VisitadeMandelaprovoca
protesto
llegro
demovimento
o

t

GLobo
lrólctt .^.^
o de
do
Àirrar.ocrô
.r;ìRrmof
oe üversas
Representantes
Kepresenmntes
diversas
en".Irco.
tidadesdo MovimentoNegrodo
Rio de Janeiro protestaramontem contra a marginaltzaçãoa
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sidentedo Congresso
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CarlosAlberto de Oliveira (Tra- Líderesdo movlmenlonegrounlram-gecontramarglnallzaçãopelo Governo
balhoe Ação Social)e aprendemos que há uma distância,dentro do movimentonegro, dos
quadrosque ocupamcargosno
Governo- afirmou Amauri
Mendes,do Forum Estadualde
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dos que denúnclasdesque o aspec-, sob todos os títulos respeltáAmauri destacou
se tipo têm dols destlnatárlos
vel. Na excltaçãodesta vislto mais irônico da situaçãoé o
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que consta, Nelson Mandela
deixadoa organizaçãoda visita
um dosslê com denúnclas
do lÍder sul-africanoàs entidaYem na condlção de vleltan'
sobre a prátlca do raclsmo
desdo MovimentoNegroda Bate, e não de inspetor.
no Rlo de Janelro.
hia e o GovernadorLeonelBriz o l a t e r m a r g i n a l i z a d oo s
representantes
dessasentidades
no Rio de Janeiro.
putadosestaduaisMarceloDias ternacionaisdo CNA, Yusuf SaEntre os representantes
do e CarlosMinc e os federaisBe- l-oojee,
Mandelaquasedesistiu
MovimentoNegro presentesao nedita da Silva e CarlosSanta- da visita por estarmuito cansaencontrode ontemna Alerj, es. na. Os parlamentares
que evitaslamenta- do. Ele recomendou
tavam CarlosCalazans,
Presi- ram queo Cerimonialdo Palácio sem uma programaçãointensa,
denteda CUT de Minas Gerais; Guanabara
tenhacancelado
a vi- emboratenha manifestadointeHaroldoAntônio da Silva, do sita de NelsonMandelaà AÌerj, ressede participarde atospúbliGrupoAfro 29 Anos;FábioCon- ondeo Líder negrosul-africano c0s.
ceição,do Instituo de Pesquisas seriaser homenageado.
Saloojeeprometeuum encone Culturas Negras,entre ouA própria visita de Mandela tro de Winnie Mandela,mulher
tros.
ao Brasil esteveameaçada.
Se' do LÍder sul-africanoaos
com
Eles se reuniram com os De- gundoo Chefede AssuntosIn- mulheresnegrasbrasileiras.
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