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CIENTISTAS ESTUDAM FENÔMENO OVNI 

OsjjJtfatQSjffladQlfiSJlãCL^^ foram tema de uma reunião realizada 
em Washington, durante o mês de julho, da qual participaram cientistas de vários países para 
estudar os avistamentos de OVNIs nos últimos 30 anos. As conclusões da reunião foram 
publicadas em uma página inteira do jornal Washington Post, decisão inédita para um dos 
mais tradicionais e conceituados órgãos de informação norte-americano. 

De acordo com o relatório dos cientistas, a ciência negligenciou de forma negativa o 
fenômeno, apesar da existência de muitos relatórios de avistamentos e do interesse público 
sobre o assunto. O líder do grupo de especialistas, físico PETER STURROCK. da 
Universidade de Stanford, afirmou que "seria muito importante estudar os relatórios de OVNIs 
com cuidado e interesse. O fenômeno OVNI não é simples e não parece existir uma resposta 
única e universal para ele". 

Nove cientistas de instituições como o Observatório de Altas Altitudes, de Boulder, no 
Colorado/EUA, Universidade do Novo México/EUA e Universidade de Bordeaux/FRANÇA. 
examinaram evidências mostradas em fotos de OVNIs e relatórios de policiais. Um dos casos 
relatados por policiais registra que o carro-patrulha foi imobilizado por um objeto voador que 
emitia luzes fortes e coloridas. 

O grupo de cientistas não tem qualquer ligação com entidades ufológicas e é céptico 
quanto à suposta origem extraterrestre dos casos estudados. Para eles, "pelos menos alguns 
relatórios envolvem incidentes que podem estar relacionados com fenômenos raros, porém 
significativos, como atividade elétrica muito intensa e estranhas leituras em aparelhos de 
radar". Os cientistas acreditam que os casos que envolvem fenômenos físicos desconhecidos 
podem ser causados por experiências militares secretas. 

Uma das conclusões da reunião é de qu? as evidências sobre os contatos são poucas, 
mas isso ocorre, segundo os cientistas, em virt ide &<* falta de interesse científico em realizar 
pesquisas sérias. Essa é a mesma conclusão do professor ALEXANDER HINEK, um dos 
maiores especialistas sobre OVNI, nomeado na década de 60 investigador ufológico do 
governo norte-americano. 

Crítico qualificado, e no início totalmente incrédulo quanto à ação de supostas 
inteligências extraterrestres por trás dos fenômenos ufológicos, HINEK coordenou o projeto 
"Blue Book" (Livro Azul) e chegou à conclusão de que os OVNIs são um fenômeno real e 
importante, ao qual deveria ser dedicado mais verba e mais interesse científico. Depois de 
conhecer e pesquisar dezenas de casos de contatos, HINEK passou a acreditar nos discos e 
na existência de seres inteligentes na origem dos casos. 
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No Brasil, um dos últimos casos de avistamento relatados ocorreu no dia 07 JUL 98, 
na cidade de Guarabira/PB, envolvendo MARIA DA GLÓRIA SANTOS DA SILVA, residente 
na região. Esta senhora, que estava acompanhada do neto JEAN, deparou-se, no meio da 
rua, com um objeto de cor vermelha brilhante e na forma de uma esfera, flutuando e girando a 
um metro do solo. MARIA DA GLÓR'A, estava a ti es metros do objeto e entrou em pânico, 
afirmando a jornalistas que a "bola não é coisa desse mundo". 
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