
Grupos negros e Berjoqueiro movimentaram aeroporto
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ìr^r^^_ na fotográÍìca, contando que frzera ou lroer negro sul'alrr:..1:"i,.lt:l mesmo-quando Fidel Casiro veio aoMandela, 73 anos, cheegu 
1s 

ph30 no ffili; briioia .f,rgó, Oó iilió. O.-Aeroporto lnternacional e foi recebi- f,iË ;; confusão do desembaroue.oo com nonras oe cnere 
_oe r:ïT: òom fotógrafos e cinegraÍìstas da ìm-peto governador Le.onet p:::':,,:.":- ;;;;.ã;.1;üi,"ú;Ë,ïôniufona por dezenas d. pmr,.o::3:.::: ft;ïri;, &Íteza se conËguirá íoto-
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se tornou um mlto vlvo na luta cOn- õ vi". Conformou-Se.
Ea o apartheid. Um forte esquema dc 
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segurança impediu que lìguias como ^ 9 bo. humor do casal Mandela
José Alves dè Mourã, oheijoqueiro, pôde ser constatado pelo secretário
se aproximassem de Mandela'e sua Ertradiordinário de Defesa e Promo-
mullier. Winnie, de 43 anos. Beiio- ção das Populações Negras, AMias
queiro loí recebêìo vestindo um im- Nascim.ento, na sala vip do aeropor-
pecável smoking e saiu aos franga- !o. {bdial conto-u que, quando uma
ihos, depois de ì-utar com meia dúãia funcionária da Ìnfraero entregou a
de enorines policiais, sem conseguiy Winnie o livro de assinaturas do ae-
beijar o casal'Mandela roporto, ela disse que.quem teria.q-ue

Apesar de a viagem ter durado ::'lT: tliT:'.f ::11 
s^:ï marido'

quasé dez horas (ele-s viajaram uma 1T:..:.tl::::: 
naçao...sur'alncana'

liora da cidade ao uexicããlã úidì to.qYt Mandela.respgngeP' em tom

e mais oito e meia ate o Rio). Nelson 0.e. Dnncaoelra: -'Du 
Ja lalel para a

e Winnie Mandela demonstravam wlnnle soDre a lgualOaoe enlre os

bom humor, mesmo;'.à;;;;;: seLosr mas!,aÍe:e,q!".tl,u ainda não

fusào dos admiradores e iornalistas 
esta preparaoa para lsso

no seu dcsembarque. Veítindo um Mandela e lVinnie seguiram sozi-
caftan (túnica e turbante africanos) nhos, em cano oficial, ate o Copaca-
roxo. com detalhes em vermelho ç bana PalaCe, Onde se hospedaram com
branco. Winnie sorria o tempo todo o resto de sua comitiva de dez pessoas,
e. antes de entrar no carro, levanlou todos membros do Congresso Nacio-
o braço direito com o punho cerrado nal Africano, presidida por Nelson
e gritou "Mandela /ives" (Mandela Mandela. O único contratempo da
vive). De lerno escuro e mancando da viagem foi a ausência das J9 malas da
perna - ele lem problema nas articu- comitiva. retidas no aeroporto de Mia-
laçoes - Nelson Mandela tambem mi, que ú chegam amanhã ao Rio. O
sorriu todo o tempo. com uma fisio- lider negro eribarca hoje de manhã
nomla extremamenle serena. para são paulo. depois vai a Salvador.

"Ele parece um santo", comenta- Espirito Santo e Brasilia. na segunda-
va a nutricionista Sônia Menezes. 47 feira, erapa frnal da viagem.


