
No dia 2 de janeiro de 1998, por volta das 21:30 várias pessoas 
testemunharam a evolução de um aparelho luminoso sobre casas na 
região de Capão Redondo, na cidade de São Paulo.

O filme obtido por Heraldo Canalis, da empresa Mikson, em maio de 
1986, é o melhor registro de vídeo que existe.



1902 - Viagem à lua - direção de Georges Méliès,

https://pt.wikipedia.org/wiki/Georges_M%C3%A9li%C3%A8s


Buck Rogers é um personagem de pulps e histórias em quadrinhos, criado em 1928
As primeiras histórias de Flash Gordon por Raymond foram publicadas a partir de janeiro de 1934, 
A tira de Flash Gordon foi bem recebida pelos leitores de jornais, tornando-se uma das mais populares histórias em 
quadrinhos americanas da década de 1930.





Em 24 de junho de 1947, Arnold pilotava um CallAir A-2 
de Chehalis para Yakima, cidades localizadas no estado americano 
de Washington. Monte Raineir

Moderno caça B24
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Os cientistas nazistas, estima-se que foram entre 500 e 1.000, foram transferidos para White Sands Proving
Ground, no Novo México, Em Junho de 1947, o primeiro míssil V2 alterado foi lançado da rampa de lançamento 
de White Sands Proving Ground, no Novo México. O foguete afastou-se da sua trajetória inicial para se ir se 
espatifar do outro lado da fronteira mexicana, a menos de cinco quilômetros de um bairro super povoado da 
cidade fronteiriça de Juarez. 



O Caso Roswell, ou Incidente em Roswell (em inglês: The Roswell UFO Incident), é um dos casos mais famosos 
da ufologia mundial, diz respeito a uma série de acontecimentos ocorridos em julho de 1947 na localidade 
de Roswell, no estado do Novo México, nos Estados Unidos,
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Na noite de 09 de outubro de 1946, George Adamski, para o céu como quase todos os que acompanhavam a 
chuva de meteoros no sul da Califórnia. Foi aí que viu “um grande aparelho escuro, parecido com um gigantesco 
dirigível, imóvel sobre as montanhas de San Diego” Dai até 1952 fotografou muitos UFO´s e teve um contato 
imediato com uma mulher extraterrestre. 



(The Day the Earth Stood Still) é um filme americano de 1951, do gênero ficção científica, dirigido por Robert 
Wise. O filme narra a visita de um ser alienígena à Terra e o seu apelo para a paz entre os povos do planeta.
Um disco voador pousa em Washington, capital dos Estados Unidos. Seu único ocupante é Klaatu (Michael 
Rennie), um ser humanóide que pede paz aos terráqueos. Confundido com uma criatura perigosa, Klaatu é 
atingido por um soldado. O ataque desperta a fúria de Gort (Lock Martin), um robô que acompanha Klaatu e 
tem por missão protegê-lo, o que resulta na destruição do capitólio. 
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Quadrinhos década de 1950 e 1960



Barney e Betty Hill foi um casal abduzidopor alienígenas nos dias 19 e 20 de setembro de 1961. Essa foi a primeira 
alegação de abdução por alienígenas amplamente divulgada, tendo sido adaptada em 1966 para o livro The 
Interrupted Journey, que foi sucesso de vendas, e um filme para televisão.
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Caso Travis Walton teria sido abduzido por um OVNI na Floresta Nacional de Apache-Sitgreaves, no Arizona, sob 
as vistas dos seus companheiros, na noite de 5 de novembro de 1975, reaparecendo somente após cinco dias de 
buscas intensas.
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CONTATOS IMEDIATOS DO TERCEIRO GRAU 1977



Hierarquia naval: Almirantes, Capitães, Comandantes.

Almirante Kirk

Comandante Ashtar


