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'Be{oqueiro'é haruado
pelapolíciano Rio

Tentativa de beij ar casal Mandela é frustrada
SERGIO TORRES

Da Sucursal  do Rio

Ás agressões ao folclórico
Iosé Moura, conhecidt) czrno
''Beijoqueiro' ' 

, clerant unt tct-
que triste à recepção caríoca ao
casal Mandela, A testa prepa-
rada pelas entidades pró-negros
acabou interrompida pelos gri-
tos de dor do "Beijoqueiro".

Vestido com um smoking
preto, de gravata borboleta e
com uma rosa na mão, o "Bei-
joqueiro", antes da chegada de
Mandela, circulitva pelo aero-
porto, distribuindo beijos e
abraços. A rosa, dizia, seria
entÍegue a Winnie, "uma mlt-
lher valorosa ", segu ndo ele.

Assim que o casal chegou ao
saguão, o "Beijctqueir<t" toi
cercado por dois seguranças,
que o agarraram pelos braços e
pescoço, antes de atirá-lo - no
chão. Chorando, o "Beijoquei-
ro" gritava: "Está machucan-
do, está machucando".

No tumulto que se formou,
Mandela, Winnie e Brizola fo-
ram para a entrada do aeropor-
to, sem notar o que acontecia
ao redor. Ainda agarrado aos
seguranç.as, o , "Beijoqueiro"
conseguiu segui-los. Quando o
carÍo oficial do governador
saia, ele se atirou sobre a
capota. Brizola abriu a porta e

o cumpnmentou.
Antes do cumprimento,' o

governador viu o "Beijoquei-
Ío" seÍ chuado e golpeado nas
costas pelo seguranças, à esta
altura ajudados por um policial
militar fardado.

Á assessoria de imprensa do
Estado divulgou que os segu-
ranças eram agentes federais.
A Polícia Federal negou a in-
formação. Os seguranças que
agrediram o "Beijoqueiro"
trabalham na equipe de segu-
rança do governador, segundo

militantes dos movimentos ne-
gros que foram ao aeroporto.

O "Beijoqueiro" fícou fa-
moso depois que beijou o can-
tor Frank Sinatra em 1980,
durante show no Maracanã.
Depois disso, ele alternou epi-
sódios em que beijou anishs e
personalidades que visitaram o
Brasil, como o Papa loão Paulo
2o, o baixista Simon Gallup,
do grupo inglês The Cure, o
cantor Tonny Bennet e Robeno
Carlose internações em hospi-

tais psiquiátricos do Estado,
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tosé Moura, o 'Beijoqueiro'fica no chão após agressão


