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OVNIS ATINGEM AGRICULTORES NA PARAÍBA 

Três agricultores residentes em Pilõezinhos/PB, relataram o avistamento de Objetos 
Voadores Não Identificados - Ovnis, em áreas da zona rural do Brejo Paraibano. Eles 
afirmam que foram perseguidos por objetos luminosos com fJimas do tipo eófénos w 
cilíndrica, neste caso semelhante a uma lâmpada fluorescente em vôo vertical. Os obietos 
foram observados à noite, emitiam luz intensa, de CG/ branca, e o de formato cilíndrico 
possuía uma espécie de hélice que provocava uma ruído sutil, conforme o testemunho dos 
agricultores. 

Um objeto luminoso esférico deslocando-se a cerca de 20 metros do solo foi 
observado dia 10 SET 98 por ANTÔNIO ALFREDO JANUÁRIO, residente no Sítio 
Amarelinha. 

JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, morador do Sítio João da Silva, afirma que foi 
atingido por um raio de luz emitido por um Ovni, posicionado poucos metros acima de sua 
cabeça. Ele sentiu que estava sendo "sugado" pelo raio e, depois de abrir um guarda-chuva, 
correu para abrigar-se sob uma mangueira. 

ANTÔNIO CRISPIM DE FREITAS, residente no Sítio Novo, diz ter avistado um Ovni 
no dia 13 SET 98. "Ele apareceu entre 18 e 19 horas. Era uma bola de fogo que surgiu a 
poucos metros de minha cabeça. Senti um bafo quente nas costas e uma força invisível que 
me puxava para trás", relatou FREITAS a jornais paraibanos. 

A EQUIPE DE PESQUISA UFOLÓGICA DE GUARABIRA/PB - EPUG, está 
investigando as aparições e assegura que os agricultores estão com seqüek ., (dores pelo 
corpo). Para MARCOS SILVA, vice-presidente da EPUG, os três homens sofreram uma 
tentativa de ABDUÇÃO, que é, na terminologia dos ufólogos, o rapto de seres humanos por 
extraterrestres. 

De acordo com a EPUG, os casos relatados pelos agricultores e por moradores de 
Guarabira merecem ser investigados por autoridades federais, pois é crescente o número de 
avistamentos de Ovnis na região, provocando temor nas pessoas. Com esse objetivo, os 
ufólogos da entidade contactaram no Recife/PE o SISTEMA INTEGRADO DE DEFESA 
AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO - SINDACTA 3, apresentando ao Sargento 
RUY BARBOSA, da Divisão Operacional, recortes de jornais e apreciações sobre as 
ocorrências. 

O Sargento RUY BARBOSA assegurou aos membros da EPUG que os relatos serão 
enviados para a autoridade competente do MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. Ao mesmo 
tempo, o militar se comprometeu em enviar á entidade ufológica um questionário para ser 
respondido pelos pesquisadores de Guarabira, com perguntas sobre velocidade dos objetos, 
visualização, transparência, medidas etc. 

O grupo de estudiosos do fenômeno Ovni em Guarabira acompanha tais 
manifestações desde 1996. As últimas aparições se diferenciam das anteriores porque, pela 
primeira vez, há relatos de sintomas físicos em testemunhas, após o avistamento de Ovnis. 
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