A Noite oficial dos OVNI’s - 1986
Em 19 de maio de 1986 nada menos que 23 UFOS invadiram o espaço aéreo
nacional. Isso tumultuou e interrompeu o tráfego aéreo em alguns lugares
do país. Os ufos ficaram registrados em várias estações de radares das
regiões sobrevoadas e até o Cindacta, em Brasília (DF) – captou os
objetos. Diante da gravidade da situação, por ordem expressa a
aeronáutica, três caças Mirage e dois caças F-5E decolaram para
interceptar aqueles UFOs.
O que se seguiu nos céus do Brasil era digno dos momentos finais do filme
Independence Day:
Os UFOs saltaram de 250 km/h para algo em torno de 1.500 km/h em
menos de um segundo. em alguns momentos os ufos chegaram a fazer
curvas de 90 graus a 3600 km/h Eles também mudavam constantemente
de cor e de trajetória – faziam curvas em ângulos retos, sem reduzir a
velocidade. Eram extremamente manobráveis. Eles subiam, desciam,
sumiam instantaneamente do radar e apareciam em outro lugar. O caça F5E, chegou a ser seguido por 13 UFOs. Para escapar ele tentou uma
manobra evasiva padrão e fez um “looping”, mas para a surpresa do piloto
do caça, os ufos entraram com ele no looping, frustrando a intenção do
piloto com a manobra.
Um dos objetos veio em alta velocidade e, repentinamente, parou, de
forma que ficou em rota de colisão eminente com um dos aviões e
deixando o piloto completamente apavorado. Mas, logo em seguida, o
artefato disparou em alta velocidade, saindo da rota de colisão iminente.

Os ufos eram muito brilhantes e tinham tamanho variados um deles pelos
registros do radar do caça tinha a dimensão de um avião jumbo. Havia
também outros menores, com 8 e 10 metros.
Os ufos foram perseguidos até que o combustível dos jatos chegou no
limite e eles tiveram que voltar para a base aérea.
Os ufos voaram segundo os registros, por cerca de 8 horas.
A situação era tão esdrúxula que obrigou o próprio Ministro da
Aeronáutica na época, o então Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, a se
pronunciar na imprensa, organizando inclusive uma coletiva onde os
próprios pilotos ficaram disponíveis para dar entrevistas. Um fato
histórico para a Ufologia brasileira: pela primeira vez, oficialmente, era
admitido publicamente que vários UFOs invadiram o espaço aéreo do
Brasil.
Chegou-se a levantar a hipótese de ser um engano e até idiotices foram
ditas, como os pilotos terem perseguido reflexos e até mesmo o planeta
Vênus. É bom lembrar que os objetos ficaram registrados em diferentes
radares, totalizando mais de 50 radares. Sobretudo nos radares internos
dos Caças. E que os pilotos são treinados. Além disso o tempo estava bom
e limpo. Sem nuvens. E planetas e reflexos não aparecem em radar.
Levantou-se a hipótese de falhas nos instrumentos. Porém considerando
que mais de 50 radares registraram a mesma coisa, então uma falha
dessas proporções é algo ainda mais bizarro que ufos voando pelo céu.
Aqui você pode ver o video com a reportagem do fantástico que mostra a
admissão da aeronáutica sobre o estranho fenômeno.

Link do Video com imagens registradas na época:
https://youtu.be/eeoENoOoyAs
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