
@ 

Y) i & 

] 

50 ANOS CL 
— feke%e. 
‘Pelezinho 

= 

ua 
a 
¢ 
ca 

a 
= 
= 
z 
= 
ei 

= 

bia] 

c=] 

g 
= 
=a 



© aY-Ye (olU om lal Mele 

RRA NESSA se = <r Lu 
ame Te | | 

FASTER 
aie) & 

{2 § 1 



= nly 
% = ae be 

—— 

Pelé nao @ somente o maior jogador de futebol de todos os tempos, nem 
apenas 0 atleta do século, ou um bom ator de cinema, ou o emptesario 
competente que todo artista ou esportista precisa ser. Mais do que tudo 

isso, Pelé @ um grande sujeito, um amigo maravilhoso e um coracdo imenso. 
E preciso ser assim, tao superlativo, quando se fala de uma pessoa como 
Pelé, principalmente agora que ele chega aos 50 anos e novamente se 

prepara para, mais uma vez, entrar num campo e, com aquela alegria de 
menino, fazer o que ninguéem mais sabe fazer: transformar um jogo de 

futebol numa obra de arte, num momento de encantamento, mesmo que seja 
apenas um jogo comemorativo. Por isso, nds estamos lancando esta edicdo 
especial do Pelezinho, que é um presente para todos os leitores e para o 
Pelé. E também é uma mostra de como a vida pode comecar aos 40 anos, 

recomecgar aos 90 ¢ nunca deixar de se renovar. Além das melhores histérias 
do Pelezinho, dos passatempos ¢ dos textos sobre a vida do Pelé ¢ seu 

tempo, mostramos, pela primeira vez, o novo Pelezinho, Agora ele é um pré- 
adolescente que nao se esqueceu do futebol, mas tem os olhos abertos para 
o mundo em que vive. Ele logo, logo estara com voces em novas aventuras. 

Vamos, entao, aplaudir enquanto Pelé apaga as velinhas e nés nos 
preparamos para acompanhar novas aventuras do Pelé-crianca. 

Atity2tdag—— 

Folos @e capa ¢ preface: Luiz Alberto 
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O munde era muita maior da que & hope quan: 

doe Pelé virou rei. Mio havia fax, telex, jumbo, 
videoteipe @¢ a tecnologia que hoje aproxima 
pontes distantes da Terra. Satélite para trams- 
miss ag vivo de televisdo, mem pensar, mas 
ja existiam as cameras dos cinegrafistas sue- 
C05. que registrram, em imagens ur tanta 
desbotadas, aquele qarote de 17 anos fazendo 
maravilhas com a bola no pe. deinando o mun: 
do boquiaberte, marcande os aols que deram 
a primeira Copa para o Brasil, em 1938. 
Para Edson Arantes do Nascimento, o mundo 
era muito grande, imenso, pois nao fazia nem 
dois anos que cle havia deixade a familia em 
Bauru. oo interior de Sado Paulo, ©, numa su- 
cessae de sustes, havia comhecide Saio Paulo 
de passagem, a caminhe de Santos. onde en- 
tho seria apresentade para o mar. E multe mais 
assustadoer. Aas 15 anes, vestiria a mesma ca- 
misa branca ¢ jogaria ao lado de seus idolos, 
como Formiga, #ito, Vasconcelos « Del 
Vecchia. 

Mas Pelé estava apenas confirmande « profe- 
cia do pai, Dondinhe, também jogqadeor de fu- 

tebol, ao vero recém-nascidoe Edson oo colo da 
mae: “Veja os cambitinhos dele, Celeste, vai ser 
bom de bola”, 
Desde esse dia, 23 de outubro de 1940, em Trés 
Coracées, Minas Gerais, o qarote Edson tinha 
um encontra marcade com a bola, 
EB, nos seus primciros contates com sua tutura 

fevramenta de trabalho, Dico — apelida fami- 
liar = nao eta exigente. Fosse de papel, meia, 
de borracha ou uma laranja recém-caida do pé, 
o importante era que fosse bola ¢ que animas- 
g2 0 joqe da rua de terra batida, em Bauru, pa- 
ra onde Dondinhoa havia sido contratada, Du- 
ranie algum tempo, ele aloda fugia das vistas 
da mde para lr escondide ao aeroclube alimen- 
tar o sonhe de ser pilote de avid: quands cre. 

cesse, tia loge a bola seria sua maior paixao, 
muito malorda que aescola, onde Pelé nao era 

tao cree. 

Aginca O Globo 

) =~ EDSON ARANTES —_/ 
DO NASCIMENTO 7 

Derni-in Pichping 

FOME DE GOLS 

Mesmea ali. na rua Sete de Setembro, com dois 
pares de sapatos servindo de gols, ou até usan- 
do chuteiras pela primeira ver, num campea- 
nate de varzea, aquele moleque de taque fing, 
dribles secos ¢ fome insacidvel de qols chamou 
aatencao, O primelro convite veio atraves de 
wim grande craque do passade, Elba de Padua 

Lima, o Tim, o grande atacante da década de 
40, que queria levar o jovem Edson para o Ban: 
gu, no Rio de Janeiro, mas a made Celeste fez 
pe firme ¢ convencey Dondinho de que era lou- 

cura mandaro Dico para tao longe, ainda usan- 
do calcas curtas. Mas o sequndo convite, vim: 
do de onande craque Valdemar de Brite, o pri- 
meio tecnica de Pelé no Baqguinhe — Bauru 
Atlético Clube = ¢ grande conselheira, era ir: 
recusavel, Fle havia cooversade com o pessoal 

do Santos «¢ eles queriam ver aguele qarote jo- 
ganda boli. 

Daomibcka: Pine a u 
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Desta vez, nao adiantou dona Celeste chorar. 
O jeito foi comecar a costurat dois terninhes 
com as primeiras caleas compridas de Dice, pa- 
ra ele poder chegar bem apresentavel, 
0 primeive treine de Pelé foi debaino de chuva 
e junto com os ttulares. Tremendo dentro do 
unifarme um pouce folgada, Pelé entra em 
campo erecebe o incentive do grande pontei- 
ro esquerde Fefe, que, no future, faria grandes 
jogadas com ele: 
— Wie fica nervosa, aarote. 
Nenhum ool no primelro treing, mas, quando 
Pelé deu por si, j4 estava cantando as jogadas 
para os companheiros no atague, Nao tinha 
mais jeite, cle havia nascide para o futebol. Ex- 
periente, o tecnica Lula elogiou o primeira trei- 
node Pelé: o meninoe ia longe. Mas primeire te- 
tia de passar alquns meses treinands com os 
juvenis « amadores, para encorpar mais, pois, 
com aqueles cingilenta ¢ pouces quilos, cle nao 
aqtentaria um joga para valer. 

© CRAQUE SE REVELA 

Sua estreia oo time titular fol substituindo Del 
Vecchio num amisteso contra o Corinthians de 
Santo André, Ja estava 5 a 0 e Pelé fez o sexto 
gol, Resuliade final: 7 a 1. O dia era 7 de se- 
iembre de 1956. No comeco de 1957, Pelé ja 
estd infegrade ao time principal ¢ se reveza no 
time titular com Del Vecchio, Depois que o ti- 
tular absolute, Vasconcelos, quebra a perma, o 
tecnico do Santos, Lula, colocava ora um ora 
outhe mo time, HUM revezamento que alquris 
meses depois chegaria a Selecaio Brasileira: 
tanto Pelé como Del Vecchio foram con- 
vocadas. 
0 Santos, na metade dos anos 30, mesmo an- 
tes da chegada de Pelé, ja era um time grande 
do futebol pauwlista, com dois titulos conquls- 
tades, um ataque respeilavel — Pelé chegou a 
jogar com o qrande Jair Rosa Pinto, remanes- 

Gemcw Finer 

cente da selecao vice-camped mundial em 30, 
euma alegre, quase irresponsavel vocacio pa- 
rao gol. Durante a Era Pelé. tornaran-se mor- 
mais resultados como 5 a4 ou 8a 3 para o San: 
tos. A drea delensiva, apesar dos momes ilus- 
tres come Heélvio, Matra Ramos de Oliveira. 7i- 
to e Formiga, nunca loi o ponte forte do time, 
mas o atacante sempre compensava, la na fren- 
te, o6 qols sofridos. Com esta filosofia, o San- 
tos destruiu o dominio do chamada “Trio de 
Ferro” = Sao Paulo, Corinthians e Palmelras 
= ganhandeo a maioria das titulos disputades 

na Era Pele. 
Era o time ideal para Pelé. E, para aquele ial cr- 

to, as EMoecoes vieram numa velocidade espan- 
tosa., Primeiro pogo internacional foi ainda 

em 1956, contra o Aik da Suécia, vencide pelo 

Santos por la 0. Mas Pelt nae gostou: “Wao 

fiz gol, seu Lula”, disse ele. A primeira excur- 
sao pelo Brasil aconteceu no comeco de oT: 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Parana, Mi- 
nas ¢ Rio de Janeiro. Semanas depois, sua pri- 
meira troca de camiseta — provisoria apenas 
—,ado Vasco, num combinade das dois times 
para um tormelo. Ao final do Campeonato Pau- 
lista, ele jadera o artilheiro, uma agradavel ra- 
lina gue se repetizia por nove anes consecutix 
vos, de 57 a65. Ainda em 37, aconteceria a pri- 
meira convocagaio para a Selecdo Brasileira. 
Pelé estava em Baury & ouviu pelo radia, co- 
mecqou a tremer da cabega aos pes @¢ nae dior- 
min naquela noite. Antes, contou a Dondinhe 
— que Pelé considera um dos maiores jogado- 
res do mundo = que leria, com cerlera, passa- 

doa pela Selecao, se nado fosase uma Contusac oo 
jorlhoo. 
A primeira partida fol contra « Argentina, der- 
rota por Za l com o gol dnice de Pelé, a pri- 
meira de uma série de jages contra nossas prin- 
cipais fivais no continente, A vinganga viria me 
joao sequinte: vitoria de 2 a 0 para o Brasil, com 
oiitra gol de Pele. 

yi 



Ss ANOS 
DE PELE 

Assim, ele qarantia a sua CONVOCaAcaAdD Para O88 
227 da Copa de 58 na Suécia. Pelé nao estava 
na lista dos titulares do tecnice Vicente Feala, 
que preferia o estilo do ponta-de-lanca Dida, do 
Flameneo, assim come achava doel melhor 
ponteiro do que Garrincha. E fol assim que a 
Selecao estreou contra a Austria, em 8 de ju- 
nho, 0 pogo nao foi dificil e vencemos com dais 
gols de Mazola eum de Nilton Santes, numa 
epoca eM (qe avangar nag era costume das za- 
queiros, 0 joge que determinou a entrada de 
Pelé foi o empate sem gols com a Inglaterra. 
Sem Dida ¢ com Pelé se recuperando de uma 
contusao no joelbo, Feola escalaria wma dupla 
com nesses dois cenmfroavantes: Mazola « Va- 

va. Os veteranos do time, capitaneados por Nil- 

ion Santes, Gilmar e Didi, pressionaram o tec: 
nice &, Canta os Pperiqoses sovieticos, estrea: 
ram Zito no meio de campo, Garrincha na pon 
ta ¢ Pelé ao lado de Vava. Fol arrasador, com 
dois gols de Vava, ambos com passe de Gar- 
rincha. @ Brasil se classificou para as quartas- 
de-final. O mundo comecava a vet uma seleqao 
com sede de qols ¢ um apure tecnica que lem- 
brava os hdinqaros de 34, ou, noevarmente. os 
brasileives de 50, 0 jogo sequinds, contra o Pais 
de Gales, fol nwite dificil, pois o adversarie tl- 

tha wma deftesa que era uma verdadelra barrei- 
Ta. Maso talento brasileieo, que ja havi se ex- 
pressadao cam o ponteira das permnas tortas, 
Gar¢rincha, apatecia agora nos pes daquele gqa- 

rote de 17 anos que recebeu uma bola préxi- 
ma arisca da grande area adversaria, passou-a 
sebre o marcador ¢ tocou-a por baixe do golei- 
ro. Era a explosao brasileira. Depois de 71 mi- 
nites de tensao, o time que tem o qaroto ma- 
ravilhose vai para a semifinal. 
Foi o jogo mais esperade da Copa, a melhor de- 
fese — & Brasil nao havia sofride um gol sequer 
— contra o melhor ataque — a Franca —, que 
tinha o artilheiro Just Fontaine, o5 dois times 
que melhor futebol haviam apresentado, uma 
especie de final antecipada. 
Vava voltava ao comande do ataque e& manti- 
nha um entendimente melhor com Pelé e¢, lo- 
go de cara, o “Peito de Aco” abre o placar, mas 
loge o% frances: empatam, marcamede a prri- 

& 

Dang Pinhero 

meiro qol em Gilmar. Max vamos deixar o jo- 
vem Pelé narrat o restanie: “Toda nossa equi- 
pe sentiu o impacto. Durante alguns minutos, 
Nada dava certo, os passes saiain tortes, as tl- 
ros sem directo, ¢ as finias, sem maior efeito. 
Tude, enlim, parecia se complicar pura nds. Por 
duas veres, estive com o gol do desempate nos 
pes, Mas errei os tiros”. O time precisou da exu- 
berancia de Didi para deseimpalar o jogo cam 
uma “folha seca” — chute com efeiio de curva, 

O jogo ainda nao esitava ganhe, nas os brasi- 
leiros voltaram tranqiilos para o segundo tem- 
po. Era a hora de Pelé. Fle marcou trés qaols em 
24 minutes. acabande com qualquer pretensdaa 
francesa. Como consolo, mals um ool do ad- 

versario © o final ficou em 5S a 2. 

Na final contra a Suécia, o time sequiu sem al- 
teracdes no atague. Apenas Djalma Santos 
substituia De Sordi na defesa, Os suecos co- 
Mecaram marcands, para a alegria da sua tar- 
cida. Mas, naquela Copa, os brasileiros esta- 
vam dispostos a afastar o fantasma de 50. Me- 
nos de cinco minutos depois, Vava dava o tro- 
co brasileira e¢ ele mesmo desenipataria, ain- 
da no primeiro tempo. No segunda tempo, se- 
vamente o genio de Pelé se levantava com um 
gol acs 11 minutes, garantindo a vitéria, © mais 
outta no finalzinhe da partida. O Brasil entra- 
vata Era Pele. Seriam tres Copas da Mundo vi- 
toriosas. 

COPA 62 

0 Brasil cheos ao Chile erm 1962 come favorl- 
io. A Selecdo € basicamente a mesma, apenas 
mais experiente, As mudancas tundamentais 
foram na defesa, com Maure ¢ Zo7ime ocupan- 
do os lugares de Orlando ¢ Belini. © primeiro 
jogo demonstra que o time vem bem. Pelé « Za- 
qgalo qgarantem a witoria sobre o Meéewico. Mas Poi 

na secaunda partida que o pior aconteceu: Pelé 
se machuca contra a Tchecoslovaquia e ainda 
tem de permanecer em campo “fazenda name- 

To", pois oregulamento da @poca nado permitia 
substituicdes., Era o fim da Copa para Pelé. Mas 
o Brasil sequia ern freeie com Amarildo, avan- 
ie do Botafogo, apelidado de “O Possesso”, ne 
lugar de Pelé, Foi justamente com dois gols de- 
le que o Brasil passou pela Espanha, Nas 
quartas-de-final, o Brasil passou pela Inalater- 



ra, credenciando-se para a semifinal contra o 
Chile, onde vencemos por 4a 2. Na final, no- 

vamente a Teheceslovaquia, com seu uniforme 
brance, que motivau wom comentaria da ingé- 

nuo Garincha ao entrar em campo; “O que? 
Outra vez agueles qringos que tém uniforme 
iqual ao do Sao Cristévaor” — tlie carloca que 
save tin unilorme também de cor branca. A 
vitoria por Sa Ll trouxe o bicampeonato para 
o Brasil. 

COPA 66 

Os desentendimentos com a comissio técnica, 
as pressGes e¢ a falta de trangqiilidade para os 
trabalhos na concentiragdo foram alquns dos 
Mmohivad para © desastre brasileiro em 1966, 

giiainds foros elinminacdas Ice ce nha Prinveita fa: 

£0.40 que nae acontecia desde 1934, Comeca- 
mos ganhando da Buledria por 2? a 0, com um 
aol de Pelé ¢ ouvir de Garrincha. 0 tecnico Feo- 

la tesolveu poupar Pelé no sequndo jogo e per- 
demos para a Hunoria por 3a 1. Pelé voltou 
contra Portugal, mas 6 “cacado” em campo 
sai machucada, O Brasil perde por 3 a1 e sai 
definitivamente da Copa, 

Oo MILESIMO GOL 

0 final dos anos 60 foi uma fase de recupera- 
cao de prestiqgio para o futebol brasileiro, der- 
rotade na Copa de 66. 0 Santos continuava ex- 
cursionanda muito com Pelé a fente ¢ conse- 
quindo bons resultados. A sede de qgols de Pe- 
lé@ nao havia terminade. Ele comecou a perse- 
quir outro objetivo, & também mals um recor- 
de na sua carreira: marcar seu milésimo gol, 

yea “1, dha) = "I as if J 

Mais maduro. casade « com filhos, Pelé conti- 
nuava colecionande troléus © titulos. Cada vez 
nals assumia sua comdlicao de embainader do 
Brasil, do futebel ¢ ale mesine de outros espor- 
tes. justificamda co litiele plc rece beria apos dei- 

xaro futebol: “Aileta do Século". Antes de par- 
tir para sua quarta Copa do Mundo, Pelé feste- 
jou nd Maracana a conmquista do seu milésimea 

ool, Foi om aol de penalti, mas o que interes- 

Sava era amarca ineédita, Emocionade, depois 

de marcar contra o gol de Andrada, Pelé pegou 
a bola ec, diante de dezenas de microfones, ofe- 

TECH Sua Conquista para a infancia desam- 
Parada, 

Bomico Firhera 

A Copa de 70 seria a ultima chance de Pelé na 
selecdo. Ele tinha condicao fisica necessaria 
para jogar a Copa de 74, mas estava decidido 
a deixar o futebol ne auge da forma. Nesta sua 
tlitima participacac em Copas do Mundo, qua- 
se acaba fora da equipe. Joao Saldanha, o em: 

lao tecnico, nao guik escala-lo junto com 
Tostao no alague. Mas, com a troca de tecnica 

por Zagalo, a dupla voltou a ser formada. 

0 Brasil era o sequndo time do coracao da tor: 
cida, ¢ os brasileiros foram muito bem recebi- 
dos. A primeira partida troune wim suste: of 
tchecoes marcaram o primeire aol, loge mo co- 
mecca do jogo. Mas o ataque brasileiro, com 
Jairzinhoe, Tostdo, Pelé ¢ Hivelinea, comecou a 
mostrar sua forca, com quatre gols, um de Pe- 
le. A fase classificatéria ainda teria a loglater- 
ra, que calu por la O, com um gol de Jairzinhe, 
ea Homeénia, vencida por 3a 2, com dois eols 
de Pelé. As quartas-de-final foram uma festa 
brasileira sobre o Peru, por da ¥. Na semifinal, 
vencemes o Uruguai por 3a 1. A orande final 
teve o Brasil embalade ¢ motivade contra uma 
[talia muiio valenie, mas desqustada pela se- 
miifinal com a Alemanha, jogo que teve wma 

pProregacao com cince vels. Mesine assim, os 
italianes endureceram ne inicio do jogo. Mas 

ast@lecdo jd havia se acestumadea na Copa a sair 
de situacdes dificeis. Com gola de Pele, Ger- 
son, dairzinhe « Carlos Alberto, o Brasil sr sa- 
gratia tricampeda. 

PRESTIGIO INTERNACIONAL 

Com o futebol brasileira reconquistanda seu 

prestigio, Pelé chegava aos 30 anos perio da 
realizacio. Um dos homens mais conhecidos 

€ respeitades do mundo, um atleta que serve 
de exemple acs mais jovens @ wim futebolista 
com um retrospecto sem nenhima compara- 
cao, Pelé comeca 4 preparar sua aposentada- 
ria do futebol. A Selecao Brasileira foi a prinvel- 
faa dizet adeus ao maior jooador de futebol! do 
munde, em dois emocionantes jooos. O primci- 
ro, no Morumbi lotadoe, uin empate de 1 a 1 
contra a Austria, oe qual ele ainda deinou mais 
Uma ves Sua marca, num aol sensacional. 

via O) Glare 

Age 
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Aindaem julhode 71, Pelé se despedia na sua 
maior casa de espetaculos, o Maracanad, que 
aplaudiu generosamente a saida do rei, mum 
empate de 2a? contra a lugoslavia. Permane- 
cen como Santes ainda por tres anos, cumprin: 
do diversos compromissos internacionais. Ain: 
da nesta @poca, esteve na Europa, América 
Central, Orierite Médico ¢, principalmente, duas 
veres nos Estados Unidos, onde sentiu o inicio 
do futebol come esporte popular. Em outubro 
de 1974, faz gen iltime joge pelo Santas, con- 

tra a Ponte Preta na Vila Belmire, onde, quase 
vinke anos anes, comegava a catreira de um ra- 

pazinho maarela que, durante alqum tempo, 

atendia pelo apelido de “Gasolina” e, mais tar- 
de, s@ tornaria o maiar jogador de futebol que 
omunds ja conhecen. 

OS PARCEIROS DE PELE 

Pelé teve grandes parceires, jogadores que 
construiram jogadas maravilhosas ao seu lado, 
no Santos ou na Selecaio Brasileira. 
Pagio — 0 primeiro parceire de Pelé foi Pagdo, 
centroavante de estilo que, depois, seria ven- 
dido para o Sido Paulo. Ele chegou a jogar pela 
Selecho Brasileira no ano de 57, mas nie jun- 
to com Pelé 

Domine Pinheiro 

AIDA PARA 0 COSMOS 

Em junhe de 1975, Edson Aranies do Nasci- 
Mente entrava em campo novamenic vestinda 
um Uniforme brance. 56 que, desta vez, a ca- 
miseta era do New York Cosmos, wm dos oran- 
des times de futebol dos Estados Unidas, en- 
volvido numa campanha para tornar o esporte 
mais popular naquele pais. Com Pelé a frente, 
o futebol “association” teve platélas crescen- 
tes nos Estados Unidas. 
Durante duas temporadas, Pelé jogou pela li- 
ga americana, fex excursoes ¢ disputou tor: 

neios com o New York Cosmos, até sentir que, 
aos 37 anos, ja havia dado sua contribuicao ac 
nascente futebol americano ¢ podia definitiva- 
mente deixar o futebol profissional para se de- 
dicar aos seus negdcios particulares. Sua licao 
de profissionalisme, humildade, coragem, ca- 
rater ¢ genialidade esta salta em cada campo 
de futebol, cada vez que algum garote conse- 
quir desviar a bola do goleiro © marear im gel, 

<. ood ey A 

Vava — 0 “Peito de Aco” foi um dos mais va- 
lentes centroavantes do futebol brasileiro. Do- 
neo de uma capacidade fisica Impressionante, 
eva oportunista e tinha o faro do gol. Apesar de 
terem brilhado em duas Copas do Mundo, Pe- 
le ¢ Vava nunca haviam jogado uma partida jun- 
tos, ate a estréia contra a Uniio Soviética, em 
58, E,curiosamente, nio completaram nenhu- 
ma outra partida juntos, até a estréia na Copa 
de 62. Depois do bicampeonato, somente es- 
tariam juntos em mais dois amistosos. 

Agencia O Ghia 



= 

z 
a 

2 
5 

O ARTISTA PELE 

Além de jogar futebol, Pelé demonstrou talen- 
to em outras areas. Loge no inicio da sua car- 
reira de futebolista, ficava sempre ao lado do 
colega Tite — penteiro do Santos e¢ cantor de 
vor bem colocada — arranhande um vielda. 
Mais tarde, chegaria a cantar na televisdo com 
Elis Regina e gravar um disce com Jair Rodri- 
gues. Mas sua Vor grave estava maix acosiuma- 
da com os grilos em campo do que com os 
acotdes da miuasica. 
Ja nas telas, Pelé se revelouw um ator com re- 
curses. Das pequenas ponias oa televisao, em 

Programas comme “Familia Trapo”, Pelé passou 
a participagdes maiores con novelas da extinta 

TV Excelsior, A primeira chance nas telas sur- 
giuenn 1971, com o filme “A Marcha”, dirigida 
por Osvaldo Sanpaio, sem qrande repercussaa 
de poblico. Nos anos 80, Pelé atacou de cine: 
ma internacional. numa co-producgao cheia de 
estrelas., “Fuga para a Vitoria”, com Silvester 
Stallone, Michael Caine, entre outros. Em se- 
auida, cultiveu um bigede para representar “Pe- 
dro Mico", do cineasta e atual secretario da 
Cultura, Ipojuca Pontes. Em outra participa- 
cao, leita em 86, Pelé contracena com Renato 
Aragao e seus companheiras em “Os Trapa- 
lhées co Rei do Futebol”, alcancando grande 
sucesso de publica. 
Além das telas grandes, Pelé também freqiien- 
ta as pequenas. Nas videolocadoras & possivel 

Coutinho — 0 grande parceiro de Pelé. Na épo- 
ca, aexpressao Pelé-(Coutinho era sada come 
sinonima de uma combinagas perleita, assim 
come café com leite ¢ arroz com feijio. Dutra 
expressao comente era que ambos joqavam “por 
misica”, tamanha a afinidade. O Santos joga- 
va tantas vezes ¢ tinha tao pouco tempo para 
treinar, que se dizia que treinava no aviio. Mes- 
mo assim, parece que ambos haviam ensalado 
Os passes que trocavam em direcio ac gol ad- 
versaric. Infelizmente, o encanto nao se tTepe|- 
tla na Selecdo, tante que Coutinho esquentou 
bance durante toda a Copa do Chile. Sempre 
as volias com problemas de peso, Coutinho te- 
We ¢arreira curta, mas muito marcante. 

Toninho Guerreiro — Foi o sucessor de Couti- 
nho no Santos. Centroavante de muita habili- 
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encontrar Pelé em varias coletaneas dos melho- 
res momentos das Copas do Mundo, come as- 
tre obriqatério. Mas ele também estrela duas 
fitas: o doecumentério “Iste E Pelé”, produzida 
em 75 por Luis Carlos Barreto, com versace em 
inglés. Nelas, Pelé aparece marcands uma ver- 
dadeira enxurrada de gols (Distribuida pela Glo- 

bovideo). Disponivel também em video, “Pelé: 
o Mestre ¢ seu Método", de Sal Lanza, com con- 
suilteria da professor Julio Mazezei, traz Pele en: 

sinando os fundamentos do futebol (Distribui- 
da pela LK-Tel}. 

dade, oportunismo ¢ colocacéo, acompanhou 
Pelé por varios anos no ataque santista, onde 
tinha excelente entendimento. Mas a dupla foi 
experimentada apenas uma vez na Selecdo. 

ee 
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Tostio _ Spans an cox de 62 até a de 70, 
Pelé experimentou multes parcelros: Guaren: 
tinha, Ney, Flavio, ASciarINGE Silva, Alcindo, 
Célio, Servilia, Ademar, Jairzinhe, Roberto Mi- 
Tanda etc. Mas ele se acertou definitivamente 
com Um jogadoar mineiro do Cruzeiro, de fisica 

mitrade e« muito inteligente, Tostao, que joqa- 

va sem bola, abrindo espacos na defesa contra- 
tia. A dupla quase foi separada na Copa de 70. 
Presses politicas forcavam a escalagao de Da- 
tio no lugar de Tostao. Além disso, o técnica 
Jodo Saldanha nao queria os dois jogandso jun- 
tos. Mas atorcida e o préapric tempo acabaram 
escalanda o ataque da selecao de 70, ja nas 
mios de Zagala. 

Ss 
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Aidéia de transformar Pelé em personagem de 
quadrinhos era um sonhe antigo do Mauricia, 
Ele achava que aventutas inspiradas na infan- 
cia da qrand: craque paderiam render histdérias 
tdo boas come as de Manica, Cebolinha, Cas- 
cic © outros persanagens cle sua galeria, Ay 

oportutidade surgiu durante um voo para Ro- 
ma, qianide Pele «¢ Mauricio viajaram noe mes- 
me avida. O jogadar achou aideia otima & iime- 
diatamente comecaram a tragar mil planes. En- 
tretante, um contrate que Pelé tinha com uma 

ino 
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HISTORIA DO PELEZINHO 

editora alema adiou o projeto por alqum tempo. 
Somente anos depols, Pelezinho e sua turma 
ganhavam forma. Debrocados sobre uma pran- 
cheta, Pelé foi contandao histérias de sua infan- 
cia, enquantoe Mauricio rabiscava o papel. Des- 
jas lembrangas surgiram os personagens: Ca- 
nabraba, o amigo gorduche ¢ boca-suja, Tedti- 
lo. o almofadinha da rua. a vizinha descenden- 
te de arabes, com seus quibes arrasadores, 
transformeu-se em Samira, ¢ o geleiro que acei- 
tava ganhou o apelido certo; Franaaio, 

Com esses ingredicntes, os Estudios Mauricia 
de Sousa publicavam as tiras de Pelezinho em 
outubro de L976, exatamente quanda Pelé 
despedia-se do futebol vestinds a camisa do 
Cosmos, a iltima que defendeu. Logo o perso- 
nagem ganhou sua propria revista e¢ Pelé vel- 
tou a rodar o mundo, desta vez translormada 
em herai de quadrinhoas. 
Assim como os demals personagens da Turma 
da Miénica, Pelezinhe toi mudanda o visual com 
o decorrer do tempo. O primeciro passo foi o 

molde de gesso para fabricacdao de bonecos, 
brinquedos ¢ outras utilizacées, para ax quais 
@le teria que ter profundidade, peso ¢ textura, 
Pelezinho passou a fazer aparigaies piblicas 
com a Turma da Miénica. Ao lado dele, Pelé 
mais uma ver lotou o Maracanad, num show que 
também contou com a presenca de outros atle- 
tas, como o artilheiro Roberto Dinamite. Eon 
seguida, veio o licenciamento do personagem. 
Sentinds o apelo que Pelezinho teria junte ao 
publica, diversas empresas quiseram associa: 
lo 4 imagem de seus produtos, que hoje variam 
de alimentos a artigos esportivos. Depois de 
tanto sucesso, Pelezinho deu um tempo pra 
descansar, Voltou este ano, as vésperas da (la: 
pa do Mundo, numa edicdo especial. Mas ain- 
da faltava alquma coisa, que vocé vai descobrir 
na proxima pagina... 



O NOVO PELEZINHO™= 
E SUA NOVA TURMA 
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PELEZINHO HOE 

PELEZINHO tem seis anos ¢ meio ¢ 6 o maior 
jogador de futebol de sua rua, mas ainda nao 
sabe que sera o maior jogador de futebol do 
mundo, Por enquanto, ele s4 quer derrotar o qo- 
leira Prangio nas “peladas” diarias & namorar 
sua quetida Neusinha, uma gracinha de japo- 
nesa, que Leow pai que & wma fera e¢ nao quer 

saber do namara. 
Tao indigestos quanto as broncas do pai de 
Neusinha saa os quibes da Samira, uma gara- 
ta descendente de drabes, mas que, pelo vista, 
nao herdou cos parentes aguela boa mao para 
a covinha. Mas isso nao @ problema porque Sa 

mira, a Neusinha « a Bonga (a garota mais dis- 
putada pelos menines do quarteirio) formarm 
uma torcida das mais entusiasmadas, prinneci- 
palmnente quando o joge & contra a turma da ou- 
ira rua. Ai é hora de todos se unirem: Frangao 
nogal, odeshocado Canabraba, o amigao Teé- 
filo e ate o cachorrinha Rex formam no time de 

Pelezinhe. E la vai ele fazer as jogadas que a 
rua toda aplaude e que, um dia, o mundo tam- 
bem val conhecer... 

HORA DE MUDAR. HORA DE CRESCER 

Os personagens de histérias em quadrinhos, 
depois que saem da pena de seu criador, aca- 
bam adquirinds vida propria. Ai cles nao per- 
fencem mais a ninguém, a nde ser acs fais. 
Na Turma da Monica, por exemplo, os persona- 
Hens se enc. se agitam. cam mais redoan- 
dinhos ou mais bochechudes, de acordo com 
as Gicunstancias. mas esthe sempre com a 
mesma idade. vivende siias aventuras. Ja a Ti- 
na.o Ralo, a Pipa ¢ o restante da turma resol- 
veram que deveriam crescer, Isso aconteceu de 
repenie, co criador nada pode fazer, a 140 ser 
seguir o que o personagem pede. Pols o Pele- 
«inka pediu para crescer: queria ser adolescen- 
ie, ampliar seus horizantes, ganhar o mundo. 
Mauricio ouVvin seu pedida «¢ esta apresentan- 
doo Pelezinheo anos 90. Ai vai wim aperitiva, em- 
quanto yore espera pelas novas aventuras. 
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PELEZINHO ANOS 0 

0 tempo passa... Agora, Pelexinho esta com 
quase 12 anos, cresceu © suas aventuras vag 
ganhar maior impulse. O Pelezinho amadute- 
ceu, adgquiriu experiéncia, jogo de cintura ¢ 
aquela famosa malicia que todos nas comhece- 
mos dos campos de futebol, Pelezinhe ja é uma 
celebridade, imagen infantil do que é o Pelé 
real: o maior jogador de fudebol do munda «, 

também, o atleta do steulo. Por issa, ele nao 

@ apenas o bom do futebol; brinca nas onze em 
qualquer esporte. Agora cle substituio a tradi- 
clonal chuteirinha por um ténis — que permi- 
te sua entrada em qualquer tipo de quadra — 

#,,, calma; ele nao aposentou sua chuileira, co- 

mo vece pode estar imaginande. Quando o ne- 
gocio & futebol, Pelezinho nao deixa para nin- 
quem e, como embaixnador do esporte, viaja pe- 
lo mundo tode ¢ acaba se envalvendo em in- 
criveis aventuras, 
Mis também pode esiar de volia a sua rua. con- 
versando ¢ convivendea com os amiquinhos — 
afinal, Pelezinhe nao conseque ficar multe tem- 
o afastade do Brasil. 
ja que estamos lidando com histérias em qua- 

drinhos, Pelezinho também revela uma outra 
faceta de sua personalidade: a de super-herdi 
mirim. Cie faz parte da Liga dos Esxportes, uma 
equipe de criancas com superpoderes que lu- 
tam contra o mal, defendem a ecologia ¢ aju- 
dam as criancgas em todo o munda, 
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Quem quiser serum crague do futebol tem dois 
caminhos para comecar: os times infantis dos 
Clubes ou as escolinhas de futebol, que, sé na 
cidade de Sio Paulo, sf0 mais de 50. E onde 
os grandes clubes vio buscar seus noves joga- 
dores profissionais, que depois lazem sucesso 
no Brasil « na Europa. 

E nem precisa ser profissional para fazer suces: 
so, aqui e em outros paises. Os meninos do 
Clube Atlético Paulistinha, da cidade de Saa 
Carlos, no interior do Estade de Sao Paule, e 
do Clube Pequenines do Jockey, na Capital, 
voltaram vitoriosos de varios tornelos interna- 
cionais, na Suécia, Dinamarca, Italia, Finlan- 
dia ¢ Alemanha. Mas tudo comeca aqui. parti- 
cipandos dos campeonatos da sua cidade, do 
seu Estada, como o 1° Campeonato de Fute- 
bel Mirim, organizade pela Pedeiacsc de Clu- 
bes Dente-de-Leite do Estado de Sao Paulo, 
efiada em julho deste ano. 

Nao sdo todas as escolinhas de futebol que se 
inscrevem mos CamMpeonatos, porque nem todos 

of meninos, também, qguerem ser jogadores 
profissionals. Muitas vezes, o que vale é ser um 
craque da bola entre os amigos, depois de ter 
aprendido algumas grandes jogadas nos centros 
de treinamente criados por ex-jogadores fama- 
sos, como o Rivelina, por exemple. 
Nos campeconates mirins existem cinco cate- 
gorias, que variam conforme a idade dos joqa- 
dores, A duracdso de cada um dos dols tempos 
de jogo também varia, de acordo com a cate- 
goria. A divisie @ feita da sequinte maneira: 

PELEZINHOS DO FUTURO 

Categoria Idade Duracao de cada 
in des dois 

tempos de jpoge 
Mamadelra 6,7 ¢8 anos 1S min 
Fraldinha 9c¢ 10 anos 15 air 
Dentinhe lle 12 anos 20 mint 
Dente-de-leite 13 ¢ 14 anos 25 min 
Dentin 15 ¢ 16 anos 30 min 
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COMO PARTICIPAR 
Saber qual escolinha fica mais praxima de on- 
de voc® mora e come entrar em contate corn 

éla é@ facil, através da Federacdo de Clubes 
Dente-de-Leite do Estado de Sao Paulo, que fi- 
caatua Ouinting Bocaidiva, 231, 5° andar. sa- 
la 53, CEP 01004. Sado Paulo, SP. 
Procure o diretor técnico, Wilson Silvestre, nos 
telefones (011) 35-3593 @ 34-2849, on o presi- 
dente da Federacdo, André Passi Neto, ne (011) 
34-1242. Eles tém informacgdes sobre as esco- 
linhas de futebol de todo o pais, que esto prin- 
cipalmente em Séo Paulo, Rio de Janeiro, Mi- 
nas Gerais, Parand « Rio Grande do Sul. 

he a <F . ~ 

FUTEBOL DE SALAG 
Ha alguns anos. qualquer terreno baldio era Io- 
go transformade em campo de futebol de var- 
zea. Hoje, nas grandes cidades, os terrenos de- 
socupadas ¢ os famosos “campinhos” sao cada 
Ver mais marcos, Mas nem por isso a meninada 
deixou de jogar bola. Sa que, agora, as partidas 
acontecem nas quadras dos prédios de aparta- 
mentos, Clubes ou mesmo nas escolas. 
O futebol de salao comegou a ser jogado em 
1932, em Montevideu, ¢ foi trazido para o Bra- 
sil pela ACM - Associacao Crista de Mocos, que, 
em 1948, no Unruguai, ensinou as reqras para 14 
professores brasilelras. Dois anos depols, a 
ACM organizou, no Rio de Janeiro. o primeiro 
torneia aberto para meninos de 10 a 15 anos. 
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Desde que Pelé encantow o mundo na Capa de 
54, transformau-se no Rei do Futebol, Por is- 
so, jornalisias ¢ Lorcedores passaram a procu- 
rarum neve Pele eo cada nevate que fazla uma 
jogada de efeito, E aie nos asires do passado 
os especlalistas foram buscar comparagées. Eis 
alquns desses orandes jogadores: 

FRIEDENREICH — Antes de Pelé, os brastlei- 
ros ja haviam side empossadas pela imprensa 

francesa come os teis do futebol. Isso acante- 

ceuem 1925, quando. pela primeira vez, um ti- 
me gaia do pais. Era o Paulistanoe, que, entire 
outras facanhas, qoelecu a Selecao Francesa por 
TaZ. Multos dos gots foram feitos por um mu: 
late com nome de alemao, Friedenreich. o pri- 
taeire “Pelé” do futebol brasileira, Nascido em 
1892, cheoou & Selecdo em 1914 © se tornow 
o maior idolo da primeira ¢ segunda décadas 

deste século. Ainda estava em alividade er 
1930, mas a briga enire paulistas © cariocas 
tirou-o da primeira Copa de Munda. Entre ben- 

dae realidade, contabilizam-se mais de 1,300 
gols na carrelra de Friedenreich, mas boa par- 
te marcada em joges de ligqas amadoras, 

Porras Pisses 

-PELES DO FUTEBOL~- 
OS BRASILEIROS 

Poi o atiilheire da Copa e voltou endeusacdo pe: 
lacréinica. Defensor do prafissionalisms. ain- 
da em fase de implantacao, Leanidas fai o pic- 
neiro de licencing, cedendo seu nome Para ini 

imatca de ciqgatro ¢ outra de chocolate, que win: 
da existe. 

ADEMIR — No final da decada de 40, chegava 
de Pernambuco wm atacanie fora do comum. 
Sua principal jogada era a arrancada direta ru- 
mo ao aol, onde normalmente terminava. Ade- 
mir de Meneses, o “Queixada”™, foi um atacan- 
te completa, jodando até pela ponta esquerda 
coma mesma velocidade, Seu momento de glé- 
ria foi a Copa de S50, da qual fol artilheire, com 
?qols. Mas o brilho dessa conquista foi ence- 
berte com a derrota para o Uruguai, na final 
Mas Ademir ainda marcou muitos gols no [u- 
ieboal carioca, tornande-se, apas issea, comen- 
tarlsta esportive, 

hed 
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Lebredas dia Sue . Pole @ Frisdenreich 

LEONIDAS DA SILVA — 0 outro grande idolo 
do futebol brasileira surciria no comece da dé- 
cada de 30 ¢ enfrentaria Friedenreich tum jo- 

go entre paulistas € cariocas, Comecava cere i- 

hada de Leénidas da Silva, o “Diamante Ne- 
gro”, para a imprensa européla, ou “Momem de 
Borracha”™, pela sua elasticidade, Titular da Co- 
pa de 34, Leonidas chegou ao auge em 38, 
quando impressionou as platéias com a “bici- 
cleta™, jogada em que aTreMmessava 0 Corpo pa- 
ra gare, come se@ pedalasse, chutava a bola. 

1G 



GARRINCHA — 0 maior ponla-direita de todos 
os tempos nunca teve a preocupacao de st 
comparar ao Rel Pelé, apesar de ser admirado 
em tode o mundo, Garrincha era come uma 
crianga que queria apenas brincar com seu brin- 
quedo faverite, «a bola. Poi desse jeita que ele 
encantou duas geragdes de torcedores « foi cha- 
made de “alegria do pove". Posterlormente, de- 
Slludide com o4 dirigentes & sem ter mals o 
apolo da massa, Garrincha afastou-se do fute- 
bol, vindo a morrer em 1983, 

ALMIR — Poi outro pernambucane que teve a 
gléria de ser aclamada como “Pelé brance”, Era 
Aimir “Permnambuquinho”, wm jogador de talen: 
to tie arande quanto seu genio estaurada. Is. 
so fez com que ele acabasse passando a hista- 
tia do futebol muito mals pelas formidavels bri- 
das gue profagonizou do que pelo seu jomo ale- 
Gree objetive. Noo parava multe ten po en clue 
be nenhunm ¢ cheqou a joqar — ¢ briqar — ao 
lado de Pelé, no Santos ¢ na Selecao. Passou 
pelo Corinthians. pelo Vasco «¢ ate pelo Boca 

Juniors, da Argentina. Alaguns anos depois de 

deixar o futebol, teve morte fracica muma bri- 
an, desta vex, fora do campo. 

ia O Giobu 

Agim 
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RIVELING — Ele teve a responsabilidade de 
vestir a camisa 10, que tol de Pelé por tantas 
veres, mas seu estilo era diferente. Na Copa de 
FO). jogaram juntos, Rivelina adaptada pela es- 
querda. Preferia, como a maioria dos jo cpacle- 

tes, fugir da comparacao, Consequiu revelar 
sia personglidade com passes perfeitos, dvibles 
desconceriantes, aprendidos no futebol de sa- 
lao, uma bomba no pe esquerda, geralmente 

fatal. Apanhade na transicaéo do futebol brasi- 

leire nos anos 70, nunca fol multe feliz em Co- 
pas do Munda, 

FICO -— Outre herdeivo da camisa LO da Sele- 
cdo, depots de Hiveline. Jogidor completo, 
aplicade, disciplinade e criative, levou o Fla- 
meno a ser Campeag Mindial brmterc lobes ern 
1981. Feium dos lideres do brilhante time bra- 
sileira da Copa de 82, que foi elirminade pela 
lialia. Vendide para o Udinese, foi idoeloa tatn- 

ben na Europa. Voltou ao Brasil ¢ termingu a 
carreira com problemas no joelhoe, Fo atual Se- 
cretario dos Esportes da Presidéncia da Re- 

publica, 
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DIL STEPANG — Esse argentine naturalizade es- 
panhol fol o aramde lider do Real Madrid, o 
grande time europeu do final dos anos 50, & 
principal rival do Santos de Pelé. Misturando 
a criatividade latina com a disciplina curopeia, 

Di Stéfane encantou torcidas © se tornou uma 
fagura mundialmente famosa. Nao s40 poucos 
os que o comparmiam o Pelé, mas foram poucas 
as chances para um confronte. Os clubes Real 
« Santos somenie jOQaTaM Win wes, oon vito 

ria cis span hithis per 5a 43 sobre os santistas, 

numa excuse con que jodgavam sua 16" parti- 
da naguele més. Ne nivel das selecdes, quan- 
doa Espanha conseguiu classificacdio para o 
mundial, em 62, Di Stéfane ja havia pearada e 
Pelé nao joqou, porque estava contundida, 

PUSKAS — Outre estrangeiro que delendeu o 
Real Madrid ¢ se naturalizou para defender a 
Selecdio Espanhola. Em 1954, fol o capitao da 
quase invencive!l Selecdo Hingara, que perdeu 
a Copa oa final contra a Alemanha, num joao 
que é comparade ao Brasil e Uruguaide 1950, 
guands perdemos a tacga Jules Rimet, Meio-ar- 
mador de estilo e inteligéncia, Puskas aposen- 
tou-se como jogador do Real Madrid « tornau- 
se técnica de Pelé. Fote ao lado = 
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EUSEBIO — Esse mocambicanoe de 21 anos 
tormnou-se artilheira da Copa do Munda de 
1966, mesmo com sua equipe, Portugal, «lirni- 

nada nas semifinais pelos ingleses. Os eure- 
peus haviam, enfim, encontrado seu primeira 
“Pelé” negro. Isso aconteceu principalmente 
depois que a Selecdo Brasilelra fol eliminada 
pelos préprios portugueses por 3a 1, muna par 
tida em que Euséblo brilhou, ¢ que Pelé, “ca- 
cado" pelos beques, saiu de campo machuca- 
do. Liderands o ataque do Benfica, Eusébio 
participou de uma revaligaoa que colocaria seu 
lime ¢ a selecho de seu pais no mapa futebo- 
listica da Europa. 

Ayre Foe 

PELES DO FUTEBOL= 
OS ESTRANGEIROS 
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CRUYFF — Se alquma selecao ja mereceu ga- 
nhar uma Copa do Mundo, foi a da Holanda, 
que trouxe de volta a alegria ao futebol dos 
anos 70 com um esquema muito livre, em que 
os jogadores nado tinham posicéo fixa. E, mo 
centro desse carrossel, estava Johan Cruyff, um 
dos mais criativos © inteligentes jogadores de 
tades os tempos. Vice-campedo em 7d para a 
Alemanha, Croyif recusouse a participar do 
Campeonato de 78, quando a Holanda nova- 
mente perdertia a final, agora para a Argentina, 
No final desse ano, depois de defender o Ajax 
da Holanda eo Barcelona da Espanha, pendu- 
Tava as Chuteiras delinilivamente. 

BECKENBAUER — Esse alemao @ presenca 
obrigataria em qualquer lista dos melhores de 
todes of lempos, mesmo senda libero ¢ joganda 
teoricamente atras da defesa, E que, com a qge- 

nialidade de Franz Beckenbauer, o5 conceitos 
do futebol moderno passaram da teoria para a 
pratica. Autor de cince gols mas trés Copas do 
Mundo de que participoanu, Beckenbauer apare- 

Agencia Evtada 
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cla en tedes os lugares do campo. Sempre con- 
siderada o melhor jogadoer do minds, depois 

de Pelé. o “Kaiser” — imperador em alemao —. 
devida a sua elegaincia e majestacde 1 Campa, 

teve de encarat o desalio de substituir o Rei co- 
ma estrela maiar ne Casmos de Nova lorque, 
em 1977. Os dols chegaram a jogar alaumas 
partidas juntos. Come treinador, foi campedag 
mundial pela Alemanha na Copa cde 0, 

PLATING = Faganha dificil iqualar a fama de 
dust Fontaine, o artilheire frances que ale hoje 

nao foi superado com seus 13 goles em 1958. 
Mas Michel Platini, com seu futebal vistosa, vi- 
Tou idelo francés, no Nancy e no Saint-Etiénne, 
e depois europenu, ao se dransferic para a Juven: 

tus da lidlia « vencer varios campecnatos con- 

tinentais. Em sua geracado, a Franea particlpau 
de trés Copas ¢, em &2, jogou o melhor fute- 
bol, junto com o Brasil, segunda a cronica es- 
pecializada. 

MARADONA — Toda uma geracao que se acos- 
tumou a acompanhar as fantasticas jomadas de 
Diego Armando Maradona costuma perquntar 
se realmente Pele jogow tanto ou mais do que 
ele. De baixa estatura, para urn jowador, Mara- 
dona descanta a diferenca na qualidade do seu 
futebol, na sua lideranca em campo & na sua 
capacidade de se impor ac adversaria, Além de 
todas a4 caracteristicas de umn génia do fute- 

bol, Maradona, assim como Pelé e aleuns pou- 
cos jogadores, empurra a selecdo de seu pais. 
A vitoria em 86 ¢ o vice-campeonato da Argen- 
tina em 90 devem muite a ele, 

i9 



ANOS 
h-’ DE PELE 

A preferéncia nacional pelo futebol e o fendme- 
no Pelé levaram muita gente a acreditar que o 
Brasil @ somente o Pais do Futebol. Mas, ape- 
sar de o incentive aos esportes estar apenas co- 
mecando, o Brasil mantéem alqum destaque in- 
termacional em esportes coletivos como bas- 
quete e vélei, além de grande presencga ne au- 
tomobilisme, O atletisme e outros esportes 
tem se desenvolvido, ¢ as estrelas solitarias sic 
cada ver mais numerosas. Estes sdo alguns dos 
Peles de cada esporte em particular: 

MARIA ESTHER BUENO — Considerado n 
passadea como um esporte sem muita tradicgao 
na Brasil, o tenis, atualmente, tem se desen- 
volvido e registrado participacac efetiva em va- 
Trias tarneios internacionais. Mas. nos anos 50), 
o Brasil somente tomava conhecimento das vi- 
térias de Maria Esther Bueno munde afora atra- 
vis dos jornais ¢ de atrasados noticiarios de ci- 

nema, Considerada nao soa melhor tenista co- 
moa melhor atleta do mundsa, em 1959 ¢ 1960, 
Maria Esther Bueno veneeu em Wimbledon, ma 
Inglaterra, oo verzes — simples e duplas =, 

tlio de wlcancar varias vitorias em Roland Gar- 
ros, Estados Unidos, Australia ¢ um “(Grand 
Slam” — vitGria nos quatro grandes tornelos 
num mesmoane —, em 60. Atualmente, @ su- 
pervisora da Pederacao Internacional ¢ da au- 
las de ténis para criancas ¢ adolescentes. 

JOAQUIM CRUZ — Nossa mecdalha de our nas 
Olimpiadas de Los Angeles veio com Joaquim 
Cruz, nos 800 metros rasos, Em Seul, em 1988, 
Joaquim consequiu a medalha de prata, mas 
seu tempo é o segundo de todas as épocas ¢ re- 
corde olimpice. Joaquim Cruz treina nos Esta- 
does Unidos ¢ suas vitarias incentivaram toda 
uma geracio de atletas. 

20 
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OS PELES DOS ESPORTES 

Eistes =a 

EMERSON / PIQUET E SENNA — Seria impos- 
sivel destacar apenas um dos nossos pilotos de 
automebilismo, que sao responsaveis pela 
constante presencga da bandeira brasileira wos 
paddies de autédromes mundo afora. O vetera- 
no, enire eles, & Emerson Fittipaldi, campeao 
de Formula | nos anos de 72 2 74 e@ que tentou 
mantar sua propria equipe, mas sem grandes 

resultades. Depois de alaum tempo parado., ja 
com 40 anos, Emerson resolve aceitar o desa- 
fio da Formula Indy Ameticana, com seus pe- 
rigosos circuites ovais. Nao deu outra: foi cam- 
pedo de 1989 e continua disputando a ponta. 

re 

87), retomou a tradicaa de Emerson ¢ continua 
na Formula 1. congulstando bons resultados 
em sua carreira. Avrton Senna, o mais jovem 
deles, com 30 anes, foi campeso em 1988 @¢ no- 
vamente seria candidate ao titulo nesta tem- 
porada. Alem deles, ao Brasil aposta em Mauri- 
cia Gugelmim « Roberta Pupo Morene. 
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RICARDO PRADO — Se fossemos julgar pelo 

tamanhe do nosse littoral, pelos nossas rios ¢ 

cures d'agua, deveriameas ter wind eximia equi- 
pe de natacao disptittando cada Olimpiada., 
Mas, na verdade, dependemos de talentos in- 
dividuais, para fazer alquim sucesso esse es- 
porte. Mosse nadador mais importante & 
Ricardo Prado, que cheqou 4 medalba de prata 
nos 440 metres medley, em Los Angeles, Ele 
j4 havia marcade o recorde mundial para a ca- 
legoria, em agosta de B2. Eo de 400 jardas, 
uma prova nao-olimpica, Como acontece com 
nossos atletas de esportes individuaix, ele foi 
se especializar no exterior @ acabou estudan- 
doe se graduands numa universidade noric- 
americana. 

AURELIO MIGUEL — Aparentemente, o juda 
nfo @ um esporte de grande difusao no Brasil, 
mas centenas de milhares de judocas treinam 
diatiamente em academias espalhadas pelo 
pais. Depois de alauns bons resultados a nivel 

de Pan-Americano, o Grasil tem uma esirela 

mundial: Aurélio Miguel, um descendente de 
espanhdois de 26 anos. que conguistou a meda- 
lha de oure na categoria meio-pesado da Olim- 
piada de Seul, em 38, Foi também campeao 
mundial na categoria jliniores, campeao univer- 
sitario ¢ vice-mundial, além de ganhar me- 
dalhas em varias Competicoes de nivel interna- 
cional. Atuahmente, Aurélio Miguel tem tido al- 
guns deseniendimentos com o4 dirlgentes do 
judé nacional, por isso tem se mantide afasta- 
do de competic¢ées importantes e pode se mu- 
dar definitivamente para a Espanha, que ja lhe 
ofereceu naturalizagac. 
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ADBDHEMAR FERREIRA DA SILVA — Owe es- 
tranha vocacao tera este pais, pouce desen- 
volvido no atletismo, para o salto triple? A ver- 
dade @ que trés getacdes de atletas fizeram bo- 
nite la fora. Mais recentemeniec, em 1975, dodo 
Carlos de Oliveira, o Jade do Pule, obteve a 
facanha de saliar 17 metros ¢ 89 centimetros, 
quae Wart vine, marcand aum tecorde mundial 

gue durou dez anos. Nas Olimpiadas, ele ndo 
repetiu seu feite, mas levou duas medalhas de 
bronze. Antes, em 68, Wélson Prudéncio che- 
garia & medalha de prata «©, em 72, 4 de bron- 
ae. Mas o maior de todos foi Adhemar Ferrei- 
ta da Silva, ganhador de duas medalhas de ou- 
To, em 48 ¢ 52, 

OSCAR — & basqu ete brasileira & um dos me- 

lhores do mundea e& tem varios titulos interna- 

cionais, como o Campeonatea Mundial de 59 « 

de 63, Mas, apesarde nos Jogos Olimpicos naa 
termes repetide o5 mesmos resultados de tem- 
pos atras, quando qanhamos trés medalhas de 
bronze, em 48, 60 ¢ 64, nossa tecnica e, prin: 
cipalmente, nossos valores individuais, sao 
sempre comentados denira c¢ fora do Brasil. 
Atualmente, Oscar Schmidt ¢ considerade um 
dos melhores jogadores de basquete do mun: 
do. Depois de conquistar todos os titulos pelo 
Sitio nao Brasil, fol cantratads pelo Snaidero, 
de Caserta, na [talia, onde se destacou come 
cestinha, Oscar ja recusou convites para o bas- 
quete profissional dos Estados Unidos, prefe- 
tinde a Selecdo Brasileira. Este ano, foi o ces- 
finha do Goodwill Games e do Campeonato 
Mundial na Argentina, 

#4 
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HORTENCIA = Assim como Oscar no mascu- 
lino, ela @ considerada uma das malores joqa- 
doras de basquete do mundo, no mamente. Ke: 
cordista mundial de pontes por partida, Hor- 
téncia ¢ cestinha constante em varios campeno- 
natas, mesmo gquanda o restante doe time bra- 
sileire nade acompanha sua genialidade, Aos 30 
anos. cagada cam a CIMmpresarig José Victor Oli- 

va, Horténcia ainda espera. juntamente com 
suas cCompanheiras, um titulo mundial para o 
Brasil. 

TOMI NAKASHIMA = © brasileiro que ja co- 
nhece o significade de palavras como “qame”", 
“pole position” ¢ “ace” pode precisar incorpo- 
rar alquns termos novos ao seu voocabulario, 
dentro de alquns anos, come “inning”, “pitcher” 
e“fly", Principalmente seo future confirmar as 
qualidades de Toni Nakashima, um garote de 
12? anos natural de Tupd, no interior de Sao Pau- 
lo. Ele foi considerado o melhor jogador da 
Campeonato Mundial Infantil de Beisebol, dis- 
putade no dapaio, unde esse € o esporte nacho- 
nal. O beisebel deverd ser elevado & categoria 
dle esporte olimpico a partic de 92 ©, se tiver- 
mos uma geracgao de Tenis, quem sabe pode- 
remoes esperar mais alqumas medalhas para o 
Brasil? 

ce 

RENAN / WILLIAM E BERNARD — Assim pode- 
riamas escalar pelo mens mais meia dfizia de 
Pelés do valei,. E até mesmo um outre Pelé, re- 
velada tambem em Minas, nesta geracda que 
vein se criande ¢ se renovande nos Ultimos dez 
anos, garantinda wm crescimento multe qran- 
de do esporte. Nas pralas ou nos clubes, a va- 
lei esta se transformandos num esporte popular 
que ja tem a seu favor a aldvia de ter lota- 

doo Maracanad para ver uma partida do Brasil 
contra a Unido Sovielica. Agora é& torcer para 
que a geracdo de Marcelo Negrao, Geovani e 
Tandi consiga resultados ainda melhores do 
gue a medalha de prata em Los Angeles & o 
vice-campeanata mundial de 42, 
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BATE-PAPO COM PELE=™= 

Tiago Henriques Limonge, 12 anos, de 
Descalvado, interior de Sdo Paulo. 

E ASS15tl UM Video sobre as Lopas 

Mun & POCe nao @estava na Selecho 

Y Pl CESCOOTE Que POC BInda 

ogando Tutebea! S50 Que nos 

fOr QU VOCE od jogo e548 

Ora id) 

Em 197d, eu ja tinha me despedida da 
Selegio ha dois anos. 

André Luis de Jesus Aradijo, 11 anos, de 
Santos. 

onic cA Selecac 

Nao, nao quero ser fécnico profissional, U'm 
dia, Vou ser tecnica de criancas, so ate a 
categoria amadear, 

Foes. Siwana P. Sika 

Nunca saf do Santas, & quanto era 
profissional. Depals, joquel ne Cosmos, 
para incentivar o futebol! das ELIA. 

André Koutsoudontis Machada Alvim, 10 

anos, de S4o Paulo, 
aoa tLe 

Pelo que vimos na ultima Copa do Mundo, 
na Italia, nao temos nenhum rei. Temes 
varios bons jogadores. 

ACH haa Fe yaree cercalie: mas ele precisa 
de muita ajuda e compreensao., 



Natalia Campos Aradijo ¢ Silva, 9 anos,de 
Sho Paula. 
Eo seu nhamoro com a Xuxa? Por que 
parou? 
Porque nds comecamos a viajar moto, cada 
om para om Jado, por causa do nosso 
trabalho. FE ela passou a ter muito trabalho 
nmbem. Mas continoames ditimoas amigos. 

André Luis Guimaro, 11 anos, de Santas. 
Oual oO col ue wee tad fee @ gostarla de 

ter felto? 
&u marquei 1.283 gols e qostaria de ter feito 
todes gue perdi, 

Vinita Yuka Hamada, 10 anos, de Embu (SP). 
Por que voc® nido mora mais no Brasil? 
Eom grande engano fazer essa perguota. Eo 
moro no Guaruj’ ¢ ame o Brasil. 

2a 

Fotos: mitwesine P. Siem 

Ricardo Cortes, 10 anos, de S40 Paulo. Treina 
futebol de varzea, no time Guimaraes, na Pon- 
te Raga. Apelida: Pelezinia. 
Vocé tem filhoa? Eles jogam futebol? 
Tenfe trés filhos: duas mulheres ¢ um boamem. 
Meu filho Edinho é golelro. 

ae 

Anselme de Oliveira Melo, 15 anos, de Sao 
Vicente, 6 um dos 25 garotas que jogam no 
time infantil do Santos Futebol Clube, na 
Vila Belmiro, S56 que ele @o camisa 10: o 
mais marcade em campo. Isso porque, levar 
um 10 nas costas, numa partida de futebol, 
&o mesmo que dizer: “Eu sou o melhor, 
cuilidadea comigo! Como fol Pelé, que jogo 
Om essa mesma camisa nos times juvenil 
amader do Santos, em 1956. Ndo @ a tow 
que tude o que o Anselmo quer @ que o 
Pelé, a qualquer hora, resolva ser técnica da 

qarotada que esta comegando no Santas. 
Due conselho voct daria para o atual 

camisa 10 do time infantil do Santos? 

O mesme canselha que tive do meu pal: 
cufdar sempre de fisico, alimentar-se bent, 
mitia treing @¢ respeitar os trelnadores. 



Thiago Terena, 11 anos, de Sia Penilo. 
Quc esporte @ melhor para o corpo da 
ger ie E o futebol? 
O futebo! 6 unt dos melhores esportes para 
ose hinanie, poergie, em campo, se faz 
fodos of moaviicnias. Agara, indas ox 

esportes x30 bons para a sadde, 

Naira Gonzalez, 9 anos, de Sao Paula. 
Quem foi o seu melhor amigo no campo? 
Em wna equipe, todos tém que ser anigos, 
Eu tive muitos. 

Fabio Lima Mariano Ferreira, 8 anos, de 
Santos, 

Por que binguen mais Joga futebol tio bem 
quanto voce 
isso so Deus pode explicar, Come existiu sé 
um Beethoven, #6 om Michelangelo, sd wim 
Frank Sinatra, existiu +6 um Pelé. Quire 
Pelé ngo vai ter mais, porque Dona Celeste 
e Sener Deodinke ja fecharam a fabrica, 

BATE-PAPO COM PELE 
Foqos: Sikwetre P. 

Salomdao Sousa do Nascimento, 1] anos, de 
Mate Grosso, mas ha &S anos erm Sao Paulo. 

VYocé oferecen o seu milésimo gol para as 
criangas. Voce ainda se preacupa com a 
infancia? 
A infancia brasileira ainda é a minha grande 
preocupacae e a sociedade e o qoverne tam 
gue dar multa atencdo aos jovens. 

Jilio Cesar Coelho de hicnecs dit.. filhe cits 
cTaque César, que, do Palmeiras, foi para o 
Sevilha, da Espanha, ¢ hoje joga no 
Ferroviaria, em Santa Catarina. 0 Jiniar 
tem & anos e 6 de Sdo Paulo. 
Quanda vor? comecou a jogar bola, 
existiam muitos campos de futebol. Agora, 
a gente fica trancade em apartamentos e 
nfo existem mails lugares para jogar. Como 
poderemos ser cragues come voce? 
Realmeniec, agora esta onuito dificil para as 

jovens praticar o futebol, porque as cidades 
ficaram grandes «¢ acabaram of campos cde 
virzea, Ager, a selugde € fentar as 
escofinfias ¢ os infantis dos clabes 
profissionais. A dedicagde e a cuidade com 
o fsico sie muito importantes para ser um 
nove Pelé, 

Find 
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GOL DE PLACA 

— Aexpressao “gaol de placa” vem de um aol 
de Pelé. Foi realmente um aol maravilhose, o 
segunda da vitaria de 3a 1 do Santos sobre o 
Fluminense, oo Maracana. em § de marco de 
1961. Nequele cia, Pelé estava demais. Ele apa- 
nhew uma bela antes do meio de campo © co- 
mecona fazer unta Fila: driblou Valdo, driblew 
Edmilson, Clévig duas vezes, Altair, Pinheira, 
Jair Marinhe, ate o goleiro Castilho. ¢ rolou a 
bola para dentro do gol. A propria tercida do 
Fluminense vibrou com o gol que seu time aca- 
bava de softer, A repercussae foi tarnmanha que 
lui instalada uma placa comemorativa ao aol 
de Pelé, Dai, “aol de placa”, 

Sa ee 
as ae a a el 
Ree 

PELE. GOLEIRO 

~ Pelé jogou duas vezes no gol. Uma delas foi 
em G4, nun jogo contra o Grémio. Gilmar es- 
tava fora da jaqge c nao havia come fazer a subs- 
tituicaa, Pelé noo teve divida: vestiu a camisa 
efol para a ol. fasendea ainda duas defegas tin- 

poertantes ¢ qarantinds a vitaria do Santos, A 
arqunda ves fol na época de milesime aol, Fal- 
tande apenas um gol para completaro nimera 
histerica. o Santos entrentava o Botafoao da 
Paraiba. O tecnico Antoninha percebeu a inten- 
cho doe aoleire Lula. do Rotatage, de “entrar pa- 
raw histéria” #¢ substituia a aoleiroe Jair por Pe- 
le, aleqands queo reserva Agnalde estava doen- 

Agencia O Giaho 

te. Eo milésime gol sé pode ser marcado pos- 
teriormente, no Maracana, 

NUMEROS FANTASTICOS 

— Alques oiirmecras da carreira de Pelé: jeacn 
L362 partidas, fes 1,285 goles, bateu o recorde 
de gels na mesma partida, com olte gols con- 
ira o Botafogo de Ribeirao Preto, em 21 de no- 
vembro de 1964. Eo anice jagador de futebol 
ines veres campedo do mundo, Préximo dele 
estioa “agalo ¢ Beckenhbauer, que vencerac 
dias VERES Ca da lin cane jogadores ¢ una vex 
Coma fecn bcs. 

UM REL NO OUARTEL 

— As parttidas do time da Guarda Costeira de 
Santos nunca inbeTressarane a mila genie mais 

doa que os préprias jagadores, coleqas de larda 
BUM OL OUtrO parente, Mas quando wm recriu- 
ia chamade Edson Arantes do Nascimenio fia- 
zia parte do time, a histéria era diferente. Du- 
rante o service militar, Pelé acumulow os joges 
eireings do Santas com a vida da caserna. com 
alaumas regalias. Mas apenas para defender ao 

time do Sexte Grupo de Artilharia da Costa Mo- 
torizada. Os resultados: ao “Sexte” yvencel a 
Companhia de Guardas das Docas por oa fe 
a Sequoda Companhia por 7 a0. Vemoeu ate o 
time misto do Santes, num amistose. por & a 
4, empatou com os amadores da Portuguesa 
Santista, sem goals, ¢ venceu as selecdes Ac B 
das Forgas Armadas. Ate que orecrita Pelé [oi 
Convo cade Para win Campeonato entre as For- 
cas Armada: Latino-4Americanas, Poram os ven: 

cedores, ganhanda da Selecao Naval, das mi: 
litares urugualos €¢ argentinos. Nesta Gltimea 
Partida, naa faltoeu nem a briga, que era commun 
nes jogos de futebol, contra os poriem tues. 

OS GOLS OUE NAO FORAM FEITOS 

- Na Copa de 70, Pelé marcou presenca nao 
sO pelos gols que fezmas, principalmente, pe- 
las que deixou de lazer, Wo jogo contra a Tehe- 
cosbovaquia, ele ostava coma boli dominadia 
alguns metros antes da cisca doe mecio cde carn- 
po. De la, percebeu o goleiro Viktor adiantada 
endo teve divida: levantou a bola em direcda 
ao gol vazio. O goleire cormeu desesperadamen:- 

te e ainda chegou a tempo de ver a bola passar 
# pPouces centimetros do gol, 
— Na semifinal contra o Urugeai, oudre lance 
inesquecivel: Pelé recebe um lancamento puar- 
te da area do Uruguai. O excelente aoleira Ma- 
surkiewskhi sai para infercepiar a bola. So que 
Pelé. ao invés de alcancar a bola ¢ domins-ta, 
para tentar vencer o goleine, Cruse Por els, clei- 

sata o es pantade qoleine mo mei dee carpe. 
Cin sequida, ele corre para recuperara bola pe- 
lo outro lade @¢ chuta um pouca desequilibra= 
do para o gol. Mais wma ves, valgus cemtioe- 
tros impediram Pelé de fazer auira aol daque:= 
les de contar [eeras es eis, 

CURIOSIDADES™ 
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6 FRANGAO! ACORDA! 
ISSO E HORA DE DORMIRT — 

E $6 vocE FICAR 

eeuttNeD DO ie 
ae Ls SOLA Pi 

PeLezivador } | 
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De passagem pelo Brasil, os craques 
Maradona e Gareca visitaram os Ester 
dios Mauricio de Sousa, cam suas fa- 
milias. 
Mauricio de Sousa recebeu os grandes 

dores que atualmente defendem o 
Napoli, da Italia ¢ mostrou seus estu- 
dios de quadrinhos e desenhos anima- 
dos. 

Depois de uma conversa gosto- 
Sa, Quando as crlaneas recebe- 
ram revistas e presentes. os dois 
jogadores Sairam, Pantene dri- 
blaraimprensa que marcou sob 
pressao as férias de EHEC IEE 
no Brasil, 

1s Direitos das Criancas em Quadrinhos 

Os Estudios Mauricio de Sousa produziram, aibedl 
do da SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SO 
rt de Sao Paulo, uma revista de historia em qua- 
drinhos onde s40 mostrados os direitos que criangas 
e adolescentes tama partir da aprovacao dos Estatu- 
tos da Crianga, pelo so Nacional. 
Oleitorvaientendercoma fetrare dessa revisia oehe. 
cial,oqueos nos tem que realizar em benefici 
6 para p das criancas. 
Foram distribuidos, inicialmente, para estudantes das 
escolas mmunicipals de S40 Paulo, 200 mi! exemplares 

ja revista 
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2) MAUsICN DE SOUSe FRODUCOES 

Numa pausa entre suas varias atividades, Mauricio de Sousa e Pelé se en- 
contraram numa tarde de sabado na bela casa de Pelé nos Estados Unidos. 
Mauricio vinha de uma maratona de contratos comerciais em varias cida- 
des dos Estados Unidos e enquanto Pelé se dedicava com muito empenho 
aos prepamentos para a grande partida comemorativa dos seus 50 anos 
em Roma. 

Mauricio aproveitou para contar do su- 
cesso do almanaque do Pelezinho es- 
-pecial para a copa do mundo, que te- 
ve sua edicdao esgotada, mesmo com 
anossa enogae sendo desclassifica- 
da tao cedo. Mostrou também as pri- 
meiras ilustracoGes do novo Pelezinho, 
agora um adolescente de 12 anos. 
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ANTONIO MAURICIO DE SOUSA 

BIBLIOTEGA DE GIBIS 

Os Estudios Mauricio de Sousa contam hoje com uma boa biblio- 
teca que serve aos artistas da casa e aos pesquisadores. 
Temos, la, revistas e livros que tratam dos quadrinhos nacionais e 
internacionais. 
Mas pretendemos que nossa biblioteca seja mais completa. E para 
isso contamos com o auxilio dos nossos leitores. 
Vocé que tem uma colecao de antigas revistas de quadrinhos - ou 
sabe quem tem - esta convidado a doar esse material para nossa 
biblioteca. Essas revistas, que ficaram perdidas no tempo (ou no 
fundo do armario) servirao para jovens artistas tomarem conhecimen- 
to da historia das historias em quadrinhos, beberem da informa- 
cao e arte destas velhas e boas publicacgoes. E, sem duvida, ajuda- 
rao na formagao de novos valores no setor e na evolucao dos artis- 
tas ja em atividade. 2 
A biblioteca tera todo o material devidamente catalogado, compu- & 
tadorizado, para que, em qualquer dia, vocé possa nos visitar para 
reviver as boas emocoes das suas primeiras leituras. 
Que tal repassar tudo isso para a turminha que esta chegandco agora? 

oA PRD 

A nossa biblioteca tem como patrono o artista e poeta ANTONIO 
MAURICIO DE SOUSA, e se localiza no Edificio dos Estidios Mau- 
ricio de Sousa, a Rua do Curtume 75 - Bloco F - Lapa - CEP 05065 
- Sao Paulo/SP - Fone (011) 864.2044 R. 128, 
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Que tal passar suas férias numa incrivel fazenda 
em Salto de Pirapora, S4o Paulo? Acampamento 
Vip’s leva vocé até 14. Sao até 30 dias de muita 
diversao, passeios, jogos, banhos de piscina e Cod 
contato com a natureza. Tudo com a supervisao 
de orientadores especializados. Precos especiais 
para escolas, igrejas e empresas. Informacées e 
reservas pelos telefones 64-7357 e 852-6712. 

ACAMPAMENTO VIP’S 
Rua Pinheiros, 651 - CEP 05422 - Pinheiros, Sdo Paulo, SP. 
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Hamburguer, salsicha e mortadela de frango, linguiga e presunto da Turma da Ménica da Perdigao 
sa0 produtos feitos especialmente para crian¢a. Todos nutritivos, saborosas, com baixo teor de 
gordura e muito saudaveis, porque nao tém corante e o tempero é bem suave. Experimente. 
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Agora vocé vai poder 
conhecer todos os segredos 

da arte de jogar futebol 
com as dicas do Pelezinho. 

E tambem regras, 
informacoes e truques, 

tudo sobre esportes. 
Pelezinho conta 

tambem as historias 
mais divertidas sobre 

, os bastidores das 
competicoes. Tudo isso 

3 num telefonema. 
O numero é 200-2022 

e vale apenas para 
Sao Paulo, Capital. 

Ligue € ouca 
diariamente as dicas 

do Pelezinho. 
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200-2021 E OUCA AS HISTORIAS DIVERTIDAS 
APoio: @ ESTABINHO DA TURMA DA MONICA. 
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VA JUNTANDO sii \MPINHAS 
PARA LEVAR TOBICA TURMA PRA CASA. 

Suas tampinhas valem revistinhas! 
Voce roca 15 lampinhas ou 15 selos de copes por uma revistinha inédita da Turma da Ménica 

4m qualquer banca, 
Troca tambem por uma caixinha especial pra voce quardar todas as revistas. 

Pooem ser tampinhas ¢ selas de copos de Coca-Cola, Diet Coke, Sprite, Fanta e Guarana Tai. 
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