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Luís Rogério Leão Moreira, a viver em Vila Prel, São Paulo, Brasil, Advogado, com o e-mail
rogerioleao1@hotmail.com e Telefone 55 11 5819-... . No dia 16/11/2006 por volta das 21:30h
estava no jardim em minha casa situada a Rua Adalgisa de Abreu Ramalho, 108, Vila Prel,
Zona Sul de São Paulo, olhando para cima e para ver o tempo que estava parcialmente
nublado, quando reparei uma luz alaranjada cintilante no céu.
A princípio pensei que poderia ser um balão, devido a cor, mas logo percebi que o objeto não
se movia. Então pensei que poderia ser uma estrela muito brilhante, mas estranhei a
proximidade desta e então pude ver as nuvens passarem atrás do objeto, ali tive certeza que
estava vendo algo diferente.
Aquela luz parecia estar a cerca de 80 metros de altura, tinha a forma esférica, em certos
momentos projetava raios para fora de si, brilhando como uma estrela. Dava mesmo a
impressão de ter aparência sólida.
Houve um momento que brilhou muito forte. Também tive a oportunidade de ver a passagem
de um avião enquanto estava a observar aquela luz. Este me serviu de referência para
comparar ambas as coisas.
Chamei minha esposa e minha sogra que estavam na sala para testemunhar o fato e ambas
ficaram impressionadas com aquele objeto no céu. Nesse momento peguei uma câmera
fotográfica digital Sony Cibershot para tentar capturar uma imagem, mas não obtive sucesso
pois a máquina não sendo profissional, não tinha capacidade de aproximar a imagem em
zoom.
Após 5 minutos de observação do objeto, percebemos que ele começava a se distanciar e a
ficar menor até desaparecer por completo. No dia seguinte conversando com minha irmã e
relatando o avistamento, ela coincidentemente diz ter visto o mesmo. Relata que ela e meu
irmão mais velho estavam na casa de minha mãe, próximo da minha casa e no mesmo
momento em que eu estava observando o suposto OVNI eles também o estavam e puderam
acompanhar tudo o que vi.
Meu cachorro estava ao meu lado, mas não se manifestou.
O bairro do Capão Redondo não é muito distante do nosso, e ainda posso me recordar do caso
da sonda que foi filmada em 1998. Então só da minha família temos 5 testemunhas. Achei que
a título de informação e estatística esta mensagem poderia ser útil.
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