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Resistência à**- aposentadoria
Ele já foi cabo eleitoral de Juscelino Kubitschek, jogador e baterista. Aposentado, não deixou de trabalhar

Francisco Coelho de Moura é uma
dessas pessoas que nos surpreendem
por uma série de motivos: primeiro,
porque a maioria dos funcionários da
Casa não o conhece pelo nome verda-
deiro; segundo, porque enquanto mui-
tos sonham com a aposentadoria, espe-
rando o momento para não ter mais
compromissos, ele ainda faz questão de
trabalhar e, por último, porque a ima-
gem que as pessoas geralmente têm dele
não condiz muito como seu verdadeiro
temperamento. O raciocínio inverso tam-
bém procede: sua figura miúda, quase
franzina, engana muita gente.

Falamos do "Carioca", 75 anos,
uma pessoa cujo apelido virou nome. E
isto ocorreu devido à sua naturalidade:
nasceu no antigo Estado da Guanabara
e veio rapaz para Belo Horizonte. Aqui,
entrou para a Guarda Civil, em 1944,
onde, lembra, aprendeu todas as técni-
cas de segurança. Em 1961, passou a
trabalhar na Assembléia Legislativa,
na época em que ela funcionava na
Praça Afonso Amos. Antes de integrar
a equipe de seguranças da Casa, em
1975, Carioca trabalhou em vários ga-
binetes parlamentares e na portaria. Apo-

sentado desde dezembro de 1986, continua
trabalhando normalmente, como agente de
segurança da Presidência. Assim como a
maioria das pessoas da sua idade, ele
adora falar do passado. E o faz com orgu-
lho, sobretudo para comentar o período em
que trabalhou nas campanhas de Juscelino
Kubitschek. "Naqueles tempos", explica
em tom saudosista, "as campanhas políti-
cas eram bem diferentes". A ligação com
Carioca levou Juscelino a batizar a primei-
ra de suas quatro filhas, Angela Maria.
Casado com D. Alvarina Francisca de
Moura, é também pai de Rosângela, Jus-
sara e Alvarina Luzia.

Um aspecto curioso de sua vida, des-
conhecido de muita gente, é que Cariocajá
foi baterista. Tocou na Orquestra do Ser-
rinha, que se apresentava no "Chantecler"
e "Montanhês Dancing", clubes tradicio-
nais da zona boêmia de Belo Horizonte.

A paixão pelo esporte, em especial
pelo futebol, acompanhou-o durante todas
as fases de sua vida. Quando era ainda
rapaz, exibia seu talento de ponta-direita
vestindo a camisa do Vasco da Gama e,
depois, a do América mineiro. Hoje, desa-
fia os mais jovens: "Tenho pique que mui-
to jogador novo não tem". Além das atri-
buições como segurança da Presidência,
ele ainda acumula as funções de massagis-
ta, técnico e preparador físico do time da

Segurança. Por falarem técnico, Carioca
aproveita a polêmica aberta pelo tetra
conquistado recentemente e "engrossa" o
time dos que aprova-
ram o esquema tático
do técnico Parreira.
"Foi muito válido, em-
bora seja importante
ressaltar que esta Copa
foi muito fraca", ana-
lisa.

Para os que o con-
sideram um tanto "car-
rancudo", um recado:
o ar sério, segundo ele,
é para impor respeito.
Extremamente cordi-
al, ainda é capaz de
tratar os homens por cavalheiros e a
mulheres por senhoritas.

À estatura miúda contrapõe-se e
vigor do espírito vigilante. Bastou um
olhar mais cuidadoso para desmascarar,
dentro das dependências da Assembléia,
anos atrás, um homem que estava sendo
procurado pela Polícia de Manaus. Essa
mesma vigilância o salvou de um assalto,
na Praça Raul Soares. Ao perceber a
aproximação de dois homens suspeitos,
foi capaz de desferir alguns golpes de
caratê, o suficiente para desencorajá-los
de suas intenções.

Carioca já foi
jogador de

futebol e
baterista


