Carta de Intenções Preliminar
1.

O Instituto Brasileiro de Exopolítica (IBEXO), a ser criado durante o I Seminário de Preparação para o Contato Extraterrestre e Exopolítica, em Curitiba, em 16 de dezembro
de 2017, será uma organização não governamental, com finalidades científicas e sociais, sem pretensão de lucro.

2.

O IBEXO surgirá oficialmente referendado pelo International Exopolitics Institute (IEE), com
sede na Austrália e ramificações por todo o globo, porém com atuação autônoma e ações independentes do movimento Exopolítica Global, decididas por seu quadro diretor brasileiro.

3.

O IBEXO será destinado a aglutinar e coordenar os incipientes movimentos exopolíticos em
curso no Brasil, unindo-os em um único núcleo para seu fortalecimento individual e para a
consolidação da classe que pratique a atividade exopolítica no país.

4.

O IBEXO reconhecerá as seguintes afirmações e se estabelece em sua plena certeza como
justificativa de sua criação e sustento de suas atividades:
a.

A ação na Terra de outras inteligências cósmicas é fato genuíno, real e consistente, e
assim vem sendo confirmada independentemente por pesquisadores de todo o mundo, de linha acadêmica ou não, há mais de 70 anos, amparados em sólidas evidências.

b.

Tais inteligências são exógenas, provenientes de outros sistemas planetários e provavelmente são mais avançadas tecnologicamente do que a nossa espécie, ainda que
coexistam conosco no universo em condições a serem compreendidas.

c.

Estas inteligências encontram-se em um visível e inquestionável processo de aproximação da Terra e de nossa sociedade, e assim agindo, em suas ações diretas e indiretas, na
grande maioria das vezes não demonstram hostilidade para com nossa espécie.

d.

É notório que as visitas de tais inteligências ao nosso planeta têm aumentado gradativamente nas últimas décadas e anos, segundo comprovam as estatísticas nacionais
e internacionais, representando algo que requer legítima e imediata atenção.

5.

e.

Em face do que se apresenta, é urgente estabelecer um programa oficial de conhecimento, informação, pesquisa e respectiva divulgação pública do assunto, de forma a
esclarecer a população brasileira e mundial a respeito desta realidade.

f.

Concomitantemente, é imperativo realizar um processo de preparação da humanidade para que ela possa, em um futuro momento ainda indeterminado, mas inevitável,
receber tais inteligências para com ela conviver de forma harmônica e pacífica.

O Instituto Brasileiro de Exopolítica (IBEXO) se proporá a concretizar os objetos dos itens
(e) e (f) do item 4 acima, estabelecendo a Exopolítica nos seguintes termos:
“Exopolítica é uma atividade multidisciplinar de orientação paracientífica, política e cultural que pretende combinar o conhecimento alcançado em mais de 70
anos de pesquisas da milenar ação de outras inteligências cósmicas na Terra com
ciências políticas, humanas e sociais vigentes, visando à compreensão dos objetivos destes visitantes e à acomodação de sua crescente presença na Terra no futuro da humanidade.”

6.

O IBEXO terá um quadro diretor composto por três integrantes, sendo um coordenador ou
presidente, um secretário e um auxiliar administrativo. Suas funções e obrigações serão
oportunamente definidas no ato de criação da entidade.

7.

O IBEXO será aberto a qualquer pessoa que dele queira participar, sem distinção de gênero, credo, profissão, etnia etc, nas formas da lei, e também comporá seu corpo de membros em categorias tais que lhes permitam ser melhor alocados para a realização das tarefas da entidade.

8.

Poderão participar do IBEXO, em suas distintas categorias, pessoas que reconheçam como
legítimos seus objetivos e apoiem o disposto com os itens (a) a (f) do item 4 acima, preferivelmente com conhecimento e trânsito suficiente em ciências políticas, humanas e sociais.

9.

Como um dos pontos mais importantes para o estabelecimento do IBEXO são os objetos
dos itens (e) e (f) do item 4 acima, a entidade comporá um corpo de consultores técnicos e
científicos, nas mais diversas áreas do conhecimento, que vise estabelecer e manter processos e rotinas que levem à execução de seus propósitos, junto ao seu quadro diretor.

10.

O IBEXO buscará parcerias e associações com entidades congêneres ou não, de natureza
pública ou privada, brasileiras ou estrangeiras, que lhe permita reafirmar suas convicções e
alcançar os propósitos que o motivam enquanto praticante da Exopolítica.

