XXII EGEUS
XXII Encontro de Grupos de Estudos
Ufológicos do Sul
= Carazinho =
= 28 de julho de 2018 =
Os Egeus são eventos itinerantes e trimestrais do MGU,
organizados pelo(s) grupo(s) da cidade sede onde está sendo
realizado, tendo o apoio da Coordenação do Movimento Gaúcho
de Ufologia, MGU.
A nossa presença representa a força e o comprometimento em
prol de nossos objetivos. Temos que assumir nosso papel como
integrantes ativos de um Movimento determinado a trabalhar
cada vez mais pela investigação, divulgação e compreensão do
Fenômeno UFO.

Local: Clube Comercial de Carazinho
Endereço (referência): Rua Boaventura Subtil de Oliveira,
65 - Centro

Ingresso: R$ 10,00.
OBS: O MGU sugere a colaboração de 1 Kg de alimento
não perecível ou ração animal, a ser enviada a
uma instituição carente da localidade.

Promoção: Grupo de Estudos Ufológicos de Carazinho
= GEUC =

Apoio: Movimento Gaúcho de Ufologia - MGU.

PROGRAMAÇÃO
Sábado (01/04)
14h00min - Abertura e Apresentação do MGU (50min para a
Coordenação).
14h50min - 1ª Palestra: “Extraterrestres estiveram no Brasil em

passado remoto”

RESUMO: A palestra abordará um dos temas mais
controversos do momento, os anunnaki. Após observar fenômenos
inusitados, o conferencista iniciou uma pesquisa no interior de São
Paulo, onde estranhas estruturas chamaram a sua atenção. Com o
tempo, a pesquisa revelou incríveis alinhamentos entre antigos
sítios

arqueológicos

brasileiros

e

evidências

materiais

e

linguísticas de uma insólita ligação entre a Suméria e seus deuses
anunnaki com o Brasil e a América em geral.
PALESTRANTE:

André de Pierre

Minicurrículo:

Historiador especializado em pré-história, história antiga e textos
cuneiformes de origem mesopotâmica, André de Pierre é também
escritor, editor da Editora Anunaki e Revista Enigmas,
pesquisador e conferencista. O historiador dedica-se atualmente à
pesquisa sobre a presença de povos do Oriente Antigo na América
Pré- Colombiana, na expedição Antigas Civilizações no Brasil
Pré-Histórico.

15h50min - Intervalo

(coffee ou tea break)

16h10min - 2ª Palestra: “Artur Berlet - 60 anos”
RESUMO

Em maio de 1958, o tratorista da Prefeitura de Sarandi Artur
Berlet teve uma experiência que mudou a sua vida.
Retornando para casa, ele encontrou em seu caminho uma
nave alienígena com formato típico de disco voador, cujos
tripulantes o abordaram e o fizeram perder os sentidos.
Quando os recobrou, estava em uma viagem a um outro
mundo, chamado Acart. O caso se tornou mundialmente
conhecido com a publicação, pelo abduzido, do livro Os
Discos Voadores: Da Utopia à Realidade, traduzido para
inúmeros idiomas. Esta palestra reconta em detalhes sua
história.
PALESTRANTE: Maureen

Braz

Minicurrículo:

É arquiteta, artista plástica, tradutora e interprete da língua
francesa, além de inglês e italiano. Entusiasta da Ufologia há
vários anos, integra o Grupo Aldebaran de Investigações e
Debates Ufológicos (GAIDU) e o Movimento Gaúcho de
Ufologia (MGU). Palestrante em eventos estaduais, dedicou-se
a estudar o Caso Artur Berlet sob a ótica do conhecimento
científico atual. É consultora da Revista UFO.
16h50min- 3ª Palestra: “Investigações, resultados e metodologias

do GEUC.”
RESUMO

Desde 2015, com a criação do GEUC, a investigação de casos
ufológicos na micro região de Carazinho/RS passaram a
serem investigados pelo grupo, mediante metodologia de
caráter geográfico e informativo, obtendo resultados
satisfatórios.

PALESTRANTE: Giordano

Mazutti Andrade

Minicurrículo:

Membro do GEUC, desde 2015 com atividade investigativa
ufológica no Norte do Estado do RS.
17h30min – Resultado I Concurso do GEUC.
17h45min - Espaço aberto para perguntas do público presente.
18h – Encerramento.
19h30min - Jantar de confraternização.
Local: HOP LOUNG BAR

Endereço: RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 673.
21h - Vigília noturna (não aberta ao público)
Local: PROPRIEDADE PRIVADA (ALESSANDRO AUDINO SILVA)

Endereço: Distrito Tesouras – Chapada/RS

Estadia
SAM REMO HOTEL.
Endereço:Flores da Cunha, 963
Contato para reservas:
Fones:54 3331 1722
Site:www.sanremohotel.com.br
15 POR CENTO DE DESCONTO
SIMPLES R$ 115,000
DUPLO R$ 161,00

DOMINGO (02/04)
Reunião do MGU com todos os grupos agregados presentes.
(não aberta ao público)
Local: CLUBE COMERCIAL de Carazinho.
Endereço:
PROGRAMAÇÃO
10h– ABERTURA com a coordenação do MGU. Leitura da Ata da
reunião anterior.
10h30min - Espaço aberto para apresentação de novas entidades
pretendentes a agregarem-se ao MGU.
10h45min - Participação dos grupos presentes: Cada grupo faz sua
rápida apresentação (5min), identificando-se e relatando
suas atividades, bem como pesquisas e estudos de temas
que estão sendo tratados internamente e propostas a
serem encaminhadas.
,

10h30min - Temas a serem abordados, com deliberações.

12h – Avaliação do EGEUS, sugestões e indicações de locais e datas
para os próximos EGEUS.
12h30min - Encerramento.

