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i)ÍtON~ Militares da Argeoi 
'Brasil, Cfeilt e Estados Urúítbs 

comccaram OMbm a controlai 500 
km2 da selva an^zflnica Kmílrofe 
entre Equador e Pehycenirio de 
uma guerra nio declgrada iniciada 
pelos dois países em jancírojpassa
do por causa dVpotse de terrenos' 
sem demarcação. . •,' 

Pari /evitar novos combates, 
i)S reiteradamente por um 
d uerritorial.^ue^dataivaj' 

os governos de Quito e 
efinlràn^na- ültirtur qq 

uma zona daJronteira quejâ a vés 
pera foi totalmente deüirfKtarizada, 
por rtcotnendaçâodr observadores 
dessas quatro nacies amigas. 

Segundo/um comtsqlcado da 
Missão dyXlbservadores Militares 
Equadflf-Peru (momep), esskirea 
desffiilitarizada •'permitira is 
tes continuar com o processo 
marcha (de negociações diplopiátl 

a segurança e a i 
as" 

O campo desmilitarizado eiti 
definido pelr^espacflOeiTestre e aé
reo de 500 mmf compreendidos 
dentro de quatro Unhas retas numa 
floresta d^^mazôníav "zona na 
qual nk^poderio entrarNbrça* ou 
elementos militares das paio*, sal-
;vcyero casos previamente i 
íos pela Momep*'. ', 

á S f V A i « l i ; i u j j M » ^ ^ 
puüK E que o presidente';— 
AlbertaFjtjimori,^ 
dias queAposto militar equatoriano 
de Barderas está deiibo ds área 
desmilitai-izadXlro governo do 
Equador diz QveNhnderas nio está 
na zona i . 

para cV^quatoriãhbs'. 
é urtjroase que nio esteye envolv> ' 

Ireuunente nos recenti 
enquanto para os pepAios é 

ura forte do Exército <M EquaOQr 
ie desequilibra as forças. 
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Ovni faz avião 
interromper ; 
aterrissagem 

na Argentina 
BUENOS AIRES — Um objeto 

voador não identificado (Ovni) 
obrigou um avião da Aerolíneas 
Argentinas com 102 passageiros 
a Interromper a aterrissagem 
em Bariloche, informaram fon
tes aeronáuticas. O encontro, 
ocorrido segunda-feira i s 
20h30m, afetou os Instrumentos 
da torre do aeroporto e coincidiu 
com um blecaute na cidade. 

— Quando comecei a manobra 
de aterrissagem, vi na frente do 
avião uma luz branca que se 

aproximava em rota de colisão e 
em alta velocidade e de repente 
parou a uma distancia de uns 
cem metros — disse o piloto Jor
ge Polanco. — A nave fez um gi
ro estranhíssimo, acompanhan
do nossa manobra, depois conti-
nou ao nosso lado, a uns cem 
metros — prosseguiu. 

Por causa da repentina falta 
de iluminação na pista, Polanco 
voltou a subir. 

— Quando fiz a manobra, o 
Ovni subiu a uma velocidade so
brenatural e ficou suspenso a 
uns três mil metros de altura, 
esperando que chegássemos a 
essa altitude — disse o piloto. 
Quando os lnstrumehtos da tor
re voltaram a funcionar, e o 
avião teve autorização para ater
rissar, o objeto desapareceu, 
com movimentos que, segundo 

Polanco, obedecem ã leis físicas 
desconhecidas. 

O piloto disse que o objeto era 
do tamanho de um avião comer
cial e emitia luzes de cores va
riadas: no começo, produziu 
uma luz branca, depois se trans
formou numa bola alaranjada 
cercada de luzes verdes intermi
tentes. Dois empregados do aero
porto também disseram ter visto 
o Ovni, que tinha forma de ci
garro, uns 40m de comprimento 
e luzes alaranjadas e verdes. 

A empresa que fornece ener
gia para Bariloche confirmou o 
blecaute. A unidade da Forca 
Aérea do aeroporto de Bariloche 
também constatou a aparição do 
Ovni e sua intromissão nas ma
nobras do avião. 


