XXIII EGEUS
XXIII Encontro de Grupos de Estudos
Ufológicos do Sul
= Caçapava do Sul =
= 10 e 11 de novembro 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: Escola Estadual Dinarte Ribeiro
Endereço (referência):
Rua 15 de novembro, em frete da Igreja Matriz.
Ingresso: 1 Kg de alimento não perecível a ser enviada, pelos
anfitriões, a uma instituição carente da localidade.

Promoção: Grupo de Estudos Ufológicos de Caçapava do Sul
= GEUC =

Apoio:
Movimento Gaúcho de Ufologia - MGU.
Secretaria de Cultura de Caçapava do sul

PROGRAMAÇÃO
Sábado (01/04)
13h - Recepção ao público (venda de ingressos) e aos grupos agregados
ao MGU.
13h50min - Abertura - Boas-vindas à comunidade da região de demais
presentes (Palavras dos anfitriões).
14h- Apresentação do MGU (Coordenação).
14h50min - 1ª Palestra: Uma análise de fenômenos de natureza ufológica
na região de Caçapava do Sul.
RESUMO
O palestrante fará uma breve análise de fenômenos de naturezas
ufológica na região de Caçapava do Sul, quanto aos aspectos regionais
referentes as áreas de maior incidência e repercussões psíquicas e
espirituais em testemunhas. Também irá abordar suas interações com
testemunhas e troca de informações em trabalhos com adultos,
adolescentes e crianças, além da análise de fatos desta áreas e ligações
com as mudanças planetárias e o fortalecimento do Reino dos Céus em
nós.
PALESTRANTE: Elver Teixeira
Minicurrículo:
O palestrante é Geólogo e Professor de matemática nos Ensinos,
Fundamental e Médio, há quase 33 anos. É trabalhador espírita há 35
anos. Formado em Geologia pela UNISINOS, em 1982 e no curso para
o magistério pela UFSM, em 1990. Há 54 anos, realiza estudos e análises
de fenômenos e eventos no céu e em terra, em toda a região de Caçapava
do Sul. Em 2017 identificou um meteorito siderito, (portanto
extraterrestre), encontrado na região de Caçapava, que posteriormente
foi enviado para à Dra. Maria E. Zucolloto, do Museu Nacional,
recebendo o certificado de: Meteorito Caçapava do Sul. Criou nesta
região do Pampa, em 24 de fev/2004, na Secretaria de Turismo,
o UFOTURISMO. Em 20 de dezembro de 1995 fundou o GPUC (Grupo
de Pesquisas Ufológicas de Caçapava do Sul. Trabalha com os artesões,
produzindo artesanato ufológico desde 2015. Proferi palestras com

temas ufológicos em rádio, jornais, TV e escolas da região, bem como na
UNIPAMPA. Realiza pesquisas ufológicas, baseadas em dados obtidos
em campo, focados principalmente no município de Caçapava do Sul.
15h30min - Espaço aberto ao público para perguntas.
15h45min - Intervalo (coffee/tea break)
16h05min - 2ª Palestra: As intenções das inteligências estelares que nos
visitam há milênios.
RESUMO
São várias as civilizações estelares inteligentes que nos visitam. A
palestra irá discorrer sobre as principais delas, as mais diversas
intenções destes visitantes e o que praticam e ainda irão praticar em
nosso planeta, atuando, secretamente, em convívio com a humanidade.
Nossos comportamentos, atitudes e concepções estariam sendo
influenciadas como consequência de suas intenções?
PALESTRANTE: Carlos Odone da Costa Nunes
Minicurrículo:
Mestre em Educação em Ciências e Matemática, Engenheiro Químico e
Químico pela PUCRS. Professor de Química aposentado do Colégio
Militar de Porto Alegre e do Colégio Estadual Júlio de Castilhos. É
pesquisador na área de Ufologia há mais de vinte anos. Realiza,
periodicamente, pesquisa de campo e vigílias, como também, entrevistas
com ufólogos e pesquisadores nacionais e internacionais, coletando
informações e depoimentos para a Revista UFO. Dedica-se ao estudo e
à pesquisa ufológica holística, aprofundando seus conhecimentos por
meio de bibliografia especializada na área científica-espiritualista.
Participa, como conferencista, em Congressos e Encontros Ufológicos e
Holísticos, em nível Regional e Nacional. É membro fundador e um dos
coordenadores do Grupo ALDEBARAN de Investigações e Debates
Ufológicos (GAIDU) e presidente do Movimento Gaúcho de Ufologia
(MGU). É membro do Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores
(CBPDV), membro da Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU), membro
do Instituto Brasileiro de Exopolítica (IBEXO) e Consultor Especial da
Revista UFO,
16h45min - Espaço aberto ao público para perguntas.

17h - 3ª Palestra: "Objetos Fora de Lugar": evidências de contato
extraterrestre?
RESUMO
"Objetos Fora de Lugar", conhecidos também pela sigla em inglês
OOPArts ("Out of Place Artifacts"), são objetos que não se encaixam
com a narrativa científica atual, seja por mostrarem uma tecnologia
superior à possível no período histórico a que pertencem, seja por
mostrarem evidências da presença humana em épocas muito anteriores
à aceita. Serão mostrados vários desses objetos, o que a ciência oficial
fala sobre eles e as interpretações alternativas.
PALESTRANTE: Anne Santos do Amaral
Médica Veterinária, formada na Universidade federal de pelotas,
Mestrado na Universidade Federal de Santa Maria, doutorado na
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus
Botucatu. Docente de clínica de pequenos animais da Universidade
Federal de Santa Maria desde 2007. Acadêmica de direito na mesma
universidade. Apaixonada por ufologia desde sempre, pesquisadora do
tema há quase dez anos.
17h40min - Espaço aberto ao público para perguntas.
18h - Encerramento.
ATIVIDADES para os GRUPOS, ufólogos e pesquisadores
independentes, agregados ao MGU
19h30min - Jantar de confraternização (opções):
Restaurante LE Marco
Restaurante Urbanus
21h30min - Vigília noturna
Local: Cerro dos Andrades

DOMINGO (02/04)
Reunião do MGU com todos os grupos, ufólogos
independentes e pesquisadores agregados presentes.
(não aberta ao público)

Local: Museu Municipal
Endereço: Rua 15 de novembro, em frete da Igreja Matriz.
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.

Estadia
HOTEL KARLTON
Reservas: (55) 32816255
Diárias: 1 pessoa - R$70,00 a R$80,00, c/ ou s/ ar cond.
2 pessoas - R$130.00 a R$150,00
Inclui café manhã, garagem e net.
HOTEL RESIDENCIAL
Reservas: (55) 32811671 - Cel: (55) 996811671/984092714.

Diárias: 1 pessoa - R$70,00
2 pessoas - R$120,00 com ar cond. e café manhã.

POUSADA CHÁCARA DO FORTE
Reservas: (55) 981335792, com Rita ou Erni.
Diárias: Casal - R$140,00
Individual - RS80,00. inclui café da manhã.

