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Quando os UFOs Atacam

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 quase 40 anos, a Biblioteca
UFO, agora com 56 títulos, 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. Esta
abordagem é a que se imprime nesta coleção de livros, com a expectativa de
que o Fenômeno UFO e matérias adjacentes e igualmente importantes sejam
compreendidas em sua totalidade e profundidade evidentes.
Coleção Biblioteca UFO © 2021
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Dedicatória
Este livro é dedicado ao amigo Marcos Silva, o
“Marcão”, um querido ufólogo brasileiro, xamã
e humanista que infelizmente faleceu quando
ainda desfrutava do auge de sua vida. Espero que
ele continue realizando seus alertas de UFOs nas
montanhas da selva de algum mundo fantástico,
olhando para a Terra com seu pequeno telescópio,
ainda não entendendo nosso planeta estúpido,
corrompido por guerras, inveja e mesquinharia.
Pablo Villarrubia Mauso
Madri, Espanha, setembro de 2020
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ARQUIVO UFO

Quem é Pablo Villarrubia Mauso
Pablo Villarrubia Mauso é jornalista, escritor e roteirista. Desde 2006 é repórter do
programa de TV espanhol Cuarto Milénio
sobre mistérios do nosso planeta. É também
doutor em jornalismo pela Universidade
Complutense de Madrid, cidade onde reside
desde 1992. É consultor da Revista UFO
desde o começo dos anos 90 e já viajou
por mais de 40 países pesquisando casos
ufológicos, parapsicológicos e mistérios
históricos e arqueológicos, além de ser
conferencista internacional.
Sua experiência em investigação de campo lhe permitiu pesquisar
casos raros de UFOs agressivos na Europa, América Latina e África
ao longo de muitos anos e continua nessa tarefa, às vezes em regiões
remotas e perigosas. Este livro é um dos poucos que existem no mundo
dedicado a este tipo de casuística que engloba o ataque de estranhos
objetos voadores não identificados a seres humanos em todo o planeta.
Muitas destas pessoas ficaram gravemente feridas, outras com
sequelas físicas e mentais permanentes e algumas não tiveram sorte:
acabaram morrendo imediatamente ou tempos depois de terem sofrido
estes ataques, geralmente provocados por feixes de luz dirigidos aos seus
corpos, a partir desses objetos ou por seres com armas desconhecidas.
Porém, há também casos de horríveis mutilações humanas, executadas
com grande precisão por supostos “cirurgiões” alienígenas.
O leitor terá a oportunidade de conhecer casos tão terríveis como
os que se seguem: Rivalino Mafra, o homem que desapareceu nas serras
de Minas Gerais em 1962. Camponeses atacados por UFOs na costa do
Pará entre 1978 e 1979. O homem mutilado na Represa Billings, de São
Coleção Biblioteca UFO © 2021
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Paulo, em 1988. A mulher que perdeu o rosto em Santa Isabel, interior
de São Paulo, em 1999. A misteriosa morte de uma dúzia de pescadores
à beira do Lago Chad, na África, depois da aparição de um UFO.
Também serão apresentados outros casos ufológicos investigados pelo autor, como: o trabalhador que faleceu em 1965, na Espanha,
depois de ter sido perseguido por uma estranha luz. A briga entre um
caminhoneiro e um alienígena na Venezuela, em 1954. O incrível homem
que derreteu em 1946 em Araçariguama, nos arredores de São Paulo. O
menino que ficou cego na Ilha Reunião. O piloto norte-americano que
morreu perseguindo um UFO em 1948. O camponês colombiano morto
pela “guacha” assassina. O enigmático Caso das Máscaras de Chumbo.
A morte misteriosa na Ilha dos Caranguejos. E muito mais...
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Prefácio

Agressões e mortes
causadas por UFOs

E

m 2003, quando escrevi o livro Luces de la Muerte, título da
edição original em espanhol, o Fenômeno UFO ainda estava
bastante ativo, com muitos casos em todo o mundo. Pouco a
pouco as aparições foram ficando cada vez mais raras. Porém, de vez em quando há alguma notícia esporádica. Talvez não tão
espetaculares como no passado, mas estão aí, em um ritmo mais lento
e praticamente sem casos de abduções ou de humanoides.
Quando comecei minhas pesquisas de campo, no final dos anos 70,
os jornais publicavam alguns casos ufológicos com destaque — até na
primeira página —, fato hoje esquecido, salvo esporádicas informações
sobre os documentos secretos de alguns governos. Estes vêm à tona por
iniciativa de alguns cidadãos que pressionam as autoridades, como no
caso da Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU), criada pelo nosso amigo
Ademar José Gevaerd, com a campanha “UFOs: Liberdade de Informação
Já”, realizada a partir de 2004 e que obteve resultados extraordinários.
Os casos de supostos UFOs agressivos não são muitos, porém
são significativos e impactantes na sua forma de atuar e prejudicar seres
humanos. Não sabemos se são atitudes intencionais ou casuais, mas
suas consequências podem ser, em alguns casos, mortais. Poucos são
os livros como este dedicados a uma casuística de UFOs que ferem ou
matam serem humanos, salvo o Perigo Alienígena no Brasil [Biblioteca
UFO, 1999], do saudoso jornalista norte-americano Bob Pratt, ou o do
grande ufólogo paranaense Carlos Alberto Machado, Estranha Colheita:
Mutilações Humanas do Insólito [Estrondo, 2018].
Coleção Biblioteca UFO © 2021
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Muitos casos de abdução poderiam ser considerados agressivos
ou invasivos, posto que os seres humanos são submetidos a uma série
de testes e experimentos alheios à sua própria vontade. São muitas as
pessoas que, depois de terem vivido este tipo de experiência, acabaram
com sequelas físicas e mentais permanentes. O leitor perguntará: e
aqueles casos de UFOs e aliens que ajudam os seres humanos? Sem
dúvida que a bibliografia ufológica está repleta deles, talvez até mais
que os casos agressivos, como já comentei. Aqui não os abordaremos,
pois o nosso escopo é outro. Alguns dirão que os UFOs são máquinas
infernais, assim como os seus ocupantes, “agentes do diabo” ou outras
considerações religiosas. Tampouco entrei neste âmbito de discussão
que pode ser interminável e sem conclusões objetivas.
O certo é que, passados quase 20 anos, não temos avançado muito
no campo da interpretação do Fenômeno UFO — salvo os céticos que,
conforme seu próprio conceito, têm respostas para tudo — e a ciência tem
feito muito pouco para pesquisá-los e trazer alguma novidade ou conclusão.
Procurei atualizar alguns dados do livro e inclusive capítulos inteiros da edição original foram substituídos por outros. Isso em função
de novas pesquisas que levei a cabo, como o caso da desaparição de
Rivalino Mafra, com o historiador Cláudio Tsuyoshi Suenaga, ou mesmo outras ocorrências que fui descobrindo, especialmente na Espanha.
Infelizmente muitos ufólogos que entrevistei já faleceram, como
os saudosos Claudeir Covo, José Victor Soares, Flávio Pereira, Irene
Granchi, Fernando Grossmann, Rodolfo Heltai, Rafael Durá, Húlvio
Brant Aleixo, Roberto Affonso Beck, Ney Matiel Pires, Antônio
Faroni, Carlos Belarmino e os jovens Daniela Gevaerd e Wallacy
Albino, pessoas que deixaram uma marca indelével na história da
Ufologia e nos corações dos seus amigos e parentes. A todos eles
que já não estão conosco dedico este livro, além do Marcos Silva, o
“Marcão”, que abandonou o nosso planeta provavelmente a bordo
de um UFO, viajando pelo espaço sideral e infinito...
— Pablo Villarrubia Mauso
Madri, Espanha
setembro de 2020.
14
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Introdução

UFOs:
perigo à vista?

O

leitor tem em suas mãos o resultado de vários anos de pesquisa constante, paciente e às vezes arriscada em relação
ao fenômeno mais fascinante dos últimos tempos: UFOs
ou objetos voadores não identificados. Este livro representa o esforço para descobrir “a verdade”, um termo difícil devido
à complexidade do fenômeno. Em suas páginas, o leitor encontrará
o mistério, a aventura e a veracidade de muitos dados e poderá ler
alguns casos clássicos que eu pude investigar, os quais foram mencionados em muitos livros e enciclopédias.
Para realizar este trabalho, fui pessoalmente aos lugares onde
os eventos aconteceram, entrevistei seus protagonistas e outras pessoas de seu ambiente, ou seja, consegui coletar dados in loco e em
primeira mão. Dessa forma, descobri novos elementos, às vezes até
mais incomuns, mas não menos importantes, e, claro, perturbadores.
Embora alguns pesquisadores digam que o tempo é responsável por
apagar da memória das pessoas muitos detalhes de suas histórias e
recordações, a verdade é que o tempo também é sábio e nos permite
reconsiderar ou dizer coisas que não ousaríamos no passado.
Não se trata de crer ou não em alienígenas ou extraterrestres,
apenas leia atentamente o que aconteceu para que possa refletir
a respeito. Às vezes me perguntam se eu acredito em tudo que
vi e ouvi. Eu respondo: “Sou jornalista, recolho informações e
comparo os dados, entrevisto testemunhas e depois exponho o que
obtive. Se são extraterrestres ou não os que agem, eu não sei. A
Coleção Biblioteca UFO © 2021
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única coisa que posso afirmar é que algo estranho acontece por
aí e isso influencia os seres humanos”.
Viagens sucessivas à Floresta Amazônica, às savanas, aos
cerrados e à costa da América do Sul me tiraram o ceticismo total:
há muito mais coisas que não podemos explicar do que aquelas que
podemos conhecer e entender. A aparição de estranhos objetos voadores que aterrorizam ou até mesmo matam seres humanos é uma
realidade: que os digam os parentes infelizes das vítimas ou aqueles
que conseguiram sobreviver aos ataques. Sim, leitor, não estamos
falando de quimeras, pessoas fabuladoras ou alucinações coletivas.
Estamos lidando com a dura realidade, puramente material.
Essa aventura de ficar cara a cara com a realidade do Fenômeno
UFO obedeceu, desde o início, a uma desconfiança diante de tudo que a
Agência Central de Inteligência (CIA) e outras agências de inteligência
de vários países nos ofereceram sobre os UFOs. O melhor — eu aconselho — é suspeitar e não admitir a primeira coisa que dizem. Desde
que comecei a estudar e investigar o Fenômeno UFO, a partir de 1976,
repensei os conceitos que aprendi sobre sua existência infinitas vezes.
Extraterrestres, viajantes do tempo, alucinações, experimentos científicos das grandes potências etc. Ao mesmo tempo, me enriquecia com
outros conceitos extraídos de vários campos do conhecimento humano.
Percebi que estudar UFOs era mais do que um simples exercício ou
diversão de fim de semana ou tempo livre. O fenômeno me coloca
frente a frente com o desafio da própria vida, de conhecer a física, a
psicologia humana ou a biologia, por exemplo.
Enquanto eu me reunia com meus amigos de escola em um pequeno quarto nos fundos da minha casa no bairro de Vila Guilherme, em
São Paulo, em 1977, para discutir astronomia e Ufologia, não sabíamos
nada sobre o que estava acontecendo, naquela mesma época, na remota
e longínqua região Amazônica. Aqueles eram tempos da ditadura militar.
Repressão e censura determinavam o que devia ou não ser publicado,
o que devia ou não ser mais ou menos divulgado.
Do sul do país, não nos chegaram — naquele momento — as
informações que apenas anos depois pudemos ler com mais detalhes.
Foram os casos dos “chupa-chupa”, ou luzes assassinas, algo que apa16
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rentemente não tem nada a ver com o famoso chupa-cabras. No meio da
Floresta Amazônica brasileira, estranhos objetos voadores sobrevoavam
as cabanas dos camponeses e pescadores. De repente, eles disparavam
um feixe de luz que atingia o peito ou ombros das vítimas.
Como resultado, as vítimas sofrem queimaduras, tonturas, dores
de cabeça e vômitos. Algumas, menos afortunadas, morreram depois
dos ataques dessas luzes assassinas. O que estava acontecendo na
selva fechada? Por que isso ocorria? Quem eram os agressores? Eram
perguntas que me fiz e decidi, em meados dos anos 90, investigar
in loco as causas desses tremendos ataques, como o leitor poderá
verificar nas páginas deste livro.
O assunto esteve cercado de muito mistério. O Brasil é enorme, a
Amazônia é desconhecida e algumas mortes e feridos acabam diluídos
nas páginas dos jornais ou nos telejornais, que todos os dias comunicam falecimentos causados por outros motivos aparentemente mais
frequentes, como acidentes automobilísticos ou violência urbana em
decorrência da ação de bandidos e ladrões. Continuo me perguntando:
os UFOs são uma ameaça para a humanidade? Não posso responder com
um acentuado “sim” ou “não”, porque para mim, entre preto e branco,
há muitos tons de cinza. Estariam os norte-americanos testando novas
armas na Floresta Amazônica? Se o fizeram, por que não usaram essas
armas em outras partes do mundo ou mesmo em guerras?
Os objetos vistos por centenas de pessoas eram de uma tecnologia
muito avançada. Suas velocidades extrapolavam as dos supersônicos
e faziam evoluções no céu que contrariavam as leis da física. Seu
comportamento em relação aos nativos era visivelmente intencional
e agressivo. No entanto, houve vários incidentes que ocorreram em
outras regiões do Brasil e em todo o mundo, onde não está claro se
os distúrbios físicos e psicológicos sofridos pelas testemunhas foram
devidos à ação premeditada ou não dos UFOs.
Não sei até que ponto o Fenômeno UFO influenciou o suicídio
do jovem Adelino Roque e sua amante Cleusa, em Goiás, ou o caso
dos dois amigos que subiram o Morro do Vintém, em Niterói, no Rio
de Janeiro, para nunca mais voltarem vivos. Outros não marcaram
um encontro prévio com extraterrestres, a exemplo das vítimas do
Coleção Biblioteca UFO © 2021
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Morro do Vintém, mas foram atacados inesperadamente. Foi o que
aconteceu com o falecido João Prestes Filho naquele longínquo ano
de 1947, em Araçariguama, interior de São Paulo. Seu desfecho fatal
consistiu em várias horas de sofrimento terrível. Nem José Correia,
então com 29 anos, esperava qualquer desfecho trágico quando
dormia pacificamente a bordo de um barco na misteriosa Ilha dos
Caranguejos. Quando seus companheiros acordaram, ele já estava
morto, queimado. Quem ou o que queimou mortalmente José?
Além das vítimas mortais, há também aqueles afligidos por uma
série de doenças que surgiram após terem tido algum tipo de contato
mais ou menos próximo com um objeto voador não identificado ou seus
ocupantes: dores de cabeça, enxaquecas, náuseas, vômitos, alterações
psicológicas e doenças de pele são alguns dos sintomas mais comuns.
Algumas vítimas os sentem por toda a vida e, talvez, tenham sua existência encurtada drasticamente, como veremos ao longo deste livro.
Ainda me lembro da expressão de medo refletida no rosto dos
moradores amazônicos, quando se referiam às estranhas luzes noturnas
que os perseguiam no meio da selva. Eles acreditavam que elas sugariam
seu sangue, que teriam suas forças consumidas ou que seriam mortos
ou deixados prostrados por dias, meses ou anos. Eram luzes de vampiro
ou pelo menos é assim que essas pessoas humildes pensavam. E eles
não diziam isso em tom de brincadeira.
Tudo o que posso expressar é que os UFOs agressivos realmente
existem, seja qual for sua origem. Por que eles vêm? Para roubar nossas
vidas? Para quê? A médica Wellaide Cecim Carvalho me disse, muito
seriamente, que eles eram “ladrões de energia”. Os exames de sangue
que ela realizou em dezenas de camponeses atacados no estado brasileiro do Pará mostraram, muito claramente, que a taxa de hemácias das
vítimas dos “aparelhos” voadores e de seus feixes de luz estava abaixo
do normal. O que pensar sobre isso? Talvez o efeito de alguma radiação
no corpo humano e em seu metabolismo.
Durante o Congresso Internacional de Ufologia de Chihuahua,
organizado por Gilberto Rivera no México, em 2003, conheci o veterano ufólogo cubano Virgílio Sánchez-Ocejo, que havia estudado vários
casos de agressões do enigmático chupacabras no Chile e nos Estados
18
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Unidos. Suas investigações mostraram-lhe uma faceta agressiva de uma
manifestação que, aparentemente, parece estar associada ao Fenômeno
UFO. Mas por que diabos essas criaturas estão matando e sugando sangue
de animais? Terão atacado seres humanos e nós ainda não sabemos?
Na Guatemala, parece que sim e mesmo no Brasil de acordo com as
pesquisas de Carlos Alberto Machado.
Ofereço estas páginas cheias de mistério — de absurdo e loucura
para alguns — para que cada um julgue por si mesmo essas situações
não habituais. O que pude fazer como jornalista, e como um inveterado
curioso, foi rastrear arquivos ufológicos, assim como ir e “mergulhar”
em alguns lugares onde um ar diferente era respirado, onde havia a
marca indelével “deles”, aqueles que deixaram vestígios de sangue ou
medo de que alguns jamais serão capazes de esquecer.

Coleção Biblioteca UFO © 2021
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Capítulo 01

Os casos João Prestes
e Pedro de Toledo

N

o Carnaval de 1946, mais precisamente no dia 05 de março, um ano antes do início da chamada Era Moderna dos
Discos Voadores, um estranho incidente aconteceu na pequena cidade de Araçariguama, à época, apenas um vilarejo
no estado de São Paulo. Somente muitos anos mais tarde, o incidente
seria associado a uma possível influência maligna dos extraterrestres e
aos perigos involuntários que existem em relação aos avistamentos de
UFOs. Enquanto a Europa continuava convulsionada e em processo de
reconstrução após o fim da Segunda Guerra Mundial, e em Nuremberg
se julgavam os líderes nazistas pelos crimes contra a humanidade, na
tranquila Araçariguama, um humilde sitiante de 44 anos regressava ao
seu lar para almoçar, após ter passado algumas horas pescando à beira
do Rio Tietê, quando algo terrível ocorreu.
João Prestes Filho desceu da carroça e soltou o cavalo antes de
entrar em sua casa de pau a pique para tomar banho e trocar de roupa.
Quando se aproximou da janela de um dos quartos, uma intensa luz de
cor amarela clareou todo o ambiente. Deslumbrado, o sitiante cobriu o
rosto e foi imediatamente atingido por uma onda de calor que o obrigou
a se sentar, invadido pelo pânico. Ainda descalço e seminu, João Prestes
saiu de casa e, quase às cegas, começou a correr em direção à vila de
Araçariguama, a mais próxima de sua residência. Desesperado após
o ataque da misteriosa luz, procurou se refugiar na casa de sua irmã,
Maria, onde se jogou em uma cama. Quase ao mesmo tempo, começou
a trovejar e a chover, algo comum para aquela época do ano. Assustada,
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Maria chamou a polícia e pouco tempo depois o delegado João Malaquias
chegava à casa, onde o pobre João Prestes Filho agonizava.
Segundo algumas versões, partes do corpo da vítima começavam a
se soltar aos pedaços, marcadamente nos braços e no rosto. Grande parte
de sua pele estava queimada, exceto onde havia pelos e onde a roupa, uma
camisa e uma calça curta, o cobria. Diante de seu deplorável estado físico,
o sitiante foi levado até a vila próxima de Santana de Parnaíba onde, após
algumas horas, foi declarado morto. O tempo passou, mas o mistério sobre sua morte se manteve. Em 1997, eu e o historiador Claudio Tsuyoshi
Suenaga [Consultor da Revista UFO], entrevistamos algumas pessoas que
testemunharam os momentos finais de João Prestes Filho. Também realizamos visitas à região em 2004 e 2005, onde contamos com a inestimável
ajuda da jornalista local Fabiana Matias. Finalmente, em 2012, voltei à
cidade com a equipe do programa de TV espanhol Cuarto Milênio. O que
descobrimos durante essa visita será detalhado abaixo.
Em 1997, eu e Suenaga localizamos o túmulo de João Prestes
Filho, mas em 2012 não consegui mais encontrá-lo, pois muitas cruzes e números de identificação das sepulturas mais antigas haviam
desaparecido — também não havia livros de registros anteriores à
determinada data e o novo coveiro não sabia onde poderíamos encontrar o local de sepultamento que eu procurava. Pensando no que
fazer, sentei-me sobre um dos túmulos e liguei para o antigo coveiro,
senhor Nelson Oliveira, pedindo sua ajuda. Para minha surpresa e
incredulidade, segundo as descrições dadas por Oliveira, descobri
que estava sentado justamente sobre a sepultura que procurava. Para
alguns seria apenas coincidência, e para outros, sincronismo.

O ataque do boitatá
Depois de fotografar o túmulo, decidi olhar outras sepulturas e
acabei por descobrir, com tristeza, que Eulália Maria Jesus ou “Lilica”,
como era conhecida a adorável anciã que entrevistei em 2004, falecera
em 2009. A simpática senhora me contou que estivera no velório de João
Prestes Filho, que ocorrera na casa da irmã da vítima. “Ele estava com
as mãos inchadas, as unhas arrebentadas e a pele estava vermelha. A
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pele do rosto estava solta. Era tudo muito, muito estranho. Além disso,
diziam que havia sido atacado pelo Boitatá. Muita gente já tinha visto
o Boitatá na zona rural onde ele morava”, contou-me na ocasião.
O Boitatá, para esclarecimento do leitor, é uma figura do folclore
tupi-guarani que foi integrada à cultura brasileira durante a época
colonial. Trata-se de uma “serpente voadora de fogo” que aterroriza
as pessoas e que, dependendo das condições, pode queimar e até
matar as testemunhas. O grande ufólogo Antônio Faleiro, de Passa
Tempo, Minas Gerais, é um dos pioneiros e maiores investigadores
desta relação entre Ufologia e folclore no Brasil. Após descobrir
sobre o falecimento de dona Lilica, decidi ir até a casa de sua irmã,
Ana Maria das Dores, então com 86 anos, que nos ofereceu alguns
detalhes adicionais sobre a morte de João Prestes Filho.
Ana Maria me disse que era adolescente à época dos fatos e que
trabalhava em uma mina de ouro que havia na cidade. “Era carnaval e
eu fui até a casa de um parente de João. Da janela, junto das meninas,
vimos o corpo queimado. Mas seus pelos estavam normais. Diziam que
um fogo invisível o queimou e que era o Boitatá”. Quando perguntei se
ela já vira o Boitatá, ela disse que sim, uma vez, há muitos anos. “Era
de noite, e eu olhava para a Serra de Ibaté, onde de repente apareceram
duas bolas de fogo no ar, que batiam uma na outra continuamente. Os
moradores diziam que a gente não devia olhar porque elas perseguiam
as pessoas. Meus olhos arderam muito”, afirmou ela, convicta.
Após a visita à Ana Maria, segui, com o cameraman Francisco
“Paco” Franco, até a casa de Cecília da Rocha Fonseca, viúva de Hermes da Fonseca, a quem eu havia entrevistado em visitas anteriores.
Ela, que estava com 78 anos (em 2012), lembrava bem da década de
40 em Araçariguama, quando não havia luz nem água encanada e a vila
estava isolada — o único acesso era uma estrada de terra frequentemente
enlameada, e o vilarejo era rodeado de bosques e matas. “Lembro-me
perfeitamente que estávamos no carnaval e eu dançava com umas amigas,
todas fantasiadas. Alguém nos disse que o João havia sido queimado.
Fomos à casa de sua irmã, perto da igreja, e da janela o vimos na cama.
Ele estava inteiro queimado, a gordura de seu corpo estava derretida.
Tinha caído pedaços da sua carne. Ele ainda gemia de dor”.
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Então Cecília acrescentou uma informação até então desconhecida. “Fomos até a casa do João, que era de madeira, e lá
dentro vimos manchas de sangue na parte baixa das paredes”.
Segundo contou seu marido, em uma entrevista que fiz em 2005,
depois da morte de João Prestes Filho a casa fora abandonada. Era
considerada amaldiçoada, pois em seu interior se ouviam barulhos
assustadores de procedência desconhecida. Os poucos vizinhos de
Prestes alegavam observar “vultos espectrais” vagando pela casa
do chamado “Mártir de Araçariguama”.

O último confidente
Em 1997, com Cláudio Suenaga, entrevistamos o senhor Vergílio
Francisco Alves, primo da vítima. Ele contava então com 92 anos e
tinha boa memória e saúde. Alves faleceu vários anos depois, mas não
de velhice — o ancião fora atropelado de forma covarde na cidade de
São Roque, também estado de São Paulo. Seu testemunho, à época, foi
importante para descobrirmos alguns detalhes sobre a vida e a morte
de seu primo. Segundo nos contou o nonagenário, “quando voltou da
pescaria, João encontrou a casa vazia porque sua mulher tinha ido à
vila de Araçariguama para assistir ao Carnaval. Ele disse que uma luz
amarela iluminou toda a casa e ele sentiu que estava queimando. Não
pôde usar as mãos e teve que abrir o trinco da porta com os dentes.
Em seguida, saiu correndo descalço, coisa que nunca fazia. Meu primo
Emiliano me ligou e eu encontrei com o João na casa de sua irmã Maria,
em um beliche, falando com o delegado Malaquias”.
Sobre o aspecto de João Prestes Filho, Alves nos contou que
as partes do corpo mais queimadas eram as mãos e o rosto, e que o
cabelo estava normal. “Ele era um homem de pele branca, mas ela
estava torrada como a de um porco, bem avermelhada. Seus pés
não apresentavam queimaduras, só estavam machucados porque ele
correu descalço pelas pedras. A carne não se soltava, como algumas
pessoas disseram”, esclareceu. Sobre a causa das queimaduras, a
vítima teria dito “que não devíamos acusar ninguém da Terra.
Curiosamente, algum tempo antes, o Boitatá havia tentado atacá-lo
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O autor Pablo Villarrubia Mauso com Genésia Prestes em Araçariguama mostra
a única foto existente de João Prestes Filho e de sua esposa

quando ele atravessava uma serra com uma tropa de burros. Ele
ia montado e apareceu uma bola de fogo que caiu e explodiu muito
perto dele. Era comum que esse tipo de bolas baterem contra solo,
às vezes duas, três, quatro ou seis vezes seguidas”.
Outra testemunha entrevistada por mim em 2004, também já falecida,
era João Roque de Andrade. Ele revelou ter visto o falecido e que do que
mais vivamente se lembrava era “do cheiro estranho, muito forte” que o
corpo de João Prestes Filho emanava. Em 2012, encontrei novamente com
o sobrinho da vítima, Luís Prestes, mas ele não quis falar sobre o caso. Em
1997, entretanto, ele nos contara que seu tio correra até a casa da irmã envolto
em um cobertor. “Ele disse que uma tocha de fogo tinha entrado pela janela,
mas, segundo a polícia, não havia nada queimado dentro da casa. Meu pai,
Roque Prestes, irmão de João, era subdelegado de Araçariguama naquela
época, e então a informação é confiável”. Sobre as queimaduras de seu tio,
Luís informou que “ele estava queimado da cintura para cima. A pele se
desprendeu, mas o cabelo ficou normal. Foi realizada uma investigação
policial, mas nada foi esclarecido sobre sua morte”.
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O entomólogo e ufólogo romeno radicado no Brasil Fernando
Grossmann, autor da célebre “hipótese gótica” sobre ETs agressivos
e assassinos, já falecido, contou que o primo de João Prestes Filho,
Emiliano Prestes, também havia sido atacado nos anos 40 por uma
bola de fogo em uma mata próxima à cidade. Lembrando como seu
primo havia falecido, Emiliano Prestes escondeu sua cabeça dentro
de um saco de pano, enquanto se benzia e orava para que aquela
esfera ficasse longe — ele não foi queimado, mas sentiu um calor
intenso proveniente do objeto luminoso.

Cidade mal-assombrada?
Segundo Benedita Palmira Incau Gomes, que pude entrevistar em
2004, sua mãe Marcelina de Oliveira Incau contava que, em uma data próxima à morte de João Prestes Filho, ela vira algo muito estranho. “Mamãe
falava que uma noite vinha com seu irmão em direção à nossa casa e que,
quando eles chegaram à Rua Maria Ilda, uma bola de luz pequena veio
voando em direção a eles. A luz cresceu e se transformou em uma esfera,
ao mesmo tempo que do lado superior saíam uns pés iluminados. Mamãe
entrou correndo em casa e benzeu”, lembrou a filha.
Benedita também revelou ter vivido acontecimentos sobrenaturais na Igreja Nossa Senhora da Penha, construída no século XVII.
“Em meados dos anos 60 eu trabalhava limpando a igreja. Em uma
noite escutei umas batidas secas nas tábuas da escada que levava
ao altar. Eu saí da sacristia para ver quem estava fazendo aquele
barulho, mas não havia ninguém ali. Saí correndo de tanto medo”,
contou. Seu vizinho, o senhor Hermes da Fonseca, que nos deu uma
inestimável ajuda para localizar testemunhas de fatos insólitos na
região de Araçariguama, nos contou que em 1954, quando voltava
à cidade por volta das 23h00, viu em companhia de sua futura sogra
duas “crianças” brincando na escuridão da noite.
Segundo seu relato, as tais crianças “eram um menino e uma
menina de entre 10 e 12 anos que vestiam roupas aparentemente caras
e fora da moda. A menina usava um vestido e o garoto camisa e calças,
todos muito brancos. Além disso, brincavam com um tipo de roda e uma
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vara com um gancho para empurrá-la, ou seja, uma brincadeira já fora
de uso naqueles anos. Minha sogra me questionou sobre quem seriam
os pais daquelas crianças, e ela estava certa, pois em uma cidade com
tão poucos habitantes todos nos conhecíamos. Mas o mais estranho
aconteceu quando os dois pequenos entraram no meio de duas fileiras
de tijolos e sumiram. Nunca mais voltamos a vê-los”.
Igualmente misteriosa é a história que nos contou Eulália Maria
de Jesus sobre outra aparição fantasmagórica. Nos anos 40 ou talvez 50,
ela e uma amiga, em plena noite de verão, estavam sentadas na calçada
em frente à porta de sua casa quando ouviram galopes de um cavalo.
“Quando nos viramos para ver o que era, pela rua vinha um cavaleiro
usando um chapéu de palha de aba larga, que parou seu cavalo diante
da gente. O cavalo ergueu-se sobre as patas traseiras e de seus cascos
saíram faíscas. Naquele momento o cavalo e seu cavaleiro se desmancharam em pleno ar”, contou ela.

Sempre a “bola de fogo”
Segundo a testemunha, tratava-se de um tal de Policarpo, um
rico fazendeiro falecido há muito tempo, proprietário de terras em
Santana de Parnaíba que tinha vários alambiques em Araçariguama
— de acordo com Eulália, o homem costumava ir à cidade como alma
penada para fiscalizar seus negócios. O cemitério de Araçariguama é
outra zona quente de fenômenos incomuns. Nelson de Oliveira, antigo
coveiro, nos contou que em 1989 havia visto um objeto metálico em
forma de chapéu sobrevoando o cemitério.
Mais recentemente, por volta de 2005, a mesma testemunha, ainda
trabalhando no cemitério, observou o vulto de uma figura humana que
caminhava deslizando a pouca altura do chão e desapareceu no ar ao
chegar perto dos túmulos. O mencionado entomólogo Fernando Grossmann levantou informações de que na noite do falecimento de João
Prestes Filho um funcionário do município chamado Alencar Martins
Gonçalves viu uma “bola de fogo” voando próximo ao cemitério.
Um dos locais mais enigmáticos de Araçariguama, a poucos
metros do centro, é a antiga mina de ouro dos canadenses. Em 2012,
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pela primeira vez, consegui percorrer parte de um de seus túneis, que
estivera fechado por questões de segurança. A mina, sobre a qual são
contadas muitas histórias sobrenaturais, fechou em 1934. Vergílio
Alves, sobre quem já falamos, trabalhou ali nos anos 20 como mensageiro. “Diziam que, pela noite, saía da boca da mina uma bola
de fogo que chamamos de mãe do ouro, que se movimentava pelo ar
até o Morro do Saboão, sem fazer nenhum barulho. Também diziam
que era o lagarto de fogo, de cor amarelo-avermelhado. Ia muito
devagar pelo ar”, contou Alves.
O pai de Benedita Palmira, Maurício Incau, um italiano que
trabalhara na mina como engenheiro, contava que ouvia, à noite,
gritos, lamentações e barulho de correntes — também surgiam
vultos ou espectros de antigos escravos africanos que ali haviam
trabalhado e sofrido severos maus-tratos a mando de seus senhores. Eulália disse que trabalhara na mina quando adolescente e que
certa noite, perto da entrada, quando ia ligar um gerador, apareceu
um homem todo vestido de preto, de cuja boca saía uma chama
esverdeada. Uma amiga sua, de nome Custódia, chegara a se machucar quando caiu ao chão pelo susto com a aparição. “O dono
da mina, um canadense, nos disse que não sentíssemos medo, já
que se tratava do espírito de um religioso, o primeiro a rezar uma
missa nessa cidade”, afirmou a senhora.
Uma das minhas obsessões ao longo de 15 anos de pesquisas
do caso João Prestes Filho foi conseguir uma fotografia daquela
vítima. Para mim era um “homem sem rosto” e precisava fazê-lo
visível para reivindicar sua memória com justiça. Foi em 2005 que
em uma visita a Araçariguama, o mencionado Hermes da Fonseca
me ajudou a localizar um dos sete filhos do “homem queimado”.
Era Genésia Prestes, então com 83 anos e que vivia em São Roque.
Ela me disse, emocionada: “Papai morreu queimado. O rosto ficou
queimado, também a pele, as mãos, enquanto gritava de dor. Morreu
a caminho de Santana de Parnaíba”.
Quando indaguei quem tinha matado o pai, ela disse: “Uma
bola de fogo, o ‘fogo do mundo’. Papai foi até a casa da minha tia
para ver a minha mãe, no meio da chuva, gritando”. Aquelas pala28
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vras me arrepiaram no meio do seu quarto, escuro. Então me atrevi
por perguntar se ela ainda tinha uma foto do irmão. Sem dizer uma
só palavra, apontou com a mão para a parede onde havia uma velha
moldura com uma foto pintada à mão. Era a foto dos seus pais! Pela
primeira vez na história da Ufologia João Prestes Filho “ganhava”
um rosto: um homem branco, bigodinho fino da época e cabelo preto
penteado para trás. Era a única imagem que sobreviveu da vítima do
misterioso Boitatá e que, agora, aparece neste livro.

Outro homem queimado
No dia 22 de fevereiro de 1994, em um vale remoto e selvático,
o do Entardecer, no litoral paulista, no município de Pedro de Toledo,
perto de Peruíbe, no litoral de São Paulo, aconteceu outro episódio estremecedor e inexplicável que engrossaria os anais da Ufologia brasileira
quase 60 anos depois do caso João Prestes Filho. O caseiro cearense José
Marlone de Souza, de 30 anos, apareceu morto dentro do seu casebre
de paredes de madeira e teto de zinco. O homem trabalhava na chácara
havia somente dois meses quando aconteceu a tragédia. O corpo da vítima estava preto e aparentemente mumificado ou desidratado. Um fato
chamou a atenção dos investigadores: o calção vermelho e a camiseta
branca da vítima estavam, incrivelmente, intactos. Inclusive sua cueca,
que era branca e com listras verticais azuis.
Ao seu redor, havia uma mancha de pó branco, bem como um
garrafão de água com cheiro fétido. No seu peito viu-se uma marca ou
rasura triangular sobre a camiseta intacta. A pele da boca e do nariz
haviam desaparecido deixando os dentes expostos. O perito criminal
bateu no corpo com os dedos, provocando um som que descreveu como
“couro desidratado”. Outro fato curioso foi que o cabelo se encontrava
jogado no chão a vários centímetros do corpo.
No exterior da casa, próximo da porta, a polícia encontrou uma
galinha e seus pintinhos igualmente mortos e, como Marlone, estavam
rodeadas de uma mancha branca. Um pouco mais distante, no curral,
a 55 m de distância, encontraram três bezerros mortos. Dois cães
também foram queimados, porém ainda estavam vivos, um deles com
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uma pata dianteira “derretida”. Apresentavam queimaduras de 3º ou
4º graus e, de acordo com o perito, era possível visualizar os órgãos
internos dos animais que morreram poucos dias depois. Também
se apurou que os bezerros tinham morrido antes das outras vítimas,
entre poucas horas e um dia. O fotógrafo somente conseguiu bater
três fotos do corpo, pois eram os três últimos fotogramas do único
filme que tinha na câmera analógica ou de filme, daquela época, e já
fizera fotografias de outros casos. Por esse motivo os animais mortos
e feridos não foram fotografados.
De acordo com o laudo do exame de corpo de delito, no coração
da vítima foram encontrados rastros de cocaína. Uma averiguação da
ficha policial do morto revelou que José Marlone de Souza, natural de
Mombaça, no Ceará, assassinou o seu pai, Acelone Pereira de Souza e,
provavelmente por isso, teria se refugiado naquele lugar tão ermo e de
difícil acesso, no vale do Entardecer depois da fuga de um presídio.
O caso foi veio à tona graças ao pesquisador Saga Suséliton de
Souza, de Peruíbe. Com a pesquisa realizada pelos veteranos ufólogos
Carlos Alberto Machado e Edison Boaventura Júnior. conseguiu-se
saber — a partir do resgate do laudo médico 428/94 do Boletim de
Ocorrência 053/94 do posto médico legal de Praia Grande, de 08 de
março de 1994 — que o corpo não apresentava vestígios de violência
e que a causa mortis era indeterminada. Porém, a hipótese de que
um raio teria matado José Marlone não parece ter fundamento, como
provaram os ufólogos citados, não sendo encontradas as marcas e
características desse tipo de incidente no casebre, além de não haver
buracos provocados pelo suposto raio. Ambos os ufólogos fizeram uma
pesquisa in loco na cabana e seus arredores usando contadores Geiger,
magnetômetros, bússolas etc. e não puderam verificar nenhuma anomalia, talvez pelo fato de terem passado vários anos desde o incidente.
O delegado do caso disse aos ufólogos que o cadáver, enterrado pelos próprios policiais no cemitério de Pedro de Toledo
no dia 28 de fevereiro de 1994 — pois o corpo não foi reclamado
por nenhum familiar —, fora exumado e levado à Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp) para ser analisado. Algo curioso
pois, como sabemos, aparentemente os corpos dos ETs do Caso
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O relatório da morte brutal em Pedro de Toledo, produzido pela delegacia de
polícia local, e uma imagem do cadáver da vítima carbonizada

Varginha também foram parar na mesma universidade de forma
clandestina. Assim como em outros casos misteriosos, a investigação
teve inúmeros falhas e lacunas: não foram recolhidos restos do pó
branco para análise. Das mostras de água da garrafa — que deveria
ser analisada — nada se soube ou não aparece nada no inquérito.
Além disso, não se encontrou registro do sepultamento do corpo
no cemitério de Pedro de Toledo nem um atestado de óbito.
Os dois ufólogos também localizaram, perto do casebre de José
Marlone, um casal que, muitos anos antes, teria sido atingido por um raio
que deixou graves sequelas em ambos. Porém, disseram que naquele dia
não chovia e não relampejava. Sentiram cheiro de enxofre ou de queimado e até um ferro de passar roupa acabou fundido. Misteriosamente
as duas filhas que dormiam próximas ao casal não foram prejudicadas.
Eles também testemunharam, em várias ocasiões, aparições de estranhas
luzes de variadas cores sobrevoando o vale, chamadas “mães-do-ouro”.
Pesquisadores do Grupo Ufológico de Guarujá (GUG) pesquisaram, naquele mesmo ano, 1994, vários casos de aparições de
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UFOs na região de Peruíbe, uma verdadeira onda ufológica, sendo
que alguns objetos não identificados rondaram a zona onde morava a
vítima naquele mesmo dia. O caso lembra muito o de Araçariguama,
de 1946, inclusive algumas características que podem ser atribuídas
à ação de micro-ondas, como o fato de o corpo (matéria viva) estar
queimado e as roupas (matéria morta) não. Coincidência? Seria outro
ataque do legendário Boitatá, descrito pelo Padre Anchieta, como
recordou o célebre ufólogo Antônio Faleiro?
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