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 Eu gostaria de compartilhar com vocês o último e-mail que Bob Pratt me enviou, 
visto que isso será do interesse de muitos dos pesquisadores de OVNIs presentes nessa lista. 
Nessa mensagem, em relação a qual infelizmente não tive tempo para responder, Bob 
comentou sobre a Operação Prato, conduzida secretamente pelos militares na Amazônia, 
entre os meses de setembro e dezembro de 1977. A algumas semanas atrás, a maior rede de 
televisão do Brasil, a Rede Globo, que também é a quarta maior do mundo, transmitiu um 
espantoso documentário de 45 minutos de duração sobre a Operação Prato, recriando fatos e 
ataques de alienígenas na Amazônia. Eu participei como consultor para o documentário e 
recebi permissão para dispor do seu conteúdo, inteiramente legendado com texto na língua 
inglesa. 
 O programa é um show de qualidade “Spielberg”, apresentando grandes efeitos 
especiais, mas há a presença de alguns erros que podem ser facilmente assimilados em relação 
ao contexto geral do documentário. Ele foi assistido por 80 milhões de brasileiros e foi 
amplamente debatido entre os componentes da lista, em todos os fóruns daqui, assim como a 
maior parte da população do país tornou-se ciente de tais fatos. 
 
 Vocês podem baixar o documentário com legenda na língua inglesa de forma 
gratuita a partir do Protocolo de Transferência de Arquivos da revista brasileira “UFO”, que 
pode ser acessado a partir do seguinte link: http://www.ufo.com.br/publico/ 
 
 Feito o acesso, clique sobre o link “Linha_Direta_25_Agosto/”, e então clique 
novamente sobre “Program Linha Direta..>”. Lamento que o arquivo possua 300 MB, mas essa 
é a menor versão que pude disponibilizar. 
 
 Para aqueles interessados em obter o documentário numa qualidade superior, 
porém sem as legendas na língua inglesa, devem acessar o link: 
“http://www.ufo.com.br/publico/”. Feito o acesso, clique sobre o link 
“Linha_Direta_25_Agosto/” e então clique novamente sobre “VTS_01_2.VOB”. O conteúdo 
está dividido em duas partes, totalizando 1,5 GB. 
 
Então, segue abaixo o e-mail de Bob Pratt sobre o documentário. 
 
A. J. Gevaerd 
Revista UFO 
www.ufo.com.br 
gevaerd.nul 
 

----- 

 

Olá, A. J. 
 
Por favor, veja o anexo desta mensagem, sobre o programa Linha Direta, que versa sobre a 
Operação Prato, e depois me diga sua opinião. Obrigado. 
 
Bob 

http://ufoupdateslist.com/cgi-bin/search-email.cgi?index=/ufo/updates/&key=gevaerd
http://www.ufo.com.br/publico/
http://www.ufo.com.br/publico/
http://www.ufo.com.br/
http://ufoupdateslist.com/cgi-bin/search-email.cgi?index=/ufo/updates/&key=gevaerd
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Olá, Ademar José Gevaerd 

Obrigado por enviar para mim o vídeo do programa Linha Direta sobre a Operação 

Prato, contendo legendas na língua inglesa. Considero que a produção foi muito interessante e 

que os atores fizeram um bom trabalho. 

Entretanto eu considero haver um problema com o roteiro. Havia algumas sérias 

inexatidões e eu gostaria de saber se você está ciente delas. 

Eu não sou um especialista em Operação Prato e duvido que alguém o seja. Com a 

possível exceção do Coronel Camilo (chefe da seção de inteligência “A2” da Aeronáutica em 

Belém em 1977-78), aqueles que sabiam o que aconteceu agora estão mortos, o que é uma 

pena porque há muito que gostaríamos de saber sobre a operação. 

Como eu disse para Michael Weber, a Operação Prato é única na história do fenômeno 

OVNI. Isso resultou numa bem documentada prova de que os OVNIs são reais. Nunca antes ou 

desde então ocorreu uma tão longa série de avistamentos e encontros sendo investigada pelo 

governo de qualquer país, especialmente um do tamanho do Brasil. Agora, se você puder, atue 

no sentido de fazer a Força Aérea Brasileira liberar esses arquivos para o público. 

O programa Linha Direta focou o Coronel Hollanda, suas ações e reações, 

especialmente no que se refere ao fim da Operação Prato. Mas para mim, a história da 

Operação Prato foi caracterizada por OVNIs dominando os céus na área da ilha de Colares por 

mais de quatro meses. 

OVNIs voavam impunemente por onde quer que quisessem. Eles apareciam na forma 

de luzes brilhantes, frequentemente na forma de bolas e discos, movimentando-se 

rapidamente ou vagarosamente, ou pairando a baixa altura e, frequentemente executando 

manobras bruscas. Algumas vezes eles disparavam feixes de luz que atingiam as pessoas, 

queimando-as. Em algumas ocasiões, os OVNIs eram vistos mergulhando no interior das águas 

da baía do Marajó e também saindo delas, de forma que em alguns casos pescadores viram 

luzes azuis deslocando-se por baixo das águas. 

O terror presente na região era tanto que os prefeitos de várias localidades apelaram 

pela ajuda da Força Aérea Brasileira. A Força Aérea, encarregada da proteção dos céus do 

Brasil, respondeu com o envio de uma pequena equipe de agentes da área de inteligência para 

verificarem o que estava acontecendo, onde ao mesmo tempo deveriam tentar acalmar as 

pessoas afetadas pelo fenômeno. 

Pelo que fui capaz de compreender, a Força Aérea não enviou uma equipe de 

estudiosos do fenômeno OVNI. O Brigadeiro Protásio, o comandante da base aérea, 

simplesmente queria saber o que estava acontecendo e queria provas de que OVNIs estavam 

voando através dos céus. Apesar dos testemunhos documentados, fotos e filmes, ele disse a 

Daniel, Cynthia e a mim, durante o ano de 1999, que ele nunca teve essa prova e, descartou 
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que o fenômeno se tratava simplesmente de um caso de histeria coletiva ou a um mau 

funcionamento da luz do farol que fica localizado a cerca de 01 (um) quilômetro de distância 

da praia de Colares. (Protásio nos disse que ele acredita que OVNIs são reais e que tem lido os 

livros do General Uchoa). 

Para mim, o que caracteriza a essência da Operação Prato são os OVNIs e suas ações 

frequentemente hostis, e não a reação de Hollanda em relação às luzes, conforme sugeriu o 

programa Linha Direta. As maiores inexatidões do programa (que eu pude perceber), são, em 

resumo: 

1) O incidente com o barco de pesca descrito no começo do programa nunca fez parte 

da série de avistamentos em Colares. 

2) O encontro do helicóptero com o OVNI que causou a parada das lâminas do rotor, 

quase levando à queda da aeronave, jamais aconteceu. 

3) Em momento algum qualquer uma das procissões religiosas que percorreram as 

ruas da localidade foram atacadas. 

4) O antigo prefeito de Vigia disse que a Força Aérea Brasileira montou metralhadoras 

e armas antiaéreas. Isso não aconteceu. 

5) Os corredores do hospital em Colares nunca ficou lotado com as vítimas das 

queimaduras. A médica responsável tratou cerca de 35 a 40 vítimas das queimaduras durante 

um período aproximado de 90 dias, o que representou uma média de atendimento inferior a 

um paciente a cada dois dias. 

6) Hollanda estava muito interessado com o que estava acontecendo em Colares, mas 

ele não estava obcecado com o fenômeno nem apresentou histeria. 

 

DETALHAMENTO DOS ITENS 01 A 06 

Nº 01) A descrição do pescador sendo atacado pouco antes do nascer do sol não 

possui ligação com a Operação Prato. A cena foi baseada num incidente ocorrido durante o 

mês de abril de 1977 (mais de seis meses antes do início da Operação Prato), a bordo de um 

antigo barco de pesca feito de madeira. Os homens não eram pescadores, mas cortadores de 

madeira que foram para a inabitada ilha dos Caranguejos, na baía de São Marcos, obter 

madeira para venderem em São Luís. A ilha fica a centenas de quilômetros a leste da ilha de 

Colares. Nenhum dos quatro homens a bordo viram uma luz de qualquer tipo que fosse e 

ninguém foi liquidado por um OVNI. Três dos homens acordaram na manhã seguinte e 

encontraram o quarto homem morto, na sua rede. Dois dos sobreviventes estavam 

queimados, um deles seriamente. Os sobreviventes jamais souberam o que de fato ocorreu 

com eles. O Dr. Silvio Lago colocou cada um deles sob hipnose por duas vezes durante um fim 

de semana (sem a presença de qualquer um dos outros sobreviventes), mas não foi capaz de 

penetrar no que ele chamou de “bloqueio mental”, que os impediu de revelarem o que 

realmente se sucedeu naquela noite. 



Os produtores do programa Linha Direta habilmente mostraram um dos “pescadores” 

dizendo que eles precisavam estar em Alcântara na manhã seguinte. Isso não é verdade. 

Naquela época poucos brasileiros fora daquela área já tinham ouvido falar de Alcântara 

(localizada a dezenas de quilômetros ao norte da ilha dos Caranguejos), que uma vez tinha sido 

a capital colonial do estado do Maranhão, mas que em 1977 era pouco mais do que um 

sossegado povoamento (numa certa ocasião, sobrevoei essa área). Entretanto, como você 

sabe, no fim da década de 80, o Brasil construiu o centro de lançamentos de foguetes em 

Alcântara, do qual os brasileiros merecidamente se orgulham. A única razão que vejo para os 

produtores colocarem isso no programa foi com o objetivo de conduzirem o telespectador 

para ligarem o incidente com algo relacionado ao espaço sideral. 

Diversas pessoas na área ao redor de São Luís, ilha dos Caranguejos e Pinheiro, foram 

queimadas por OVNIs em incidentes similares a esses ocorridos em Colares e Vigia. Os 

avistamentos duraram quatro meses (abril, maio, junho e julho de 1977), antes de diminuírem 

gradativamente, de forma que, aparentemente, os OVNIs passaram a se mover rumo à direção 

da área de Colares. Hollanda acreditava que o fenômeno ainda continuou a se mover para 

além da área de Colares, avançando para a direção oeste, acompanhando o Amazonas. 

Nº 02) O encontro do helicóptero com o OVNI jamais aconteceu. O programa linha 

direta atribuiu o relato a um homem chamado Antônio Ferreira, que supostamente estava a 

bordo da aeronave. Mas não há nada nos arquivos da Força Aérea Brasileira sobre tal 

incidente, nem houve qualquer menção a isso por parte do Hollanda ou do Sgt Pinto. Tenho 

certeza de que eles teriam abordado tal acontecimento, caso o mesmo realmente tivesse 

ocorrido. A única menção de um Antônio Ferreira nos documentos da FAB é a seguinte: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Hollanda nos contou que em Colares, um piloto de helicóptero disse a ele que numa 

certa ocasião, estava indo para decolar com a aeronave, onde pretendia voar a uma certa 

distância para depois retornar com o holofote da aeronave ligado e direcionado para Colares, a 

fim de verificar se os habitantes da região pensariam que se trataria de um OVNI. Mas as 

pessoas ouviram o motor do helicóptero e não foram enganadas. E um velho homem veio a 

Hollanda mais tarde e disse que quando o helicóptero voou para longe, foi seguido por uma 

luz. Hollanda então contou isso para o piloto. Isso assustou o piloto, que então decidiu 

permanecer em Colares durante a noite e retornar para Belém no dia seguinte, sob a luz do 

dia. 



Nº 03) Em momento algum qualquer uma das procissões religiosas que percorreram as 

ruas da localidade foram atacadas. Tais procissões de fato aconteceram, com as pessoas 

acreditando que as cerimônias religiosas ajudariam a evitar o ataque dos OVNIs. Em 1999, nós 

entrevistamos o Sr. Rosio Aranha de Oliveira e membros da sua família, incluindo sua filha, Ana 

Celia, que tinha apenas uns seis anos de idade em 1977. 

Ana Celia, que se tornou uma professora escolar, disse: “As pessoas faziam grandes 

fogueiras. As escolas estavam fechadas. Todos os dias, às 06 horas, “procissões” (uma oração) 

saíam a partir da igreja. Nesse momento, tudo em Colares ficava parado. A escola estava 

fechada; a unidade policial, também. Às 06 horas (vinha) a procissão religiosa que pedia por 

proteção para todos e pela salvação das crianças. Então, quando ela terminava, as mulheres e 

crianças iam dormir enquanto os homens iam fazer a vigilância da localidade. Pessoas e 

animais foram atacados. Minha mãe e eu diremos as mesmas coisas. Naquele momento não 

havia comida. Ninguém estava pescando, havia uma terrível carência de alimentos. E as 

pessoas não iriam sair de suas hortas para ficarem circulando por grandes plantações. E todas 

as pessoas tentavam circular pela região em grandes grupos. Ninguém queria ficar sozinho. Às 

06 horas a região escurecia e íamos dormir. Nesse horário, grupos de 50 a 60 pessoas, 

formados principalmente por mulheres e crianças, se juntavam numa única casa. Durante a 

noite, as pessoas viam vários OVNIs voando, às vezes em formação. Certa vez, nunca me 

esqueci desse caso, ouvi homens atirando e corri para a porta e a abri, onde vi vários OVNIs 

voando em formação, de forma que repentinamente eles mudaram suas trajetórias para 

diversas direções distintas. As pessoas começaram a atirar para a direção do céu.” 

“Nos OVNIs?” – perguntei. 

“Não, o objetivo foi espanta-los para longe. Um OVNI veio a ficar próximo de uma área 

povoada, a apenas 15 metros de altura, aproximadamente. Os objetos se moviam muito 

rapidamente. As crianças não sabiam o que estava acontecendo. Nós apenas ouvíamos de 

nossos pais e de outros homens o que estava ocorrendo. Nós não sabíamos por que estávamos 

indo para as casas de outras pessoas à noite para dormirmos. Na época eu não tinha nenhuma 

reação em relação ao que estava presenciando. Sonhei com isso e às vezes esses sonhos se 

repetem. Por três anos. Todos os anos me lembro disso e começo a sonhar com aqueles 

acontecimentos. Os sonhos são muito reais e não perdem a vivacidade mesmo com o passar 

do tempo. Foi só algum tempo após os fatos que passei a ficar com medo.” 

Ana Celia e sua família permaneceram em Colares durante toda a onda de eventos e 

certamente saberiam se alguma procissão tivesse sido atacada. Assim como a Dra. Wellaide. 

E quanto ao pai de Ana Celia, Rosio, em 1999, ele disse a mim que vinte anos antes, em 

1979, tinha visto luzes azuis movendo-se por baixo das águas da baía de Marajó. 

“Em 1977, quando íamos pescar, era raro quando não víamos alguma coisa na área da 

floresta. Quando um OVNI parava sobre nós, parecia nos cercar. Então ele se afastava indo em 

direção à baía de Marajó, de forma que em algumas vezes, também se movimentava 

lentamente para cima a para baixo. Era uma luz vermelha e piscava. 



O Chupa-chupa começou emitindo luzes por toda a ilha de Colares. Algumas vezes 

possuíam a forma de um chapéu circular e discoide, como um guarda-chuva. Vimos coisas 

acontecendo por todas as partes: Bacuri, Ponta do Machadinho, Praia do Correo... Eles 

pareciam vir lá bem do alto, a partir de muitos lugares; do céu, da baía, ou de uma posição 

vertical. 

Eles eram grandes e emitiam uma luz muito forte, como um feixe de luz amarelado. 

Então, tudo ficava amarelo. Nós só víamos uma grande luz porque era tão brilhante que 

impedia a compreensão de sua forma. Então ele começou a vir em linha reta na nossa direção. 

Sentimos um grande calor proveniente da luz... 

Os pescadores não haviam ido pescar no oceano porque foram para a floresta cortar 

madeira para fogueiras. Os homens não queriam dormir durante a noite porque esse era o 

suposto período de ataque por parte do “chupa”, o que os havia deixado muito apreensivos; 

então, acenderam uma fogueira e cozinharam peixe. Algumas pessoas desmaiaram após 

verem luzes brilhantes. Nós queríamos atirar nas luzes. O ataque delas afetava os nossos 

nervos, nos deixava completamente fracos”. 

Nº 04) José Ildone Favacho Soeiro, que era o prefeito de Vigia no ano de 1977, disse no 

programa que a FAB veio com metralhadoras e montou armas antiaéreas, etc. Isso não é 

verdade. Ou ele ou outra pessoa no programa (*) também disse que a equipe da FAB era 

composta por mais de 60 pessoas. Isso também não é verdade. Haviam apenas cinco agentes, 

além do Hollanda. Ocasionalmente, uma dupla de médicos também se fazia presente, além de 

um operador de vídeo que certa vez chegou proveniente de Brasília. 

(*) JORNALISTA DOMINGOS MEIRELLES 

O Sgt Álvaro Pinto dos Santos foi um dos agentes de inteligência na Operação Prato. A 

equipe da FAB permaneceu investigando os eventos por durante quatro meses, mas Pinto 

ficou em Colares, com idas e vindas, somente por cerca de dois meses. Em 1999 ele nos disse: 

“As pessoas de lá (Colares, Vigia) pediam por ajuda. Eles queriam armas para atirarem. A 

Operação Prato foi iniciada em 22/10/1977. Nós estávamos lá para conversar com as pessoas. 

As pessoas achavam que os OVNIs eram objetos fabricados pelos japoneses, que teriam o 

objetivo de levar as pessoas para fora daquela área, para assim eles poderem ocupar o local. 

As pessoas realmente estavam espantadas, aterrorizadas. Não sabiam o que fazer”. 

Pratt: Você foi escolhido para a Operação Prato porque tinha habilidades especiais, 

como meteorologia, ou outro treinamento? 

Sgt Pinto: Não. Isso aconteceu porque eu trabalhava na seção de inteligência da FAB, a 

A2. Eu estava no lugar certo, na hora certa. Eu era um tipo de escrivão. Fomos enviados não 

porque possuíamos alguma especialidade ou qualquer outra coisa, mas sim porque tínhamos 

relatos de que esses acontecimentos estavam assustando as pessoas tão intensamente que 

elas estavam passando fome e amedrontadas demais para saírem para pescar. Todos esses 

agentes eram sargentos. Flávio possuía o posto de primeiro sargento. Posteriormente, Camilo 

(então Coronel Camilo Ferraz de Barros, Chefe do A2, que mais tarde reformou como um 

Brigadeiro-general e mudou-se para uma fazenda em Minas Gerais) enviou dois médicos. Um 



deles era um general médico, clínico, e o outro, um psiquiatra. Não sei seus nomes porque não 

estive com eles. Foi depois que saí de cena que eles enviaram os médicos, que eram do A-2. 

Pratt: Onde você ficava? Hotel, barracas? 

Sgt Pinto: Não. O Flavio tinha um primo que tinha uma casa lá e a chave lhe foi entregue. Lá 
era muito próximo da praia e nós dormíamos durante o dia e fazíamos vigílias durante a noite. 
O Flávio cozinhava, inclusive, era um bom cozinheiro. Ele preparava churrasco e fazia 
macarrão. Nós lavávamos nossas próprias roupas num rio de água doce que corria para o mar 
e as pendurávamos nos arbustos. 
 
Pratt: Vocês usavam seus próprios veículos, ou os da FAB? 
 
Sgt Pinto: Não, nós tínhamos nossos próprios carros. Era uma Variant, uma perua da 
Volkswagen. Usávamos nossos próprios carros. 
 
Pratt: Vocês levavam armas? 
 
Sgt Pinto: Não. Nós não estávamos nem mesmo usando uniformes. Nós estávamos sem armas 
ou uniformes. 
 
Pratt: É verdade que vocês tiveram que alertar as pessoas para não atirarem nos OVNIs? 
 
Sgt Pinto: Sim, nós falamos para as pessoas, explicando que não podiam atirar neles pois a 
situação poderia piorar. 
 
Pratt: Vocês tinham equipamentos especiais para determinar distâncias ou outras 
comparações que se fizessem necessárias? 
 
Sgt Pinto: O Flávio usava um teodolito para a triangulação das medidas. Também usava uma 
lente teleobjetiva e gravadores (áudio). Nós tínhamos aquelas grandes bobinas que giravam 
(gravador de rolo); após as gravações o material era copiado na íntegra. 
 
Pratt: Algumas vezes vocês dividiam a equipe, de forma que alguns homens iam para uma 
localidade e outros homens para outro lugar? 
 
Sgt Pinto: Não, quando íamos para um lugar sempre permanecíamos juntos. Quando eu estava 
lá, havia apenas três de nós mas, posteriormente, houve um aumento da quantidade de 
componentes da equipe. 
Observação: Hollanda disse que possuía um total de 05 (cinco) agentes. 
 
Pratt: Vocês possuíam equipamentos de rádio capazes de fazer contato direto com a base? 
 
Sgt Pinto: Não. Nós tínhamos o gravador, a máquina de escrever, câmeras e o teodolito. Nada 
mais expressivo que isso. Flávio tinha um estenógrafo. 
Observação: Hollanda disse que possuíam rádios que possibilitavam que os membros da equipe 
se comunicassem entre si quando se separavam. 
 
Pratt: Como vocês sabiam o momento correto de se deslocarem de Colares para outra 
localidade? Como eles poderiam saber sobre quando esse fenômeno ocorria em outro lugar? 
 



Sgt Pinto: As pessoas nos diziam. A população sabia que estávamos investigando o fenômeno e 
vinham correndo para nos avisar sobre novos eventos. E também contávamos com 
informações provenientes da polícia. Dessa forma nós íamos para onde estivesse acontecendo 
qualquer coisa. 
 
 Nº 05) Os corredores da unidade de saúde em Colares nunca ficaram cheios de 
vítimas das queimaduras. A Dr. Wellaide disse para o Daniel Rebisso no final da década de 
1980 que ela tratou cerca de 35 (trinta e cinco) pacientes. Ela disse para mim em 1993 que 
tratou cerca de 40 (quarenta) pacientes. Num artigo publicado durante o último mês de 
fevereiro por um jornal sediado na cidade de Belém, o repórter Carlos Mendes mencionou que 
ela havia tratado 80 (oitenta) vítimas das queimaduras, mas Carlos cometeu uma série de 
equívocos em sua história, assim como em outra que escreveu, que mencionou o período da 
investigação empreendida pela FAB. Mas uma quantidade de 35 a 40 vítimas num período de 
cerca de 90 dias representa uma média inferior a uma pessoa a cada dois dias. Eu duvido que 
tenha ocorrido aglomeração de pessoas nos corredores da unidade de saúde, com pacientes 
agarrando a camisa do Hollanda, implorando por sua ajuda. 
Observação: O programa Linha Direta também deu a impressão de que a Dra. Wellaide foi uma 
figura chave na investigação da FAB, e eu seriamente duvido que a importância dela nessa 
questão tenha sido tão ampla. 
 
 Nº 06) O programa focou em Hollanda e transmitiu a impressão de que ele estava 
obcecado com OVNIs, às vezes quase histérico, e que ele teve um tipo de descontrole 
emocional depois que o Brigadeiro Protazio (Protazio Lopes de Oliveira) ordenou o 
encerramento da Operação Prato. 
 Além disso, Petit disse no programa Linha Direta que Hollanda às vezes ficava muito 
deprimido (especialmente após lhe ter sido dito para parar a investigação), mas não consigo 
formar uma imagem de como ele chegou a essa conclusão. Eu tenho examinado a transcrição 
da sua entrevista com Hollanda e não pude encontrar indicações de que estava sofrendo de 
psicose maníaco-depressiva (assim como outros também tem afirmado). Eu conversei com 
Hollanda em 1979, 1980 e 1981 (passando quatro ou cinco dias inteiros com ele na Amazônia 
na última ocasião) e, apesar de às vezes estar vestindo roupas civis, se portava sempre como 
um oficial militar profissional que não mostrava qualquer sinal de depressão ou obsessão. (Eu 
também o vi em 1992 ou 1993, e em 1997). 
 Também não deve ser esquecido que ele morreu 20 anos após o término da 
operação. Tempos após a Operação Prato ele encerrou seus 36 anos de serviço e foi elevado 
ao posto de tenente-coronel antes de se aposentar. Se ele estava tendo tais problemas 
emocionais, duvido que tivesse sido promovido tão amplamente. 
 Se alguém estava obcecado com OVNIs, esse seria o Sgt Flavio. Eu passei cerca de 
dois dias com ele em 1979 e ele estava completamente entusiasmado em relação ao assunto 
OVNI. Após o fim da Operação Prato, ele frequentemente se deslocava para Colares, 
normalmente levando sua família em finais de semana e períodos de férias. 
 Em 1999, a filha de Flavio, Francimari, disse o seguinte para nós: “Ele deixava toda a 
família entusiasmada com OVNIs. Nós fazíamos vigílias em Colares. Passávamos um mês de 
férias lá, na casa de um primo. Nós espalhávamos lençóis na praia a noite e revezávamos, 
permanecendo acordados para vermos se alguma coisa viria nas primeiras horas da manhã. 
Nós vimos OVNIs saindo da água, próximo do farol (o farol encontra-se a cerca de 01 
quilômetro de distância da área de terra firme da ilha). Nós podíamos ver água escorrendo 
deles, indicando que procediam do interior das águas”. 
 Fui informado de que um dos outros sargentos agora vive no sul do Brasil e pode ser 
encontrado para fornecer mais informações sobre a Operação Prato. Mas eu também tenho 
ouvido que ele se juntou a um culto de OVNIs, o que poderia, ou não, deturpar suas 
lembranças dos acontecimentos inerentes a Operação Prato. 



 Mario Rangel me disse que na edição Nº 114 da revista UFO há um artigo que diz 
que Hollanda era uma pessoa difícil de se trabalhar enquanto atuava no âmbito da Operação 
Prato. Isso é verdade? Quem escreveu a história e qual a fonte do autor para fazer essa 
declaração? 
 Você conhece um oficial naval já aposentado chamado Comm. (ou Com.) Jorge, e 
sua esposa, chamada Leila? Eles eram amigos do Hollanda em Cabo Frio e, segundo notícias ou 
boatos, teria ido ao apartamento dele logo depois da sua morte, onde teria tomado 
conhecimento de relatos de vizinhos que teriam ouvido dois tiros; que havia sangue por todo o 
quarto e que as mãos do Hollanda estavam amarradas nos pés da uma cama. Supostamente 
Hollanda e sua esposa Cecília teriam tido uma intensa discussão no início do dia, de forma que 
ele teria ido a um bar e consumido uma grande quantidade de cerveja. Sua esposa, sua filha 
Daniela e seu outro filho que possuía pouca idade saíram para algum lugar e voltaram mais 
tarde, onde teriam encontrado Hollanda morto. Não muito tempo depois, a família 
desapareceu. 
 Eu sei que você estabeleceu contato com a irmã do Hollanda (creio que ela seja 
dentista) em Belém, ou no momento da morte dele ou talvez quando você foi até Belém com o 
pessoal da Towers Productions. O que a irmã dele lhe disse sobre a sua morte? Você tem 
mantido contato com o seu irmão, ou encontrou sua esposa e sua filha? 
 

“Mentes curiosas querem saber” (slogan utilizado pelo National Enquirer) 


