
São Paulo.novembro de 1997. 

Para: Comdabra3rasília,DF 

Assunto: Operação Prato, OVNI 
Cel. Uyrangê Hollanda. 
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Inicialmente gostaria de enviar os mais elevados protestos de estima e consideração 
aproveitando para enaltecer o trabalho desenvolvido com dedicação e denodo. 
O que me levou a escrever foi a estupefação que causou ,a entrevista que o Cel.Uyrangê 
Hollanda concedeu aos ufólogos Gevaerd e Petit,a qual acabo de assistir em vídeo. 
Apesar de conter relatos já conhecidos.a respeito da chamada "Operação Prato" na 
Amazônia estes vem carimbados e avalizados por quem chefiou a missão.que segundo o 
mesmo resultou em mais de 500(quinhentas)fotografías e 4 (quatro) filmes,3(três) dos quais 
comprados pelo próprio então Capitão Hollanda 
Somam-se aos impressionantes relatos.págjnas e mais páginas de relatórios das 
missões,com mapas,croquis,depoimentos de toda sorte de ocorrências envolvendo objetos 
voadores não identificados no espaço aéreo inferior brasileiro e que trouxeram para aquela 
população grande temor pelos desdobramentos de tais fenômenos. 
Relembro o ocorrido com o avião Tucano da "Esquadrilha da Fumaça",em Santos,onde 
filmes amadores porém reais,mostram urna aeroforma desconhecida na situação do acidente 
Para mim fica ura questionamento,para o qual não vejo resposta plausível ou seja,negando 
os fatos não estaria de certa forma se fomentando especulações desnecessárias? 
Vou além,sabendo que o assunto OVNI desperta na população desdém,sendo os que neles 
acreditara taxados de lunáticos,por que esconder ou melhor sonegar documentos pelo 
menos aos que procuram ,sejam ufólogos ou não já que ninguém mais acreditará ou seja a 
opinião será a de que não passa de coisa de lunático e ficará por isso mesmo Jamais a 
FAB,o COMDABRA,o Ministério da Aeronáutica,terão qualquer prejuízo às suas 
imagens,posto que para a maioria da população brasileira OVNI é ura assunto esdrúxulo. 
Em hipótese alguma quero desrespeitar opiniões.mas o acesso as fotografias e filmes 
mencionados pelo Cel Hollanda,trariam aos que se interessara pelo assunto um grande 
alento. 
Ao ouvir o Cel.Hollanda descrevendo um OVNI avistado,próximo a Belém,visualizei 
filmes feitos pelo mundo afora,como em MéxicoJMiamt, Alemanha mostrando um mesmo 
modelo de OVNI,onde os cinegrafistas não se conheciam e nunca acreditaram em OVNTs. 
Aliás em março de 96,em Duque de Caxiaa.RJ,filme mostrando este modelo foi tomado 
por um cinegrafista que filmava um eclipse lunar. 
Pois a descrição do OVNI avistado pelo Cel. Hollanda,é absolutamente coincidente com 
estes outros captados em outros momentos,outras cidades,outros países. 



Sendo assim,não querendo tomar mais o tempo de quem gentilmente esteja lendo esta,peço 
a permissão para acessar este material colhido ,na referida "Operação Prato",ou seja 
(Fotos e Filmes) e a outros que porventura possam ser colocados a disposição. 
Posso garantir que meu interesse ,não se fundamenta em fanatismo.ocuitismo ou 
religião,mas no vislumbrar uma possibilidade da existência de vida inteligente fora da 
Terra já que ,na Terra a vida inteligente ainda não existe no significado intrínseco da 
palavra Reafirmo que a maioria da população tem necessidades tão primárias e básicas que 
tal assunto passaria totalmente desapercebido/echaçando a equivocada idéia do pânico e 
quaisquer danos ao tecido social.Tal documentação circulará somente no âmbito restrito de 
abnegados e só.Prova é que algumas fotos circulam já há anos(feitas durante a referida 
Operação Prato),e tudo continua muito calmo.sem que se dê o mínimo crédito a elas ou a 
qualquer outro tipo de evidência relacionada ao assunto UFO.Para a maioria tudo não passa 
de fraude,crendice ou montagem. 

Ao encerrar gostaria de reiterar os votos feitos ao inicio desta e agradecer antecipadamente 
uma eventual resposta que ansiosamente espero seja positiva. 

Um abraço, 

Dr.PauIo Ccaur Duarte Capella. 
Av.Guilherme Dumont Vdlarea, 1136. Bloco 02. Apto 34. 
Morumbi .São Paulo/SP. E105640-900. »(011) 844 4147. 


