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BIBLIOTECA UFO

O que é a Biblioteca UFO
A Biblioteca UFO já está consagrada
pela Ufologia Brasileira. Foi lançada pela
Revista UFO em 1998 para veicular obras
de qualidade, atuais e consistentes sobre a
presença alienígena na Terra e suas consequências, produzidas por autores ativos e
que ajudaram a construir a história atual da
Ufologia. A Biblioteca pretende abastecer
os estudiosos e entusiastas do assunto com
livros ricos em informação de qualidade
sobre nossos visitantes extraterrestres. O
critério de seleção de autores leva em consideração o significado, a utilidade e a repercussão de seu trabalho. Assim
como são escolhidos temas que ofereçam verdadeira contribuição ao
entendimento da questão ufológica em todas as suas vertentes.
Ao serem consideradas novas obras para comporem este acervo,
observa-se também um critério muito presente no Fenômeno UFO,
ou seja, sua manifestação em múltiplos níveis físicos e não físicos.
Para tanto, um estudo de tão complexo cenário deve ter em conta a
transdiciplinaridade como ferramenta de trabalho, ou seja, um conceito que mescle diferentes formas de pensamento e inter-relacione
várias disciplinas, estimulando novas maneiras de se compreender e
assimilar a realidade dos fatos por meio da articulação dos elementos
que os compõem, sob todos os seus ângulos.
Assim, refletindo o esforço da Revista UFO há 35 anos, a Biblioteca
UFO busca encontrar as respostas para a ação na Terra de outras espécies
cósmicas e seus efeitos para a humanidade, entendendo que apenas uma
abordagem adogmática, profunda e responsável poderá oferecer entendimento a seu respeito e as respostas para o enigma do milênio.
Coleção Biblioteca UFO © 2019
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À minha esposa, Regina, e aos meus filhos Luciana, Carlos
Júnior e Carlos André, meus amores eternos, pelo suporte
emocional e incentivo para que eu contasse tudo o que
vivi na cobertura dos fatos, rompendo um silêncio de 40
anos imposto a mim mesmo. Aos meus pais, Osmundo
e Nazareth, já falecidos, pela noção de caráter, educação
familiar e honradez a mim transmitidos.
Carlos Mendes
Belém, Pará, 2019
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ARQUIVO UFO

Quem é Carlos Mendes
Nascido em Belém no dia 19 de dezembro
de 1949, Carlos Mendes é jornalista
profissional desde 1974, mas já havia iniciado sua vivência pelas redações da capital
paraense no começo de 1970, escrevendo
sobre literatura e cinema no jornal A Província do Pará, onde depois seria repórter.
Atuou de 1976 a 1980 em O Estado
do Pará, jornal pelo qual, entre 1977 e
1978, cobriu as aparições das luzes misteriosas e seus ataques às populações rurais e
ribeirinhas. Foi repórter especial e depois
promovido a editor-geral de A Folha do Norte e posteriormente transferiu-se para o jornal O Liberal, atuando nesse matutino por 20 anos.
Também trabalhou no Diário do Pará por 6 anos.
Nesses últimos 23 anos de intensa atividade jornalística foi correspondente do jornal O Estado de São Paulo. No jornalismo investigativo
tornou-se especialista nas questões amazônicas, cobrindo em 45 anos de
profissão temas polêmicos como conflitos e grilagem de terras, trabalho
escravo e infantil, devastação florestal, invasão e extração de madeira
em terras indígenas, grandes projetos de mineração, dentre outros. Hoje,
mantém nas redes sociais o blog Ver-o-Fato.
Durante a onda do fenômeno chupa-chupa em seu estado e em
outros da Região Norte, dedicou-se em caráter integral à cobertura in
loco dos acontecimentos, entrevistando testemunhas e vítimas dos ataques da “luz vampira”. E quanto foi iniciada a Operação Prato, esteve
continuamente em busca de informações militares, acompanhando as
ações dos membros da Aeronáutica para informar aos seus leitores. É
consultor da Revista UFO, casado e pai de três filhos.
Coleção Biblioteca UFO © 2019
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Prefácio

O dever profissional
do repórter acima
dos desafios

O

autor desta obra monumental me deu a alegria de escrever seu prefácio. Conheço Carlos Mendes há quase
duas décadas e sei perfeitamente de sua obstinada luta
para revelar a todos os fatos que viveu pessoalmente
durante a onda chupa-chupa na Amazônia — e em
especial no seu estado, o Pará —, que culminou com a deflagração
da Operação Prato, a maior ação oficial de que se tem notícia, em
todo o mundo, para pesquisar o Fenômeno UFO. Ocorreu no Brasil,
envolvendo militares brasileiros e gerou enorme repercussão em
todo o planeta quando se tornou conhecida.
Luzes do Medo é uma obra incomum, rara e especial. Pelo
seu subtítulo se pode ter ideia do que se encontrará neste livro: “O
relato de um repórter que esteve presente na Operação Prato, a maior
missão militar secreta já realizada para pesquisar UFOs”. Este repórter é Carlos Mendes, que de maneira ousada e persistente cobriu os
fatos do fenômeno chupa-chupa e ladeou a Operação Prato de todas
as formas, interagindo com seus membros — em especial o coronel
Uyrangê Hollanda, seu comandante — e apurando fatos absolutamente
estarrecedores sobre as também chamadas “luzes vampiras”.
O que ocorreu nos anos em que a onda chupa-chupa se deu é
chocante e jamais algo do gênero fora registrado em qualquer outro
Coleção Biblioteca UFO © 2019

13

Carlos Mendes
lugar do mundo. Os acontecimentos tiveram início em meados dos
pesados anos 70, concentrando-se na chamada Região Salgado,
no nordeste do Pará. Mas foi em 1977 que os eventos se intensificaram e se tornaram críticos, espalhando medo e horror pelas
pobres comunidades ribeirinhas paraenses. Os até então bonitos e
coloridos focos de luz que se movimentavam pelas matas e rios da
região encantando a todos logo passaram a agressivos e começaram
a atacar as pessoas por meio de raios de luz semelhantes a laser,
com uma brutalidade nunca vista.
Homens, mulheres, crianças, idosos e até animais foram atacados às centenas pelo chupa-chupa, que ora também era chamado
de “aparelho”, ora de “bicho” pela população cada vez mais inquieta
e amedrontada. Estimam-se em centenas as vítimas, e pelo menos
quatro pessoas foram a óbito. Os que sobreviveram, felizmente a
maioria, recordam-se até hoje do terror que viveram. Há quem diga
que o chupa-chupa não extraiu apenas seu sangue, de onde deriva
seu nome — o que foi comprovado com exames laboratoriais nas
vítimas —, mas também sua energia, seu vigor. Estas pessoas padeceram e ainda padecem de um mal que até hoje não compreendem.
O centro dos acontecimentos foi a até então pacata Ilha de Colares, bem defronte à Ilha do Marajó, do lado sul do Rio Amazonas. E
a não mais do que uma centena de quilômetros, na capital paraense,
Belém, residia Carlos Mendes, repórter investigativo de jornais locais.
Movido por seu ímpeto por cobrir os acontecimentos mesmo contra
todas as adversidades, Mendes fez incontáveis viagens à Colares e
às vilas próximas, onde o chupa-chupa também atacou. Conversou
com testemunhas e ouviu suas terríveis histórias de sobrevivência.
Ele as narra nesta obra com um realismo vívido, o que fará com que
o leitor se sinta ele mesmo ouvindo os relatores dos fatos.
Com o agravamento da situação em Colares e região, com ataques que a partir do segundo semestre de 1977 ocorriam até mesmo
à luz do dia — sem a conveniente proteção da escuridão da noite
—, o Governo do Estado foi alertado quanto à situação e logo tudo
se tornou responsabilidade da Força Aérea Brasileira (FAB), como
natural, que reuniu um grupo de homens sob o comando de Uyrangê
14
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Hollanda e o despachou aos locais dos fatos para colher informações e acompanhar as ocorrências. Esta foi a Operação Prato, que
resultou em um manancial de abundantes evidências da inequívoca
e inquestionável ação alienígena naqueles rincões do Brasil.
E também durante a missão militar da FAB na Ilha de
Colares e arredores estava Carlos Mendes, às vezes destemidamente desafiando o poderio militar, que determinava total
afastamento da imprensa dos locais de ação. Mendes não se
intimidava com tais proibições e nem sequer tinha medo de suas
eventuais represálias, bem possíveis de ocorrer no momento em
que vivíamos, o de uma rígida ditadura militar. Ao contrário, ele
acompanhava passo a passo as atividades dos oficiais e soldados,
certo de que ali havia algo importante a relatar a seus leitores.
O dever profissional estava acima de tudo.
Fico imaginando as terríveis condições de trabalho do repórter investigativo de Belém, há mais de 40 anos, naquelas regiões
isoladas e inóspitas, embrenhando-se na densa mata, atravessando
várzeas e charcos, vencendo território hostil, disputando a truculência militar e as dificuldades naturais de seu ofício para levar
ao seu editor-chefe notícias de grande relevância para seu jornal
e, principalmente, para seus leitores. Aos milhares, eles foram
informados dos fatos que ocorriam em seu próprio estado graças
ao trabalho de Carlos Mendes.
Agora chegou a hora destas informações ultrapassarem as
fronteiras do Pará e chegarem ao Brasil e ao mundo, o que se faz
por meio desta obra marcante e reveladora, que mostra como o
Brasil — e em especial a Amazônia — estiveram sob controle
de forças alienígenas, que atuaram no sentido de extrair sangue e
energia de humildes ribeirinhos e caboclos, para finalidades que
apenas podemos especular. O que queriam, afinal? Por que sangue
humano? O que fariam com ele, e com tanto dele? E a extração de
energia, por que ocorria? Era apenas um efeito colateral ou algo
proposital? Perguntas e mais perguntas...
Esta é a obra que o leitor tem em mãos, que vai lhe fascinar do
começo ao fim com relatos pungentes do que seu autor viu e sentiu no
Coleção Biblioteca UFO © 2019
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curso de realização de seu trabalho. A Ufologia Brasileira fica a partir
de agora endividada com Carlos Mendes ao ter suas revelações vindo
a público para mostrar a todos a gravidade que teve a onda ufológica
chupa-chupa e a Operação Prato. E fica ao mesmo tempo agradecida
pela bravura e obstinação de Mendes, que não poupou esforços para
fazer o que tinha que ser feito — e que nenhum outro fizera.
— A. J. Gevaerd, editor da Revista UFO
e presidente do Centro Brasileiro de Pesquisas
de Discos Voadores (CBPDV)
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Apresentação

Fatos estarrecedores
agora são conhecidos
de todo o país

E

sta não é uma obra de ficção e qualquer coincidência com
a realidade é mera semelhança. Seus personagens são pessoas de carne e osso, medo e coragem. Certezas, dúvidas,
crença e ceticismo. Cada um deles, dentro da história na
qual é protagonista, tem uma experiência inesquecível a
relatar. O preconceito que encarou, o isolamento que sofreu, até o rótulo
de loucura. Pessoas dos mais diferentes estratos sociais, econômico,
político, cultural, religioso, ou científico, transitam por estas páginas
na condição de vítimas das luzes, testemunhas do fenômeno, militares que o investigaram, estudiosos de diversos campos de pesquisa e
pensamento, policiais, médicos, jornalistas.
Há também reportagens, cobertura da imprensa da época,
pressões e censura contra jornais, até mesmo a descoberta de suposto
agente estrangeiro infiltrado para roubar fotos autênticas de quem
flagrou e filmou luzes e naves de perto. Para completar, revelações
guardadas há mais de 40 anos e que agora vêm à tona com força capaz
de provocar polêmicas e teorias conspiratórias.
O repórter nada mais é que um contador de histórias. Ele captura
os fatos, ouve as fontes, suas versões e constrói o estilo da narrativa. Nas
páginas desta obra, entretanto, quem conta as histórias é quem as viveu,
intensa ou superficialmente. De forma nua e crua, sem retoques, enfeiColeção Biblioteca UFO © 2019
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tes. Quem fala é gente simples, de comunidades ribeirinhas, zona rural,
povoados da floresta, aglomerados urbanos. Atores involuntários de um
enredo único no mundo, ao mesmo tempo fantástico e aterrador.
No encaixe das histórias, chama a atenção e impressiona a coincidência dos relatos entre pessoas atacadas pelas luzes que moravam até
300 km de distância uma das outras. Elas não se conheciam, jamais se
viram ou frequentaram os mesmos lugares. Em alguns casos, os relatos
mudam apenas nas formas, cores e tamanhos das luzes, supostos seres
que conduziam os aparelhos, além dos locais atingidos: seios e pescoço,
nas mulheres. Braços e pernas, nos homens.
A grande pergunta, sobre o que queriam e porque agiam daquela forma os autores das incursões insólitas, se eram naves de
outros mundos ou experiências científicas das grandes potências
terráqueas — disparando raios luminosos sobre as pessoas, sugando-lhes o sangue, deixando-as fracas e anêmicas — é também buscar
respostas das Forças Armadas do Brasil sobre os verdadeiros segredos
da Operação Prato. “De repente, posso morrer. E aí, a história se
acaba”, declarou o coronel Uyrangê Hollanda Lima, na histórica
entrevista à Revista UFO, em 1997. Ele afirmou que o trabalho dos
militares — provavelmente, além do Pará, no Maranhão, entre 1977 e
1978 — resultou em cerca de 2.000 páginas, mais de 500 fotografias
e 16 horas de filmagens na antiga bitola super 8 mm.
O que foi divulgado até hoje alcança 10% do que foi apurado e
transformado em relatórios, e menos de 20% de fotografias feitas pelos
militares, incluindo as mais de 200 confiscadas pela Aeronáutica, em
Belém, do repórter fotográfico José Ribamar dos Prazeres, o Riba, do
jornal O Estado do Pará. Para aguçar ainda mais a curiosidade de todos,
nenhuma filmagem das 16 horas de película foi liberada.
Onde está esse importante material? Ainda se encontra no Brasil?
Nossas Forças Armadas, que estão entre as mais avançadas do mundo
na liberação de documentos sobre avistamentos de UFOs desde os anos
50, precisa trazer a público o que parece ainda guardado a sete chaves
em seus arquivos secretos. É hora de abri-los e revelá-los ao país.
Chega de mistério.
— O Autor
18
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Introdução

A busca jornalística
pela verdade dos
acontecimentos

J

amais deixei de ser um repórter cético. Desconfio de governos, versões oficiais ou fatos mal explicados. Quando investigo
um caso procuro evitar o envolvimento emocional, porque a
emoção pode colocar tudo a perder. Tira o foco daquilo que
se almeja alcançar, que é a busca da verdade, ou algo que se
aproxime disso. Procuro o convencimento na coleta de informações,
desprezando a emoção durante o relacionamento com os personagens do
trabalho investigativo. Em maio de 1977, entretanto, mais do que meu
ceticismo, minhas convicções pessoais — e dúvidas existenciais, por
que não dizer — foram postas à prova diante de uma pauta totalmente
estranha à natureza daquilo que eu apurava e escrevia.
Meu diretor de redação no jornal O Estado do Pará — extinto
em dezembro de 1980 —, Walmir Botelho D’Oliveira, chamou-me
ao gabinete dele para cumprir uma missão inusitada: investigar o
aparecimento de luzes insólitas e supostas naves alienígenas na
região do nordeste paraense. “Vai chegar um pessoal de Colares com uns parentes agora à tarde aqui no jornal. Trazem uma
história meio maluca. Tem uma mulher que veio do estado do
Maranhão e outra de Viseu e as duas dizem que foram sugadas
por uma luz do espaço, perderam sangue, estão doentes e apavoradas”, resumiu Botelho. Ele ouvira que a tal “luz vampira”
Coleção Biblioteca UFO © 2019
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também havia aparecido e atacado outras pessoas no interior de
Viseu, na fronteira do Pará com o Maranhão.
Não resisti à ironia: “E tu acreditas nisso?” Botelho passou
os dedos no bigode, pegou o cigarro do cinzeiro, deu uma tragada
forte, soltou a fumaça e disparou: “Ouve as mulheres e apura o que
elas vão te dizer”. Experiente e com rodagem por outros jornais do
país, Botelho me deu uma lição naquela rápida conversa. O que ele
acreditava ou deixava de acreditar era problema unicamente dele. O
que valia era o interesse dos leitores do jornal por uma boa matéria.
“Esse assunto é tabu, vai dar polêmica e é disso que vive um jornal,
de boas pautas”, encerrou o papo. Foi curto e grosso.
Horas mais tarde, cinco mulheres apareceram na redação e de
duas delas ouvi um relato que, a princípio incrédulo, percebi depois
não ser invencionice ou delírio, tamanha a convicção da narrativa. Eu
iria checar tudo o que ouvira, porque Botelho queria publicar a matéria
somente “se desse samba” — ou seja, tivesse nexo e credibilidade. O
jornal não iria cair no ridículo ou na desmoralização. Os concorrentes
iriam adorar se isso viesse a ocorrer. O Estado do Pará tinha na época
os melhores repórteres e redatores do estado e não podia vacilar. A pauta
era inusitada e desafiadora, talhada para mim.
Maria das Dores Ferreira, 47 anos, residente em Carutapera,
no Maranhão, e Andrelina Feitosa, 51, moradora de Viseu, contaram
que foram atacadas por um estranho objeto luminoso. “Eu estava
passando uns dias na casa de minha irmã Delma, em São Bento,
no Maranhão. Passava das 21h00 e eu retornava para casa, depois
de sair de uma tia, quando uma luz apareceu na rua escura e me
atacou, disparando um raio. Desmaiei e depois voltei a mim com
algumas pessoas me socorrendo e apontando para meu braço esquerdo, próximo do cotovelo, onde havia uma queimadura. Outra
marca estava no pescoço. Eu senti uma ardência muito forte”, relatou
Maria Ferreira, conhecida por “das Dores”.
Logo cedo, pela manhã, ela procurou atendimento no posto de
saúde de São Bento. O médico que a examinou declarou, surpreso, que
havia pequenos furos nos locais das queimaduras, parecendo marcas
de agulha. Indagou se ela havia se ferido com algum arame ou objeto
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pontiagudo. A resposta: “Doutor, foi uma luz do espaço que desceu
do céu e me atacou”. O médico, de acordo com das Dores, olhou para
ela e, como se não acreditasse na história, mandou que fosse para casa
e passasse no local da queimadura uma pomada que havia receitado.
“Vá descansar, não é nada, a senhora deve estar com pressão alta,
teve uma crise e desmaiou na rua”, disse ele. O médico sequer mediu
a pressão arterial da mulher, mas a liberou.
Andrelina, por sua vez, contou ter sido atacada por um “bicho
luminoso” de cor amarela, que emitiu um clarão quando ela seguia
por um caminho para participar de ladainha em louvor a Nossa
Senhora de Fátima, na casa de uma amiga católica na localidade
de Fernandes Belo, um povoado de Viseu. Ela não lembrava de
mais nada, após ter sido atingida pela luz. “Fiquei muito tonta
e fraca por vários dias, sem força para nada e no meu pescoço
ficou esta marca”, exibiu Andrelina. Pude ver uma pequena queimadura, de uns três centímetros de diâmetro, ainda avermelhada
e inchada, no lado esquerdo do pescoço dela. A mulher disse ter
ficado muito abalada. Perguntei às duas mulheres se elas viram
algum objeto no momento em que olharam em direção às luzes,
na hora do ataque, e ambas responderam que não.
Apenas das Dores confessou que antes de desmaiar sentiu como se
estivesse dentro de um lugar muito iluminado, semelhante a um aquário
de vidro, percebendo sons estranhos. “Olha, eram uns zumbidos bem
finos, que paravam e continuavam logo em seguida, rapidamente. Me
pareceu que eles conversavam entre eles, se comunicando pelos sons,
assim como nós, quando cochichamos algo com alguém que está perto
da gente. Mas aquilo, tenho certeza, não eram vozes humanas”, narrou,
dizendo sentir medo cada vez que lembrava.
Fiquei surpreso com aquele relato. Confesso que cheguei a
pensar que aquela mulher tinha algum problema mental e precisava
ir ao psiquiatra. Insisti, meio inquieto, para que das Dores falasse um
pouco mais sobre a visão que tivera antes de desmaiar, mas ela apenas
respondeu que não conseguia se lembrar de mais nada. Foi enfática ao
dizer que ao ouvir os tais zumbidos em compassos sonoros não vira
ninguém, nem vulto. Não forcei a barra. Tinha meios de checar aquela
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declaração, em outra oportunidade. Ou, quem sabe até, em nova
conversa, perceber alguma contradição no relato de das Dores.
Os familiares ficaram muito preocupados, porque ela chegou a
ficar dois dias seguidos sem dormir, sentindo dores de cabeça e
tontura. Chegaram a recomendar que ela fosse “tratar do juízo” com
um psiquiatra na capital, em São Luís do Maranhão.
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Capítulo 01

As queimaduras
são “coisa do
diabo”

A

ndrelina procurou o padre José Giambelli, de Viseu, e a ele
relatou o ataque que sofrera da luz. A resposta que ouviu
do religioso, porém, a deixou ainda mais confusa e apavorada. “Isso não é nada de disco voador, extraterrestre,
essas besteiras que esse povo anda dizendo por aí. É tudo
coisa do diabo”, garantiu. Para ele, a marca no pescoço daquela mulher
só iria sumir depois de muita reza. O padre levantou a hipótese de a
mulher ter sofrido tentação do demônio para cometer um grave pecado,
perguntando se Andrelina não queria fazer uma confissão para aliviar
a alma e expulsar aquela má influência espiritual. Ela recusou, justificando não ter nada para confessar. O padre alegou que na cidade alguns
fiéis estavam com “minhocas na cabeça”, vendo luzes do espaço e sem
dizer coisa com coisa. Aquilo tudo, argumentava Giambelli, era uma
demonstração de fraqueza na fé em Deus. Maior frequência à igreja e
orações durante o dia, ensinava, resolveriam o problema.
Andrelina e das Dores foram fotografadas por José Ribamar
dos Prazeres, o “Riba”, um colega de trabalho que viveria ele
próprio, juntamente com outro repórter do jornal, Biamir Siqueira,
uma experiência aterradora, cobrindo aparições das luzes, em
maio e junho de 1978, na Baía do Sol, em Mosqueiro. As fotos
daquelas mulheres, feitas no momento da entrevista na redação
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de O Estado do Pará, foram algumas entre outras mais de duzentas apreendidas pelo então capitão Uyrangê Bolívar Soares
de Hollanda Lima, o “capitão Hollanda”, personagem central
da Operação Prato, que investigou as aparições. Em 1981, mais
de três anos depois do fim daquela operação militar, Hollanda
disse a mim que todas as fotos entregues “espontaneamente” a
ele pelo jornal O Estado do Pará estavam em poder do Ministério da Aeronáutica. A maneira como o valiosíssimo material
fotográfico de Riba foi parar nas mãos dos comandantes da
Aeronáutica, como você saberá em outro trecho desta obra, nada
teve de “espontâneo”, como me disse Hollanda.
Essa entrevista da dupla de mulheres nunca foi publicada
pelo jornal. A ideia do editor-geral Walmir Botelho era produzir um
caderno de 16 páginas, sem data programada para ser publicado,
contendo tudo o que eu, Siqueira, Riba e outros repórteres havíamos
levantado sobre as aparições. Portanto, o que relato aqui, sobre as
duas mulheres, é um material que permaneceu inédito por mais de
40 anos e cujos trechos mais interessantes só agora são divulgados.
Andrelina e das Dores retornaram para Colares e depois para suas
cidades de origem no Pará e Maranhão. Ainda no mesmo dia da
viagem delas, lembro muito bem, narrei ao Botelho que a história
contada por ambas aguçara meu interesse, deixando-me pensativo
sobre a veracidade daquelas narrativas, que me pareciam sinceras
e despojadas de mistificação.
Em conversa com Botelho, disse-lhe que as declarações de
ambas tinham semelhanças — com a diferença do estranho ambiente
de aquário e dos zumbidos em forma de vozes da narrativa de das
Dores. Falei para meu chefe ter observado que as duas mulheres ainda pareciam bastante traumatizadas e nervosas durante a entrevista,
embora o contato de ambas com as luzes tivesse ocorrido quinze dias
antes de elas terem viajado para Belém e procurado o jornal. Tudo
parecia bem vivo e latente, como as marcas de um ferro em brasa,
na memória daquelas duas senhoras.
“Fica em cima, levanta isso, que vão aparecer mais coisas”,
reforçou Botelho, amparado em sua intuição. Senti na frase dele um
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O fotógrafo José Ribamar dos Prazeres, o “Riba” [E], um colega de trabalho que
viveu uma experiência aterradora diante do fenômeno chupa-chupa

sutil incentivo ao meu trabalho. Era o jeito que meu editor-geral tinha, sempre caladão, de apoiar e ao mesmo tempo cobrar empenho
de seus repórteres. Seria interessante levar aquelas mulheres a um
psiquiatra e depois ao parapsicólogo — naquela época, esse ramo de
estudo de manifestações paranormais e psíquicas estava em evidência
na mídia brasileira e local — e ouvir o que eles teriam a dizer sobre
a história delas. Pensei melhor e desisti. Faria isso depois de apurar
com maior profundidade os fatos que ambas haviam narrado.
Ouvir especialistas sobre a mente humana seria colocar a carroça na frente dos bois. Afinal, eu nem tinha começado ainda a fazer
qualquer investigação sobre o que ouvira. Haveria tempo de sobra
para, no retorno a Belém, colher opiniões também de hipnólogos,
religiosos e pessoas envolvidas com forças sobrenaturais. Logicamente, entrevistar cientistas e estudiosos do fenômeno também estava
na pauta. A opinião de quem desacreditasse nas supostas aparições,
e tivesse bons argumentos contestatórios, igualmente enriqueceria
minha busca pela verdade dos fatos.
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Medo e atração pelo perigo
Em vez de viajar para Colares, a 96 km de Belém, e encontrar
novamente das Dores e Andrelina e quem sabe colher mais informações
sobre os encontros que elas tiveram com as luzes, decidi que iria para
o município de Viseu, a 300 km da capital. Em Colares nada ainda
estava acontecendo de anormal. Mas, em Viseu, sim, eu começaria
o trabalho de apuração para o qual havia sido pautado, investigando
de perto as informações desencontradas que chegavam a Belém, para
saber se outras pessoas também tinham mantido contato com as tais
luzes ou delas sofrido algum tipo de agressão.
Minha vontade era atravessar o Rio Gurupi, que separa o Pará
do Maranhão, e ir a São Bento, Bequimão, São José do Ferrer e outras cidades da região maranhense, até a Ilha dos Caranguejos, perto
de São Luís. Naquela ilha, em 26 de abril de 1977, dois pescadores
haviam sido atingidos e sofrido lesões pelo corpo, segundo jornais
maranhenses, por uma luz assassina que atacou o barco deles, durante
a madrugada. Um terceiro pescador, José Corrêa, 29 anos, morreu
com graves queimaduras. Botelho desestimulou a viagem ao Maranhão, justificando que teria dificuldade em convencer o departamento
financeiro do jornal. A possibilidade de o jornal liberar a verba para
eu atravessar o Gurupi e permanecer alguns dias no interior do Maranhão era muito pequena. Não havia dinheiro para viagens tão longas,
diárias em hotéis e outras despesas que, muitas vezes, impedem um
repórter de ir mais adiante em seu trabalho investigativo.
Eu teria que me limitar a cobrir o caso por Viseu e outros municípios
do nordeste paraense, fazendo uma espécie de roteiro de cobertura, ir
parando em cada cidade e apurando possíveis histórias de avistamentos
que tivessem alguma importância jornalística. A restrição financeira do
jornal, embora lamentável, jamais iria afetar minha curiosidade e disposição para apurar tudo o que chegasse aos meus ouvidos. Não havia
sentido em abandonar pelo meio do caminho aquela história sedutora,
repleta de desafios. Um verdadeiro teste de fogo não apenas para o repórter impregnado de ceticismo, mas para o homem cheio de dúvidas
sobre outras formas de vida além do ambiente terráqueo. Não é todo
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dia, na vida de um repórter, que um assunto tão perturbador aparece
pela frente. É a oportunidade de levantar história capaz de consagrá-lo
na profissão. Ou desmoralizá-lo para sempre. Não me preocupava o
conceito que viessem a fazer de mim. O que eu queria era realizar um
levantamento bem feito e apurado, ouvindo os atores que pudesse ouvir
nesse sanatório de coisas e casos aparentemente absurdos.
O assunto não comportava meio-termo. Discos voadores, seres de
outro planeta, ataques vindos do espaço por luzes estranhas e velozes,
abduções alienígenas, são temas que mexem com os extremos da crença
popular: ou existem de fato ou não passam de relatos de pessoas com
alguma perturbação mental, ignorantes e suscetíveis de manipulação.
Minhas ilações e dúvidas pessoais não poderiam contaminar o trabalho
do repórter. Eu era os olhos dos leitores que iriam ler as reportagens
que eu próprio escreveria. Tinha de ser fiel aos fatos. Mesmo que isso
me trouxesse problemas. Sabia que corria o risco de cometer falhas,
mas me impunha o direito de não falhar.
Eu pensava que milhares de pessoas gostariam de estar na minha
pele e experimentar as sensações que experimentei, ouvindo histórias
difíceis de acreditar, embora narradas com credulidade, sentimento e
emoção, durante momentos de terror, em diversas cidades, por pessoas
simples e pacatas. Também tinha a certeza que milhões gostariam de estar
bem longe dos locais onde estive, ler tudo escrito em uma folha de jornal
em um lugar seguro, a salvo de sobressaltos físicos e emocionais. Sabia
ainda que outros milhares iriam considerar tudo isso perda de tempo,
sensacionalismo barato e exploração dos baixos sentimentos populares.
Cada um podia pensar o que quisesse e tirasse a conclusão que bem entendesse. O compromisso de ser fiel no relato do que iria ouvir, das mais
diversas e contraditórias fontes, contudo, era somente meu.
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