Curso Casos de Ataques de Seres Extraterrestres
Ministrante: Carlos Alberto Machado
26 de setembro, das 09:00 às 19:00
Módulo 1
Casos de Mutilações e a Experiência de João Prestes, o Homem que Derreteu

09:00 - 10:30

Este módulo pretende mostrar casos clássicos de mutilações humanas que de uma forma ou de outra tiveram alguma
relação com UFOs. São acontecimentos arrepiantes. Entre eles está o Caso João Prestes, um clássico brasileiro que ocorreu
antes mesmo da nomenclatura ufológica disco voador ter surgido. Trata-se da história de um homem atingido por uma luz
proveniente de um UFO, que o matou gradativamente, mas sem sentir dor.

Módulo 2
Caso Máscaras de Chumbo, o Mistério que Assolou a Polícia Carioca

11:00 - 12:30

Discutiremos neste módulo o episódio clássico da Ufologia Brasileira revisitado com minúcias de detalhes. O jornalista
responsável pelo caso, Mario da Fonseca Dias, e o principal policial responsável por sua investigação, Saulo Soares de
Souza, têm menção no curso com depoimentos inéditos realizados pelo pesquisador e ministrante Carlos Alberto Machado.
Outros dois eventos similares também serão apresentados.

Módulo 3
Caso Olívio Correia, o Mistério dos Olhos Extirpados

14:00 - 15:30

Neste módulo apresentaremos um fato bizarro que ocorreu no sul do Brasil, nos arredores de Porto Alegre. Um homem, no
dia de seu aniversário, é vítima de uma história aterrorizante. Ele foi sequestrado e teve seus globos oculares retirados,
deixando-o totalmente cego. Conheça as sete versões narrativas feitas pelo protagonista, sendo uma delas ufológica,
entrevistado pelo pesquisador e ministrante Carlos Alberto Machado.

Módulo 4
Caso Pedro de Toledo, o Homem que Morreu Solitário

16:00 - 17:30

Evento inédito na Ufologia Brasileira, descoberto, pesquisado e analisado por Suselinton Saga, Edison Boaventura e Carlos
Machado. Trata-se da história de um foragido da polícia que teve um triste fim em uma cidade do interior paulista,
morrendo solitariamente carbonizado, trancado dentro de sua própria casa. Junto dele alguns animais também morreram
nas mesmas circunstâncias.

Módulo 5
Caso Santa Isabel, a Mulher Sem Rosto

17:30 - 19:00

Por fim, neste módulo falaremos de um verdadeiro caso de Arquivo X brasileiro. Mulheres são encontradas com seus
rostos totalmente extirpados após suas mortes. Trata-se de um mistério que assola até mesmo os arquivos policiais.
Estariam esses casos de mutilações relacionados a extraterrestres ou a seres provenientes de dimensões paralelas?'

Jantar de Confraternização
No Restaurante do Hotel Blue Tree Saint Michel

20:00 - 24:00

Após cada curso, será realizado no restaurante do Hotel Blue Tree Saint Michel um jantar de participação por adesão e
opcional. Será um momento complementar a tudo o que passaremos durante cada dia de curso. O cardápio será produzido
pelos chéfs do hotel e terá opções de carnes, saladas, massas, pratos vegetarianos e veganos. Bebidas não alcóolicas estão
incluídas.

Esta programação pode sofrer alteração em caso de força maior e sem aviso prévio.

