OS DOCUMENTOS SECRETOS RETIDOS POR EDISON BOAVENTURA JUNIOR
Amigos, ontem colocamos todos os arquivos cujos originais o Edison Boaventura Júnior
ainda retém em um endereço de FTP do site da Revista UFO, de onde eles podem ser
baixados por qualquer um, a qualquer momento, para que todos conheçam seu conteúdo.
Estes arquivos estão aqui:
www.ufo.com.br/public/documentos/aeronautica
www.ufo.com.br/public/documentos/marinha
www.ufo.com.br/public/documentos/exercito
(tudo em minúsculo e sem acentos)
Lamentei, ao ver todas estas páginas, que material de tamanha importância para a Ufologia
Brasileira esteja sendo retido, sabe-se lá desde quando, por um de seus integrantes.
Enquanto a Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU) faz desde 2004 uma campanha esforçada
e bem-intencionada para pedir ao Governo abertura ufológica total, uma pessoa entre nós
faz segredinho com documentos removidos ilegalmente de arquivos militares por suas
fontes, e retidos imoralmente por ele longe dos olhos de todos.
Lamentei igualmente constatar mais uma vez a necessidade de aparecer que tem nosso
colega Edison Boaventura Júnior, que chegou ao absurdo de colocar seu nome em cada uma
das dezenas de páginas, antes de liberá-las. Esta é sua “atitude cristã”, para usar seus
argumentos. A Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU) recebeu do Governo nada menos de
que 4,5 mil páginas de documentos antes secretos, de maneira absolutamente legal, e
nenhum de seus membros colocou seu nome em uma só página de todo este material.
Percebem a diferença?
Bem, os arquivos agora estão disponibilizados para o bem de todos e não para o beneficio e
privilegio de uma só pessoa, como deveria ser desde o início.
Não dá para saber quantos documentos originais mais o Edison Boaventura Júnior ainda
retém, visto que ele é reincidente neste comportamento de esconder o que pertence a
todos, como se fosse exclusivo dele.
A Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU) estuda iniciar nesta semana, em Brasília, uma
representação legal contra Edison Boaventura Júnior, para ele entregue os documentos
originais que não lhe pertencem ao Arquivo Nacional.
Abs, Gevaerd

