CARTA ABERTA A EDISON BOAVENTURA JÚNIOR
Edison.
Agradeço sua participação como conferencista no V Fórum Mundial de Ufologia (II UFOZ
2013), que organizei em Foz do Iguaçu neste final de semana. Mas tenho que dizer, em meu
nome, no dos integrantes da Revista UFO e, em especial, dos membros da Comissão
Brasileira de Ufólogos (CBU), que estamos muito decepcionados com sua atitude.
Reconhecemos sua boa vontade em nos dar um DVD de dados com cópias escaneadas de
documentos ufológicos cujos ORIGINAIS permanecem em seu poder, que você recebeu de
fontes das Forças Armadas, mas somente isso não basta.
Você recebeu estes documentos de antigos militares e/ou civis que, ao removerem os
mesmos dos arquivos de seus quarteis e os levarem para suas casas, cometerem crime de
roubo e/ou desvio de documentação oficial. Isso até que se justificaria, em termos, pelo fato
de eles terem tido a boa intenção de fazerem tais documentos chegar à Comunidade
Ufológica Brasileira POR INTEIRO, para que seus membros conheçam seu conteúdo, que
vinha sendo negado pelas autoridades à sociedade.
No entanto, quando tais fontes o escolheram para que levasse tais documentos à referida
Comunidade Ufológica Brasileira, a situação se inverteu, pois você não apenas RETEVE como
CONTINUA RETENDO exclusivamente para si tal material, o que, além de ilegal, é imoral.
Este material tinha como destino chegar a TODOS os ufólogos do país, mas estão somente
em suas privilegiadas mãos.
Quando você informou que nos entregaria tais documentos no V Fórum Mundial de
Ufologia (II UFOZ 2013), durante sua conferência, tive a esperança de receber os ORIGINAIS,
e não um DVD de dados com cópias escaneadas deles. Se tivesse recebido os ORIGINAIS,
imediatamente os encaminharia ao Arquivo Nacional, para que possam ser acessados por
todos os ufólogos brasileiros. Até porque, este era exatamente o desejo das fontes militares
e/ou civis que lhe entregaram a documentação, e nenhum outro. Você não o cumpriu.
No entanto, você continua com os documentos EXCLUSIVAMENTE em seu poder, como se
eles te pertencessem, o que não é fato. Repito que manter estes documentos em seus
arquivos pessoais é ilegal e, antes disso, impedir que os mesmos venham em seu formato
ORIGINAL a ser disponibilizados no Arquivo Nacional, é imoral e atenta contra os bons
princípios da ética que tanto lutamos para que caracterize o meio ufológico nacional.
Mais do que reprovar seu ato, a Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU) pretende protocolar
denúncia no Ministério Público informando que você, um cidadão civil, tem em sua posse

documentos originais que foram removidos ilegalmente de quarteis das Forças Armadas
Brasileiras. Isso implicará que você deva responder pelo ato de mantê-los consigo,
provavelmente em audiência para a qual será chamado, e nela acabará tendo que nomear
as fontes que lhe forneceram os documentos originais. Percebe o tamanho do problema?
Não tomaremos esta providência, no entanto, se no prazo de 48 horas esta documentação
ORIGINAL estiver INTEIRAMENTE entregue no Arquivo Nacional, em Brasília, para escrutínio
popular, que é o pleito inicial e final da campanha UFOs: Liberdade de Informação Já,
promovida pela Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU). Não aceitaremos que cópias, sejam
físicas ou digitais, sejam encaminhadas, apenas ORIGINAIS.
Adiciono que sua atitude é reincidente, pois você, há mais de 12 anos, recebera grande
quantidade de documentos igualmente ORIGINAIS do Sistema de Investigação de Objetos
Aéreos Não Identificados (Sioani) de uma fonte que antes tinha acesso a eles e os removeu
ilegalmente dos quarteis em que serviu, e você NUNCA os compartilhou com ninguém,
APROPRIANDO-SE do que pertence ao Governo Brasileiro e, em última instância, à
sociedade.
Em que pese o fato de que esta documentação ORIGINAL, com mais de 1.300 páginas, terlhe sido oferecida por sua fonte com a EXPRESSA SOLICITAÇÃO dela para que tudo viesse ao
conhecimento do meio ufológico nacional, você chegou ao absurdo de tentar vender tal
material por mais de R$ 60 mil, o que é uma atitude ainda mais reprovável do que todas as
demais descritas. Além do que, o Governo Brasileiro, ao atender o pleito da campanha
UFOs: Liberdade de Informação Já, não pôde liberar estas 1.300 páginas para o meio
ufológico e à sociedade porque elas simplesmente estavam nas mãos de um civil, você.
Entende o absurdo?
Foi somente há poucos anos que, recebendo idêntica forte pressão da Comissão Brasileira
de Ufólogos (CBU), você finalmente liberou os documentos ao Arquivo Nacional, como
deveria ter feito imediatamente ao recebê-los. Mas ainda assim marcou todas as páginas
como seu nome e o nome de seu grupo, como que a reclamar para si a origem de tal
material. Sua atitude é absolutamente diversa da da CBU, que, quando recebeu mais de 4,5
mil páginas de documentos oficiais, as disponibilizou de TODAS AS FORMAS POSSÍVEIS sem
marcar uma só página com seu nome ou de qualquer um de seus membros. Percebe a
diferença?
Por fim, aproveito para deixar registrado que, caso você atenda a este pedido, entregando
toda a documentação ORIGINAL em seu poder às autoridades, neste ato representadas pelo
Arquivo Nacional, esperamos que o faça também quanto a QUALQUER OUTRA
QUANTIDADE de documentos que, a exemplo desta, você ainda tenha e não revelara
possuir antes. Porque, se no futuro você surgir como mais material desta natureza,

confirmaremos que cumpre sua palavra apenas em parte, e estaremos prontos para
interpelá-lo novamente pelo bem da Ufologia Brasileira.
Apesar de esta ser uma comunicação corporativa da Revista UFO e da Comissão Brasileira
de Ufólogos (CBU), por meio das quais foi e ainda é realizada a campanha UFOs: Liberdade
de Informação Já, quero também expressar-me de maneira pessoal nesta questão dizendo
que você precisa entender que o BENEFÍCIO DE TODA a Comunidade Ufológica Brasileira
está acima dos INTERESSES INDIVIDUAIS de qualquer um de seus membros. Por exemplo,
nenhum dos integrantes da CBU tem em seu poder uma única página de documentos
oficiais ORIGINAIS.
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