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Do Chefe 

Ao Exm° Sr. Comandante do COMDABRA 

Assunto: OVNI 

Anexo: I - E-mail: gug@carriel.com.br, de 10 Ago. 9 - Edison Boaventura Júnior; 
2 - E-mail: jeltgbr.homeshopping.com.br, de 13 Ago. 97 - Jeferson Martinho; 
3 - E-mail: abix@link.com.br, de 17 Ago. 97 - Philippe Piet van Putten. 

3ef.: 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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Assunto: 

Para: 
Cc: 

0«: 
Bnvtado 

Edison Boaventura Junior [aufllJcarrier.corn.br] 
Domingo, 10 do Agosto de 1897 01:17 
imprens i©fab .milbr 
gug8camer.com.br 
OVNIs-lvIniíterio da Aeronáutica 

Prezados Senhores da Divisão de Jomafsmo do CECOMSAER, 

Como é de competência da sua Divisão o acompanhamento e anitse das 
noticias veiculadas poios organs de imprensa de interesse do Ministério da 
Aeronáutica tdeitamos a sua confirmação do que foi relatado na reportagem 
do programa televisivo Fantástico, veiculado em 20 de jutio de 1997. onde o 
coronel reformado da Aeronáutica, Uyrange Soares de Holanda reteta o 
envoMmerito com seriedade da Porca Aérea Brasileira (FAB) na pesquisa de 
OVNIS, o que inclui projetos, dentre os quais o Operação Prato, no Balem do 
Para e Maranhão. 

Gostaríamos de saber se com o cancelamento do RMA 205-1 (Regulamento Para 
Salvaguarda de Assuntos Sigilosos, de 07/01/1977), haverá abertura para 
criação de Projeto de Pesquisa de OVNis, onde poderiam participar civis e 
mStares, iguais aos moldes do SIOANI (que operou de 1989 a 1972) ou aos 
moldes hoje existentes no Uruguai, a CROOVNI-Comision Receptora e 
Investigadora de Denuncia de Objetos Voladores No identificados (criado em 
7 de agosto de 1979, pela ordem nr. 1873 do Comando Geral da Forca Aérea 
Uruguaia). 

Também, gostaríamos que esclarecessem uma duvida conlitante, 
relacionado ao conhecido caso de Maio de 1986, quando o Brigadeiro Octávio 
Jufo Moreira Lima, ex-Mi rastro da Aeronáutica, veio através da TV, doer 
que o Brasil 'captou, registrou em radar e enviou cacas de combate ao 
encalço de mais de 2 dezenas de OVNIi situados no Rio e SP*. 

E desconcertante o fato do Mvthrterío da Aeronáutica se 
manifestar sobre o Caso da MAIO/88 de duas maneiras totalmente distintas. 
Vejamos: 

Em 18 de setembro de 1991, o Centro de Comunicação Social da 
Aeronáutica, atreves 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 anômalas magnéticas que se transformaram em 
'plots'. Dizia ainda que todo o aparato miftar de defesa do espaço aéreo 
foi mobifzado sem que, efetivamente, fosse feito qualquer contato visual 
que justificasse a presença daquele (s) 'plot (s)\ Neste caso foi dado uma 
« p í c a c a o pelo Bríg-do-Ar Fernando Mendes Nogueira, que assina a carta 
cuja copia temos em nosso poder. 

Em 17 de julw de 1996, o mesmo Centro de Comunicação Social da 
Aeronáutica, através de Carta nr, 669/DRP, endereçada ao Sr. Eng. Ciaudeir 
Covo, de Sao Paulo, 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 peio Ten-CeWW. Jader da Sirva Garcia, 
cuja copia temos em nosso poder. 

Pois bem, o que esta acontecendo com o Ministério da Aeronáutica 
que nao esta falando a mesma ingua ? 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 
Silva junto com o Comandante Ateyr, tm uma aeronave Xingu, declarou ter 
tido contato visual. Por que tanta contradição ? 
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Recentemente raolfotnjf um tetox lucrado peb Lai d* Uberdade 
de bfortnaceo (dos Estados Unidos) ralattvo ao Caso de Maio de 1986 Este 
documento (m emitido por Bratüa (DF) com destino ao DEPARTMENT OF 
DEFENSE (EUA), cujo conteúdo ara o fito em al, mencionando vários detahes 
do ocorrido a nos comentários faiava de três avistamentos visuais • 
Mjmm contato no radar, sendo que a detecção foi feita em Ires 
dHeruntes tipos da sistemas da radares. Basto poHico do troca do 
Informações desta natureza oom os Estados Unidos ? E outros poisos ? Poio 
documento nos parece que sim, mos gostaríamos de saber o resposta dos 
lotwaorat I Gostaríamos do sabor se no caso do Maio do 1888 foi utüzado o 
questionário anexo a NP A - 08-C (Confidencial), emitido peb Mbristerio da 
Aeronáutica, Serviço Regional da Protaoao ao Voo do Rio do Janeiro/Drvisao 
de Operações, emitida am 20/08/90 o efetivada em 08/09/90, cujo assunto 
seria Procedimentos a serem adotados pelos orgaos ATS/ATC em caso do 
avtotamento de Objeto Voador Nae identificado ? 

Gostaríamos do sabor tomo devemos proceder para ter acosso as j 
pesquisas o informações rotativas a OVNI» que esta Ministério dotem, pois, 
segundo varias cartas deste Mmlsterio, em nosso poder, existe um orgao que 
estuda, recebe, anaisa a arquiva crortobgicamente fenômenos deste tipo. 
Vejamos: 

• Em 28 de novembro de 1084, o Quartel General do IV Comando 
Aéreo Regional, no Oficio nr. 18/EM-4/4035 endereçado ao Sr. AJ.Gevaerd, 
do antigo CPDV, de Mato Grosso do Sut, foi dito que "De 1869 a 1972, as 
atividades ufobgicas nesta Organização foram as mais variadas, incluindo 
ebboracao do boletins informativos, esboço de regulamento do SIOANI, 
contatos com interessados, palestras, catafogacao de contatos o outras, 
sempre visando contribuir neste campo da pesquisa que ja ara bam conhecido 
no Brasil; De 1973, com a criação do 4 COMAR, para ca, essas atividades 
foram diminuindo nao peb desinteresse dos Comandos que se sucederam, mas 
sim, peb aumento dos encargos administrativos que foram atribuídos ao novo 
Comando que se criava; Ao mesmo tempo, essas atividades foram sendo 
centralizadas peb Estado-MaJor da Aeronáutica (4 Subchefia), o qual hoje 
dotem um acervo mais consistente o 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 IV COMAR, ColAt. João 
Jorge Bertoldo Gtoser. 

• Em 18 de dezembro de 1888, 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 Mmisteno 
da Aeronáutica exista um Orgao encarregado de estudar a matéria, recebendo, 
anatsando e arquivando cronologicamente os fenômenos eventualmente 
observados no espaço aéreo brasileiro que chegam ao conhecimento deste 
MMsterio'. A carta esta assinada peb Assessor do Ministro, CeiAv. 
Sergio Candiota da Silva. 

- Em 17 de novembro de 1889, a carta do Nucbo do Comando de 
Defesa Aeroespacial (NUCOMDABRA) endereçada ao sr. Osni Schwarz, de Soo 
Pauto, foi dito que "Informo-vos que, atualmente, o Orgao responsável peto 
catatogacao e anaise de OVNIs e o Nucbo do Comando de Defesa Aeroespacial 
Brasileiro - NUCOMDABRA, onde exerço no momento a funcao de Comandante" A 
Carta esta assinada peb Comandante do NUCOMDABRA, Brig do Ar RonaU 
Eduardo Jaockol. 

- Em 03 do junho de 1881, o oficio nr. 017/CMDO/017 do 
NUCOMDABRA endereçada ao NEFP/CEAM da Universidade de Braslla, cujo 
assunto era OVNI, foi dito que 'Sempre que possível, nessas oportunidades e 
solcitado 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 
peb Comandante do NUCOMDABRA, Maj Brig do Ar RonaU Eduardo Jaeckel. 

- Em 18 de setembro de 1885, a carta do Segundo Centro 
Integrado de Defesa Aérea e Controle de Trafego Aéreo, endereçada ao 
mestrando da UNE SP, Sr. Cláudio Tsuyosht Suenaga, de Sao Pauto, foi dito 
que 'Como o Sr. ja sabe, o único orgao no Brasil responsável sobre a 
investigação de objetos nao identificados e o NUCOMABRAe, fora ob, nenhum 
outro orgao tora condições de ajuda-lo no assunto.'A carta esta assinada 



no tut «o eetedo. da onde O serviço conhecido como Disque 4JF0 (532-4088) 
temraeeOiiir derem» de chamados, especialmente do (bicarai. Coaraci o Ibicui, 
onde matoratas afirmam que (oram seguidos por supostas naves. 

Oiaurtde o ufotogo Emanuel Paranhos, responsável peto Disque-UFO, 
moMdcres de Boquira, no centro do estado, também flagraram misteriosas luzes 
eeautndo um avião á noite, depois dos acontecimentos da sexta-feira. Toi um 
telefonema tonoc", conta o estudioso de OVNIs, "assim como os reistos que têm 
ohegado do sul do estado, onde há mais de 15 dias as aparições tim sido 
constantes". Uma data» conta que um ônibus levando estudantes de Nazaré das 
Farinhas teria sido seguido por UFOs entre Elislo Medrado e Santo Antonio de 
Jesus. 

Novos relatos têm chegado á Redação de A TARDE sobre a noite de úllma 
sexta-feira. Um deles, via Internet, enviado peio engenheiro Nelson Conrado 
de A. 
Filio, contando que uo objeto riscou o céu ás 18h05 sendo também observado por 
mim na Pfiuba se deslocando em dlreçêo norte. O que causou curiosidade foi a 
longa cauda do objeto e o fato de nêo ter se desintegrado antes de atingir 
o chio, 
sondo um fenômeno raro o beto". 
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Jtferion Martinho 0*fT©br rtorrnihopping.com.br] 
Quarta-feira, 13 de Acoito de 1997 11:26 
imprenteOtabjnfl.br 

Assunto: SotcRecto de informações 

As Contro de Comunicação Soerei da Aerenátittea 
AM cuidados do Major Cicero 

Prezado Major, 

O sKeVrevista vloHa, publeaçao dedico de aos fenômenos 
aéreoi nio identificados, está desenvolvendo matéria sobro 
es reeontes noticias de evtsiameraos de OVNls no Estado 
da Bahia, sue vim tendo grando roporcuislo na imprensa do 
Estado. Para ilustrar, anexo encaminhamos reportagem 
paMcada hoje, 12/06, pelo Jornal A Tarde (hnp̂ /vaw*atarde com.br) 

Noticias veiculadas no segundo semestre de Juno, originárias 
da imprensa do Mato Grasso, e pesquisas levadas a cabo 
por colaboradoras do nosso site. expuseram declarações 
também de testemunhas da queda de algo, aparentemente 
incandescente, naquele Estado; mais especificamente na cidade 
de Nova Brasfttndla Nio houve, no entanto, até o momento, 
quem encontrasse o suposto objeto, apesar das inúmeras 
testemunhas do mesmo fenómeno. 

Gostaríamos de consular o Mnlstério para que Azasse 
uma declaração oficiai sabre essas duas ocorrências, 
esclarecendo se os radares do Clndaeta detectaram alguma 
anómala a qual a opinião da Aeronáutica a respeito. 

Também gostaríamos da perguntar se o sistema de rastro amento 
e monitoramento do espaço aéreo pode detectar fenómenos 
naturais raros, como a queda de grandes meteoros ou 
pequenos asteroides, como recentemente ocorreu em Campinas, 
no Estado de Slo Pau». 

Desde já, agradecemos a atenção. 

Cordialmente, 
Jeferson Martinho 
Webmaster. 

Pubtcado no Jornal A Tarde, 

Objetos voadores assustam em 
varias regiões 
Maria de Fátima Dannemann 

Objetos voadores nio-identificados votam a aparecer no céu do estado. 
Depois da noite de sexta-feira, quando luzes verdes misteriosas foram 
vistas de 
norte a sul do estado, os mistérios do céu votaram a intrigar a popuiaçio. 
Sábado 
peia manha, moradores de Jequié ficaram boquiabertos ao presenciar objetos 
estranhos pairando no céu da cidade. Os fenómenos também tém sido constantes 
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pote Oicaatee C âunteacao Social Cap.-Av. Diogaiws Camargo Soaras. 
: - Em 05 de fevereiro da 1996, o oleio nr. 01/EM-1A)337 do 

Ceotoa Plèko Federal, Terça iro Comando Aéreo Regional, endereçada ao Sr. 
t MondW, foi «to qua Tm atenção a Carta da V.Sa. encaminhada a 

i Aéreo informo qua o referido expediente foi remetido ao 
i de Defesa Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA), por ser o Orgao 

eiiwp ilirte para tratar da tais assuntos no âmbito do Mraatarlo da 
Aeronáutica*. O oleie esta assinado pato Comandante do III COMAR, 
Maj.-Brig.-do-Ar Antomo Joaquim da Skva Gomas Júnior. 

-Em 17 de Membro da 1096, a carta emltda pato Centro de 
Comunicação Social do MWsterto da Aeronáutica, endereçada ao Grupo 
Ufetogtee da Guarujá, foi tüto qua "O Ministério da Aeronáutica nao dispõe 
de setor especifico que trate e/ou Investigue assuntos relativos a OVNIs' 
A carta esta minada pato Chefe da DMsao da Jornalsmo, 
Ten.-Cal.-lnt.-Aar. Pauto Pereira Santos. 

Dasda 1969 ate fevereiro de 1996 sempre houve um orgao qua 
tratava seriamente do assunto. Soria um engano do Ministério quando disse 
seis meses depois, na carta de 17 da setembro que 'nao dispõe da setor 
especifico qua trata a/ou investigue assuntos relativos a OVNIs' 7 Sabemos 
que o CONDABRA possui este arquivo. Per favor tire esta duvida: ha ou nao 
ha um orgao especifico ?7? Por que tanta contradição ? 

Em caso afirmativo como devamos 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-15.957.8S9 SSP/SP 
Presidente do GUG - Grupo Ufotogico de Guarujá 
Caba Postai, 039 
Guarujá (SP) Brasil 
CEP-1U01-870 
e-maJtgugOcarrior.com.br 

http://Ten.-Cal.-lnt.-Aar
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Phlippe Ptet van Puttan (abpOfok.corn.br] 
m: Domingo, 17 de Agosto de 1997 1826 

Pari lmprentjuOfab.mU.br 
Assunto: Fenômenos Aeroespaciais 

Prezados amigos do CECOMSAER, 

Recentemente fui contratado peia respeitada editora MAKRON Books do 
Brasil para a elaboração de uma Enciclopédia de OVNIs e Fenômenos 
Aeroespaciais Anômalos, cujo texto finai devera ser entregue ate 
meados de novembro. 

Os amigos de FAB que conhecem o meu trabalio enquanto editor 
do boletim Fenômenos Aeroespaciais, sabem da preocupação que 
tenho tido em evitar que a nossa Forca Aérea soja exposta a 
situações riofeufet como desejam alguns personagens da 
conturbada UFOtogla civil brasileira. 

Gostaria, por conseguinte, de contar com a sue importante 
cooperação no sentido de que os eventuais verbetes associados a 
FAB refletissem 100% maldade dos fatos, possiblfitando aos 
futuros leitores da obra uma orientação consistente. 

Tendo em vista os rumores sentacionalttas que andaram circulando 
envolvendo o COMDABRA (NUCOMDABRA), apreciaria multo que 
os amigos, num primeiro momento, me ajudassem a redigir o 
verbete (suscinto o objetivo) sobre a historie do atual COMDABRA 
e suas atribuições oficiais. 

Antecipadamente, agradeço por sua atenção o eventual cooperação. 

Com os menores votos, 

PMtppe Piet van Putten 
Editor - Fenômenos Aeroespaciais 
E-mail: abpOtnlc.com.br 
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