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O'.1íder ncgro sul-africano Nclson
Mandela desembarca hojc, fu 8h30m,
no Aeroporto lntcrnacional do Rio de
Janeiro, proccdente do Mcxico. Man-
dela vem acompanhado da mulhcr,
lilinnic, e de uma delegaSo composta
por 14 pessoas. Todos Íìcarão hospoda-
dos iro Hotel Copacabana Palacc. As
llh30n, ele inaugura o Cica Nclson
Mandcla, na Rua Campo A.lcgrc, crn
Campo Grande, c depois participa dc
un ôo<iuetcl no Palácio Guanabara,
ondq"receberá o útulo doutor /ronoris
cars4,oferecido pela Univenidadc do
Estaô.do Rio de Janeiro (Uoj!

AsJ3h30n, Mandela almoça com o
governador L,concl Brüola no Palácio
kranjciras. Depois irá para o boal,
orido convcrsará cop rcprcscntantcs do
noü-mcoto ncgro. As lóh30m, dani cn-
trçüsta à imprcnsa. Scgundo Yusuf Sa-
loieg coondenador da delega$o enüa-
da pelo Congrcsso Nacional Africano
ÇNÁ) para organizar a ünda do lídcr
sul-africano, é posivcl que scja incluída
na flrogmmago, duranlc à tardc, uma
üsit* à Uerj para quc Mandcla tenha
un contato com a comunidadc acadê-
miqâi'Winnic Mandela rceberá no ho-
tel, âs l8h. um grupo dc mulhcrç ne-
gras que, entre outros assuotos,
denunciará a esterilização em massa
praticada no Brasil.

RepÍccntantcs do movimento nc-
gÍo, entre os quais o deputado estadual
Marcelo Dias (PD, a coordenadora do
Movimento Ì.legro Unifn-ado, Jurema
Batista, e outro militanles tcrâo cncon-
tro à tardc, no Hotcl Othon Palacc,
com a dclcgat'o do CNA. para mani- r'
festar desagrado com a prognmaçãe
oficial. "O progama prcparado pclo
goveÍno estadual não incluiu um en-
contro da comunidadc ncgn com Man'
dela. O pouco quc conscguimos foi
atraves dc intcgrantes do CNA", quei-
xou-se Marcclo Dia$ qüc preteodia l+
rar Mandcla a um grandc a0o na Assan-
tleia tcgiüüva- A jrstificaüva de Yusú
Saloscc é dc qrr o llb sul-afriano ê
convidado do gowroo bnsrlciro. "Qun-
do nos convilaro para conhecr uma
casa não podsnc escolhcr os mcrnbros
da familia quc qucÍeÍno conheccr. No
entanto, Dão crcio qrr tenha havido a
intcoçao & exdú rcnhum setor da so
citda&. Um rnoúrrnto ncgro unitlo de
reria prcssionar o govrrixr, qtr é o anfi-
trião". afinnou

Man&la visitâná taÍnbem ÍEo Paulo
(sexta-feira), Sahador (úbado), E+ítito
Santo (domingo) c Bradlia (scgttÍtda-fcÈ
ra). O Brasil ó o scxto pab & uma tunÉ
do lideÍ sulafÍizno, qrr irdúu Espo
nha Cuba, Jamaica, Vmdac Mâioo.


