Campo Grande, 21 de agosto de 2019

NOTA DE REPÚDIO
Mais uma vez, o suposto ufólogo Ademar Gevaerd vem a público demonstrando seu
desequilíbrio e inveja ao criticar minha indicação ao título de Cidadão Campograndense, que, com muito orgulho, receberei hoje, quarta-feira (21), no Palácio
Popular da Cultura, em Campo Grande (MS). É lamentável ver a postura deste cidadão
que, inversamente ao que diz, foi condenado em Ação por Danos Morais ajuizada por
mim na 5ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande Morais (Processo n.º
001.00.018261-3 – segue anexa a sentença), cujo valor até hoje nunca foi pago, o que
deixa claro sua má índole ao esquivar-se da Justiça há mais de 10 anos.
Ao contrário deste senhor, que nunca recebeu este tipo de honraria, pois jamais
contribuiu para o desenvolvimento do Estado do Mato Grosso do Sul, o trabalho
realizado pela Associação Dakila Pesquisas, a qual sou fundador e presidente, fomentou
o aquecimento da economia de MS gerando cerca de 350 empregos diretos e indiretos
nos municípios de Corguinho, Rochedo, Terenos e em toda a região de Boa Sorte. Em
Campo Grande, houve forte aumento no fluxo de pessoas através dos mais de 4.5 mil
associados ao Dakila no aeroporto e rodoviária, além de hotéis, mercados, restaurantes,
e no segmento de transporte, como táxi, Uber, aluguel de carro e van.
Além disso, por meio da implantação do Bônus Dourado Mercantil - um bônus social
criado pela nossa associação para ser trocado por brindes e mercadorias -, o poder
aquisitivo de todas as classes sociais está multiplicando e aumentado a lucratividade de
centenas de estabelecimentos que, consequentemente, estão pagando mais impostos
que são revertidos para o bem de toda a sociedade sul-mato-grossense. Aliás, não
somente isso, o Dakila também desenvolve ações sociais por meio do esporte,
promovendo campeonatos de futebol em diversas cidades do MS.
Já no campo das ciências, enquanto este senhor nunca realizou experimentos
científicos, nossa associação, com recursos próprios, realiza diversas pesquisas e
desenvolve equipamentos de última geração para investigar inconsistências não
explicadas pela ciência tradicional. Para se ter uma ideia , construímos o primeiro e único
observatório astronômico do MS, cedido gratuitamente às escolas da região, e o Centro
Tecnológico Zigurats.
Dentre as pesquisas científicas realizadas por nós, destaco a que constatou que a Terra
é plana nas águas e convexa nos continentes. A comprovação se deu após sete anos
fazendo vários experimentos científicos, em todos os continentes do mundo,
juntamente com pesquisadores e cientistas de diversos países. As provas estão
disponíveis no documentário Terra Convexa e no site www.terraconvexa.com.br. É
importante frisar, que nosso documentário foi visualizado mais de nove bilhões de vezes
e repercutido em mais de 150 países em 13 idiomas.

Dessa forma, convido este senhor a refutar nossos experimentos. Caso consiga provar o
contrário, aí sim poderá chamá-los de “uma ignorância, aberrante e aviltante”,
conforme disse em sua patética nota.
Estas ações deixam claro o objetivo da Associação Dakila, que é o de promover o
desenvolvimento econômico e social, em especial por meio de pesquisas em diversas
áreas do conhecimento, principalmente nos campos das ciências exatas e naturais,
como Astronomia, Matemática, Física Quântica, Química, Geografia, Biologia e também
no que se refere às ciências sociais, como Psicologia, Antropologia,
Arqueologia, Ufologia, História e Sociologia.
Causa-me, portanto, perplexidade este senhor supor que a outorga deste título foi uma
ação remunerada. Nem esta nem as outras homenagens recebidas por mim por diversos
organismos que representam a sociedade sul-mato-grossense e brasileira, como a
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, Câmaras Municipais de Campo
Grande, Corguinho e Rochedo; o Comando-geral da Polícia Militar do Estado de Mato
Grosso do Sul, União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS), União
dos Vereadores do Brasil (UVB), dentre outras entidades representativas, tiveram
qualquer cunho financeiro.
Desafio este senhor e qualquer outra pessoa a encontrar qualquer condenação criminal
contra mim. Inclusive o vereador Dr. Wilson Sami, um dos responsáveis pela minha
indicação, cita em matéria publicada em portal local, que “quando você apresenta o
currículo para ser homenageado, é feita a pesquisa de antecedentes criminais. Não
apareceu nada disso, tanto é que não passaria pelo crivo”.
Hoje pela manhã, em reunião com o vereador Dr. Antônio Cruz, também responsável
pela minha indicação, ele disse que pretende conhecer in loco a sede do Dakila em
Corguinho e que se sente honrado em prestar esta homenagem em função dos
trabalhos prestados pela nossa associação ao Estado e aos municípios sul-matogrossenses.
Lamento que Ademar Gevaerd continue se valendo de argumentos repetitivos,
inverídicos e inócuos a fim de macular minha imagem e de todos aqueles que vêm
prestando homenagens a mim e aos membros do Dakila Pesquisas. Certamente este
senhor deve um pedido de desculpas a mim, ao jornalista Eli Sousa, aos vereadores
Wilson Sami e Dr. Antônio Cruz, que têm prestado um excelente trabalho em benefício
da população de Campo Grande; e a toda sociedade sul-mato-grossense em função
destas desrespeitosas palavras e ações.
Recomendo a Gevaerd que utilize o tempo em que se dedica a me perseguir para
trabalhar em prol de nossa sociedade. Desta forma, quem sabe, ele também poderá
receber algum reconhecimento, melhorando sua autoestima.
Urandir Fernandes de Oliveira
Presidente do Dakila Pesquisas

