprimindo uma destas lacunas, o C E N T R O 

PARA PESQUISAS D E DISCOS VOADORES 
(CPDV) lançou, em março último, a revista 
especializada U F O L O G I A NACIONAL '&' 

IHTER JNAOO JSÍAL. atualmente a única publicação 
no gênero existente no Brasil e América Latina, 

dedicada a todos os aspectos da problemática dos 
OVNIs e seus tripulantes. 

Agora, considerando a nítida ligação existente 
entre a UFOlogia e a Parapsicologia, capazes de; 

juntas, esclarecerem a Humanidade atual seus 

. brasileira-especializada no 
tratamento dos fenômenos 
•paranormais. 

principais mistérios interiores e exteriores, influindo 
decididamente no processo de tomada de uma nova 
.consciência morai; intelectual e comportamental, o 
C ? D V lança, a nível nacional ^ P A R A P S I C O L O G I A 
HOJE, uma revista dinâmica, séria e profissional, 
dedicada a difusão da pesquisa do paranormal com 
os mesmos critérios de seriedade que levaram 
U F O L O G I A a ser reconhecida nacionalmente. 
P A R A P S I C O L O G I A HOJE, a primeira revista 
brasileira sobre o paranormal, terá £omo\ 
colaboradores e-consultores os mais destacados 
parapsicólogos brasileiros e estrangeiros e se 
preocupará igualmente em difundir as principais áreas 
parácientíficas e científicas ligadas à Parapsicologia, 
come e Metafísica, Radiestesia, Psicoirônica, 
Medicina Natural, Psicologia e Meditação-
Transcendental, Terapias Alternativas, KMiangrafia, 
etc, sem dogmatismos, preconceitos ou-imediatismo. 

•L ... . - .... 
: I I 
— i 

o 

PARAPSi.COL.OGIA HOJE será bimestral, circulará na-
tnái.nentè e conterá 32 páginas por edição, divididas en-
artigos e sessões voltadas ao tema. Para receber PA-
PSíCOLOGiÁ HOJE em sua casa, preencha o cupom 
2Íxo e remeta-o ao endereço indicado, anexo ao valor da 
i opção de assinatura, em cheque nominal ou vale pos-
. Os preços indicados no cupom correspondem a valores 

válidos somente durante o lançamento de PARAPSICOLO
GIA HOJE, permanecendo inalterados até 1 Q/11/85, sofren
do correção após essa data. A data prevista para c lança
mento de PARAPSICOLOGIA HOJE em bancas é 25/11/35. 
Assinantes de PARAPSICOLOGIA HOJE a receberão 15 di
as antes do lançamento em bancas e não correm o risco de 
não encontrar a publicação nas bancas de sua preferência. 

a h o j e o c u p o 

D v e n a r i d o o s i 

i x o e g a r a n t a j á s u a a s : 

; d e l a n ç a m e n t o n a c T Ò r 

http://PARAPSi.COL.OGIA
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0 Centro para Pesquisas de Discos Voadores (CPDV), 
através de seu Dept? de Publicações e Traduções Especiaii-
zadas, coloca a disposição dos UFÓiogos e UFÓfilos-brsrsl-

marcaram época na UFOIogia Brasileira e a torn.aranxum as-

Ocorrências históricas e importantes comb '^çaáo< !as 
máscaras de churnMo de Niterói, OVNIs sobre*•^'AjmTraV.íe 

1954,.ccaso. da Bawa da Tijuca-, a conferenciando Coronel 
Adil de Oliveira na Escola Superior de Guerra-, opiniões de 

personaiitTades como Aastregésilo-de jVihaydè e-Raquel de 
èueiróz. as-séries mais importantes.de J-oãc^M^ríins f Ed 
Keffet, entre" outras, tudo completamente •iltrifcjido,.poisem 
ag'ord ser-conhecidas pëias : rïavas'-geraçêes. éç UFÓlogcs 
srâsilei.ros'e revividas pelas mais ant igas. ' j « 

Como-sol ic i tar os documentos do CPDV: escolha ps 
itens "que Ihfe interessam e escreva'ao CPDV inçjican'ab.seus 
números dá"'ordem. Envie anexo um VALET.PCSTAL ou CHE
QUE NOMINAL CRUZADO ao Cehtrc pàrâ Pesquisas de Dis
cos Voadores. Aguarde de .TO a 15 dias para receber p mate
r ial .sol ic i tado. . . 

0 1 . Na : Esteira dos Discos Vo&dbres (Uma Boja. Luminosa 
Acompanhou um Avião quase-2 horas, de Florianópolis a 

> Santos). Reportagem de João Martins e Ed.Keffel, publi
cada em "O Cruzeiro" em 1954.9 páginas CrS>7.2C0 

02. Discos Voadores: A Conferência do Coronel J^So Adil de 
ol iveira na Escoia Superior-de-Guerra. Reportagem de 

* ' » *..•... 
e m 1-954.16 páginas ; CrS 12.800 

03. Disco Voador Sobrevoa o Almirante Saldan-ha.' Reporta
gem inédita de João Martins, publicada em "O Cruzeiro", 
em 1958.11 páginas GrS 8.800 

• * 

04. C Cruzeiro Fotografa Novo Disco Voador! £fe»drtagem de 
e Audi, publicada no "O Cruzeiro'', em - 1S5S. 8 pági 

la dos Discos Voadores (4 partes), de João 
l i ns . Pi.biicaoa no "O Cruzeiro "'de 195&. 12 páginas 

y..::Cr$ 9.600 

05. -Séria) A Terrível Missão, dos Discos Voadores-(6 partes), 

,1 £2.800 

08. O Roteiro dos Discos Voadores no Ceará, de João Mar
t ins, com part ic ipação de Raquel de Queiroz.'Publicado 
em "O Cruzeiro" de 19S1, 5'páginas CrS 4.000 

09. Discos Voadores: Perfil de um Fenômeno..Reportagem 
• de Fernando Richard, com part ic ipação de Múlvio B. Alei-
. xo. Publicada.em "C Cruzeiro" de 1967. 6 páginas 

10. (Série) A Invalão dos Discos Voadores (3 partes), de Alci
no Diniz e colaboradores. Publicada em "O Cruzeiro'.' cie! 
1959. 30 páginas CrS 24.00.0..' 

11. (Série; Discos Voadores: Mistério'que Atravessa os.Sécu
los (5 partes), de diversos autores, P-ubljoado em "O Cru
zeiro" de 1968. 35 páginas • ?....s :. CrS 28.000 

12. A Expiosão do Disco Voador (em Ubatuba):.Reportagem 
inédita de João Mart ins, publicada em '"'O Cruzeiro" de 
1960. 5 páginas ' 

13. O Disco Voador (Faíso) de Serra Dourada, Goiás. Repor- j 
t agemde Fernando Pinte, publ icada em "O Cruzeiro" de j 
1969.3 páginis4£.:..,>..... .• - C r S 2.400 

14. Discos,Voadores: .Demência + ignorância -+. Vigarice. > 
Reportagem-do Dr. Ary. Maurelí Lobo, com participação ; 
de diversos autores e Austregési lo de Aíhãyçje. 24 pági- | 

• 
•cas efe asa 

p a g u e somente Cr$ 150; 

79.100 Campo Grai 
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Eu, Sílvio cia Silva Carva
lho, 23 anos, cursando Admi
nistração de Empresas, apre
ciador das pesquisas sobre 
O.VNís, venho por meio desta 

ocorrido em minha Cidade. 

O fato ocorreu às 2 ho
ras da madrugada dc dia 3 de 

. junho dfc.t.935, uma segrinda-
- feira, com o Sr. Telmo Luiz da 
Silva, competente zelador, 

...xnâsaaĉ alpxofiasiíjrial do_ 
Balneário Municipal de Mon
tenegro, RS. Neste dia, òTSr. 
Telmo, 44 anos, acordou so
bressal tado com um fo r te ' 

,ruído que vinha do campo de 
•v'futeooi sito à frente de sua 

A m a d r u g a d a de 
'segunda-fei ra es tava f r ia , ' 
carregada de nuvens baixas 
e com um pouco de neplirfa. 
Q Sr. Telmo estava dçrmindo, 
q u a n d o , r e p e n t i n a m e n t e , 
aÒQiwU com urna^ven^nia 

pora;. Levantou-se dá ç»mae 
•foi observar se as fét fetarçe 
encontravam bem fechadas, 
quando viu uma forte clarida
de- vinda do campo de. fute
bol. Pensou ser o farol ̂ da 
eventua is car ros sobre o 
campo ce futebol e pecou 
seu revólver como gotâ iià 

.de segurança (o Ba fn'eário 
c o s t u m a i alvo de rrfâiiçv-

• 

t; 

GÜG iama''s. havia vis*o antes 

nto :. Os 

foi interrompida nas depen
dências do Balneário, 

O Sr. Telmo tentou atirar 
c o m o revóiver que portavc., 
mas não conseguiu e não sa 
be. explicar o motivo, se por 
causa de medo ou a lgum 
efeito proveniente oa própria 
luz. Neste instante, abriu-se 
uma portinhola com estágios 
em seu movimento, permitin
do que o Sr. Telmo olhasse 
para dentro do objeto causa
dor ca luz. Assim, o Sr. Telmo 
pôde ver que não havia tripu
lantes ou ocupantes'na nave' 
e de seu interior saía uma luz 
dourada. Essa expe'riência 

tos, quando então a por ia 
fechou-se, o objeto ievantou-

de, desapareceu, sub indo 
atrás do Morro Monte Negro. 

Podemos constatar que 
o OVNI deixou-alguns vestí
gios no local dó pouso, como 
um circulo medindo aproxi
madamente 4 metros de diâ
metro em cujas bordas sur-

.glu uma substância^ química 
preta que. quando.recolhida 
na segunda- fe i ra à tarde, 
apresentava forje cheiro de 
derivado de petróleo (UFO
LOGIA: recebemos uma pe
quena amostra e confirma-
mos.este.dado, acrescentan
do ser esíe-odor semelhante 

cpnstituidefde htdfocarbor 
tos de elevado peso molecu-

• • .» ' 

A * ' 
dou uma partejge um eucalip
to de aproximadamente 15 
metros de-altúra. Outra árvo-

. • ii 
ri 

' 

. peia qual passou o Sr. Telmo 
e'seus fami*iia«.|5>!.Stívio Luiz 

-da' Silva CarvaiHo^Rua Capi-
.ão Cruz 15.54, 9S?80JMoritéí 

'.- > 

• 

•» O Sr. Telrn» aponta o iòca! do pouso do OWt, onde ainda exisie Vma 
"pequena .carrwaa de uma estranha substância, química. 

Em 1974 (não recordo a data 
exata), encontrava-me côm 
u m amigo próximo à rua Ary 
Parreiras, em Niterói, no ifií-
cio de uma tarde de céu l im
po, aberto e coimpleíamente 
azu l , q u a n d o repen t ina -
mente uma luz estranttâ 
apareceu no céu. A priocí-
pio, não olhei para c ima, 
mas logo após algum tem
po, observei que a luz pare
cia uma bola luminosa que 
estava descendo vert ical
mente em direção ao centro 
da rua onde nos encontráva
mos. Indiquei ao meu arrflgo 
a posição da luz e ele taín-
bérn pede observá-ia. Vimos 
então que tal objeto ia des
cer a uns 10C metros co lo
cal onde estávamos. Grada-

' 

Parreiras, a cerca de 50 cen-

. 

s im, pudemos observar que 

vezes mais que o sol), ao 
ponto de nos impedir ae ver 

* 

da rua, ou rr.eâmo nas proxi
midades da iuz. Não emitia 
s o m o u barulho naqueie mo
mento. 

Nós f icamos muito espanta
dos com aqjj i io quando, de 

' repente, a luz começou a-al-
terru.r cores para azul, ama-, 
relo, verde, vermelho, laran
ja, violeta, rosa, rr.arron, c in- . 
za e t o d a s as cores* que co
nhecíamos. N e s t e momen
to, o objeto passou a emitir 

;urri som muito estranho, tão 
Vsquisi to que nunca 'tínha
mos ouviddfcníeSjnem mes-' 
n o fazendo Comparações. 

. 0 som era inimitável, alto 
mas não mu/tc*. Tarnbem no- : 
tamos que á juz parecia gi
rar da esquerda para direita 
e, -depois, vice-versa. En- "• 
quanto isso, o' tempo passa-

rua onde estávamos. 
Ccfm.excessão de .um som , 

xque-.jp/bvinha da rua João 
Fessca. r-.er.hum outro baru;** 
lho foi*ouvido por nós. Às- -.-
s im , ' cs minutos passavam'-
e, de repente, ocmeçamos a : 

obrigava a ir de encontro à 
mistef iosa esfera luminosa. 
Nossas puiTi&s não nvsobe-

• ' 35 

http://mos.este.dado
http://xque-.jp/bvinha
http://r-.er.hum


c:-5csam. QuerKiuios porma-
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que íazer. 

já-a uns 10 metros da bola, 
um esforço sobrefoumano 
permitiu-nos escapar da 
atração que eia emitia. Cor
remos do local .para bem 
distante dali'onde. paramos 
exaustos. Do lugar aonde 
chegamos, pudemos ver a 
luz subir rapidamente, ultra
passando urn prédio de 1 0 
andares, sempre com o 

. 

o quõ havíamos presencia-
bc com outras pessoas e, 
nos dias seguintes, passa
mos a ter terríveis pesade
los relacionados com a ex
periência que vivemos. Mas, 
a medida que foi passando 

normal. iViirim (pseudônimo, 
içara', Niterói (RJ). 

QÜISÀ UROLÓGICA 

UFOLCGiA. NACIONAL 
& INTERNACIONAL 

direção do Corcovado (Rio 

uma massa luminosa que 
estava parada naquela re-

bre um pequeno morro, a 
cerca de 1000 metros a mi
nha frente.\A luz tinha for-

corn uma cor amarelado fos-

oci, CUJO i n i e n O í íi^ccVa pui* 
* 

r 
longe, piscando alternada-^ 
mente. De um extremo aô' 
ouito ao cilindro, havia uma 
linha fina, com tonalidade 
avermelhada. 
O objeto estava a mais ou*, 
menos 300 metros de altura, 
completamente imóvel. Não 
posso precisar quanto tem
po estaria a luz ali, mas fi
quei observando-a uns 3 mi-

Linha avermelhada Luz amaraía fosca 

•Pontos que pulsavam 

pareci que a parte inferior 
cio ob'jeto começou a se 
apagar, ficando acesa da II-

r :nha verrnelha.para cima. De' 
' repente, dirrwiuiü seu tama
nho desloca/ido-se a grande 
veiccícfade,..pararido uns 2 
segundos, sumindo em sa-V 
guida.comd um flash tõto? 
gráfico. Mayk Moita Alvdè 
Nascin\e*nto, R. inanias A,>-
iero da -Cosia, 545/C-3 Édery 

• 25.500 S . J o ã o do Meriti (fiai 
" f 

Relatos para selem publica' 
dos fiesta coluna devem'ser 
endereçados à nossa Reda
ção: Caixa Postal 2182, 79100-

'Campo Grande (MS). Por ra
zões de espaço, objetividade 
e estilo, UROLOGIA reserva s 
si o direito de registrar nesta] 
sessão somente relatos preci\ 

• 
horários inexatos, contendo] 

iprermações relevagt^s à 
•í" 

•&FO. Os interessados devem, 
sè possível, enviar lotos e/ou 
desenhos do(s) objeto(s) ob-. 
sèrvadó(s), além de identifica^ 
ção e endereço pe.sstais. "• 

V^RüPOS DE 
-QUíSAS 

JFQ-LÓGIGAí: 

4/85 UFOLOGIA WÄ€1Ö! 
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Nosso homenageado desta edi
ção é urn dos mais destacados e 
sérios UFóiogos do mundo, um 
investigador em sua essência, ex
perientíssimo e compromissado 
em difundir mundialmente a 
UFGiogia, em especíai a UFOio-
gia argentina (por sua vez, uma 
das mais avançadas da América 
Latina): Prof. Fábio Zerpa, presi
dente da "Organización Nacional 
ínvestigativa de Fenômenos Es-
paciales" (ONIFE) e editor da re
vista Cuarta Dimensión, ambas 
de Buenos Aires. 

Zerpà é antigo conhecido da 
Comunidade UFCJoga Brasilei
ra. Já esteve no Brasil para pales
trar no I e II CIUFO, em vários 
outros eventos e, mais recente
mente, no 1 ? Congresso Brasilei
ro de UFOlogia Científica, reali
zada em Curitiba, julho passado. 
Foi nesta ocasião que pudemos 
conhecer melhor este argentino 
austríaco, um dos raros UFÓio-
gos vivos que conseguiu pesquisar 
casos diferentes de contatos em 

14 países de vários continentes. 
Professor da Universidade de 

Buenos Aires, artista renomado 
na Argentina, incentivador da 
pesquisa científica do paranormal 
e dos fenômenos UFOiógicos, 
Zerpa já se apresentou nos princi
pais eventos UFOiógicos ocorri
dos no mundo, como o Congres
so de UFOs de Acapuico (Méxi
co) e conheceu pessoalmente 
aqueles que, junto a ele, construí
ram a UFOlogia mundial. Há 10 
anos editando "Cuarta Dimen
sión", participando intensamente 
do movimento UFOlógico máxi
mo da Argentina, a Federacicn 
Argentina de Estúdios de la Ciên
cia Extraterrestre (FAECE), Fá
bio Zerpa é também um dos cria
dores da Associación Mundial de 
UFÓlogos, que pretende congre1 

gar toda a classe dedicada ao as
sunto, nos mais diversos paises do ' 
31 

Seu endereço é: C.C. 35,- Su
cursal 29 (B), Í42Ç Buenps 
República Argentina. 

hábió Zerpa, da ONÍFE e Curia Dimensión: est/Ê 
grandeza da UFOlogia Argentina. 

São pouquíssimos os eventos 
UFOiógicos programados para 
ocorrerem até I9S6. No entanto, 
os primeiros meses do próximo 
ano, em especial março, serão 
repletos de eventos, justamente 
programados para coincidirem 
com a passagem do Halley. 

Paulo Fernando Kronember-
ger, presidente da União da For-

até 19 

ça Objetiva (UFO), de Petrópo- • 
lis (RJ), comunica a realização, 
para março de 86, do III Con
gresso Internacional de UFOlo
gia, quando pretende trazer ao 
Brasil personalidades como Erik 

tras. O evento realizar-se-á em 
São Paulo (não em Brasília, co
mo, os anteriores), afim de cen
tralizar o assunto. 

Assim como Mrbnerr.berger, 
realizador dos CIUFOs anterio
res, Antonio Jorge Thor tam
bém tenciona realizar um evento 
deste porte, porém sem data pre
estabelecida e com algumas va
riações: introduzirá o paranór-

Kronemberger, vclianco 
já articula a realização do III CiU-
FO em São Pauio. Antes deste, 
realizou mais de IDO eventos am 
capitais e grandes cidades ÊYasi-
íeiras, todos com grande êxito. 

se em Oslo, Noruega, em"2 e 3 de 
novembro próximo, o I? IVoject 
Hessdalcn Workshop, progra
mado para aprese.: 
UFÓlogos de todo o mundo, en
tre eies: J. Allen Hynek, Stánton 
Friedman, Per Andersen, Ib 
Laulund, Jer.ny Randles, Char
les Bowen, Roberto Pinotti, V-, 
J. Ballester Olmos, Felix Zigèi, 
Jacques Va-llee, Bruce Macca-
bee, etc. Do Brasil, foram convi
dados o Dr. Walter Buhlerí(Rio) 
e A. f. Gevaerd; UFOLOGIA 
(MS).-informações poderão ser 
obtidas ^screvendo-se -à- Odd-
Gunnar, Box 14, N-313'3, Du-

Em Volta Redonda (RJ), c 
"* 

centes comunica a r^tíização do 
I? Congresso'de UFOlogia e Pa
rapsicologia do Estado do Rio de 

• 
UFFRJ, dias 25 à 27 de outubro. 

À frent-e do evento, Jefferson O. 
Silva pretende apresentar o Ge
neral Uchôa, Irerie Granchi, Vic
tor Soares, Antonio Faleiro, 

1- etc, durante o evento. UFOLO-
GIA esfará presente neste e no 

. congresso.de Oslo.prestando co-
' bertura acs acouteeirrfentos. 

• 'Além destes,:, eventos estão 
.'. programados para ?víanaus, Belo 

Horizonte, Foz do Jguaçu, São 
, -Campinas e 

Gra'ijçfe. Tão br 
jam fornecidos detalhes, UFO
LOGIA os divagará com ante-

icia. . ' * 

Para constarem nesta Seção, 
informações- sobre eventos 
nacionais e . internacionais 
devem ser remetidos à nossa 
Redação, com um mínimo de 
2 meses de antecedência à 
realizaçãoudos mesmos. Diri
ja suas informações à: Caixa 
Postal 2182, 79.100 Campo 
Grande (MS). 

http://congresso.de

