
VITÓRIA - Depois de sofrer com o
entusiasmo de uma multidão de admira-
dores que o cercou na chegada à Vitoria
no sábado - "Quase fomos mortos de
tanto amor". comentou - Nelson Man-
dela dedicou ao descanso metade do tem-
po de sua üsiu ao Espirito Santo. Passou
mais de 13 horas recolhido na residência
oÍìcialdo govemo do estado, no municipio
de Vila Velha, antes de cumprir a agenda
de compromissos oficrais. "Agora estou
preparado para encontrar o Holy'Íìeld ou o
Mike Tyson", brincou o lider sul-africano,
já sem os sinais de cansaço que ostentou
nos três primeiros dias de visita ao Brasil,
apos uma maratona de üagens por países
da Europa, América Gntrale America do
Sul.

que a instalação de ym govqrno_proviso-
rio para a preparação das eleições presi-
deJrciais "é a unica solução paciÍìca para
a Africa do Sul".

Mandela chegou ao Espirito Santo às
22h50 de sexta-feira e atravessou 20 me-
tros do saguão do aeroporto das Goia-
beiras em meio a uma multidão que foi
recepcioná-lo. "Fomos chacoalhados, pi-
saram nos nossos pes e puxaram nossas
roupas. Quase fomos mortos de tanto
amor", disse ele, no dia seguinte, a repre-
sentantes de movimentos negros de Vito-
ria, com os quais conversou por meia
hora. Do aeroporto, foi direto paÍa a
residência oficial da Praia da Costa, em
Vila Velha, uma casa ampla com cinco
suítes, uma praia particular e quase 5 mil
metros quadrados de bosques.
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O lider sul'africano conversou tam-
bém com empresários de vános setores.
interessados em intercâmbios, principal-
mente no setor de minerios. O presidentc
da Federação das Industrias do Espirito
Santo, Sergio Rogerio de Castro, íalou
sobre a importância do intercâmbio. mas
não demonstrou a possibíl idade de apoio
político e financeiro concreto ao CNA.

Nelson e Winnie Mandela só rnter-
romperam o descanso às I3h30 dc on.
tem. Falante e risonha, Winnie comen-
t o u  q u e  t e m  p e n s a d o  m  u i i o  n a
possibil idade de ser a primeira-dama da
Africa do Sul. "Mas esta não é a minha
prioridade. Prefiro continuar lutando pe-
lo meu povo."
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