
U4qdeld*ig encontra hoje com Collpr
A noite, Mandela participou

de um jantar no ParÌác:io Anchie
ta, oferecido pelo Governo do Es
tado.

OGOLPE - A visita de NeÌ-
son Mandela ao BrasiÌ afaiu alj
guns aproveitadores, que tenta-
ran tirar vanüagem das festas
orgeÍìi?âdas para o Líder negro.
O Governo do Espírito Santo
quase foi vítima de um golpe de
Crt r() milhões, de uma finú de
publicidade que tentou vender
rr pacote de pças pmmocio
n4rs para a visita. Os empre
sários da firma chesaram a
apreseDtar dois falsoslornalis-
tas negros, que se diziam reprre
sentantes do "New York Times"
e da revista "Ebony". A empresa
conseguiu vender rtm painel e
dois baÌoes inflados por Crl 6
mithões.

EU ÌtE VEttGO rysi{êncr4 oficial do Governo do sidg "chacoalhado" peÌa multi-
Espírito Santo - uma c:uiì com dãd, mas que sabia'que eram
cinco sútes e praia particular, nariifestacii-.s de carinho.
9gg nag,,é -ocuqada pelo Gover- .' - euaóe fomos mortos pelo
naoor AIDulno Azeredo e teve de amor de vocês _ disse.
ser pr€Darada às pressas.

ôïeilãnso írõpõiffinou ao &ten à üarde, apos se.reunir
tiaórìãgrõ-úúìã-ãirüiìõão-ã o94.eTPre$nos na residência
bon huríoi. p;;"1"ï;ã;; oficial, ì{andelq."ogu de he[óp
ontem, ele aãixoü;; iõï-::-":: tero até o estádio da Des.portiva
ao lado da m,lher W#YY:tr Fermviária para um "showrnË
õGúadoiAlbïÍ;;ï" 

= .* cio" oue reuniu cerra de du mü
nos jardins, e brincou'#:ftï f^1.^"11 Ele desembarcou no
que restabelecera xs lsrçïÍïÏ meio do- gramado e caminhou
Ëï,"-pre"ïõËËajil;ïìff ï â:u g;$giâl"i,p. h;:ffiffiSMike Tlson peh populacão. Antes de reem-

Ao chegar procedente de Sal- barcár no lielicóptero. o Líder
vador, Mandela foi recepcionado negno, apesar dos seú ?B anos,
pgl um? multidão no aeroporto. dm quafu passou 2? na prisão,
Ontem à tarde, quando recebeu caminhou 

-novamente 
pe[o sa-

lídenq dg movimento negro, vol- mado, _para se despedir- do frvo
tou a brincar, dizendo que havia capixalra-

.. VITÓRÍA - O Líder neero
sul-africano Nelson Mandãla
cüse$riu ter, oútem, sua pri-
heira manhã de descanso na
haratona de quase 1ü) horas na
úsita ao Brasiì, onde já percor-
leu an Canitais do Rio. São Pau-
lo e Bahiâ. Hoje, eta continua
em BrasÍlia onde ele se avista
bom o hesidente Fernando Col-
lor, com quem discutirá a ins
talação no Brasil de um escritô
qo {o s9u partido, o Congresso
Nacional Africano (CNA).

A visita ao Espírito Santo foi a
mais longa de Mandela - che
gou síbado à noite e deixa Vitó
ria hoje de menhã Ele ficou na


