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SALVADOR - Cincopessoas
comointegÍantes
de um
r identiÍicaram
projetodenominadoAmandlatentaram
do EspíritoSanto,
enganar
o governador
Albúno Azeredo,pedindoUS$ 27 mil
paraincluiro estadono roteirodo lider
negroNelsonMandela.Na proposta,não
claramente
seusobjetivos,
mas
explicavam
garantiamque200"institui@ represenbrasileira"participatativasda sociedade
ramda elabora$odo projeto,quecontraria com o apoioda ForçaSindical,do
Tamsindicalisn
Lús AntônioMedeiros.
representantes
do
tÉm foramprocurados
governoda tsahia."lssoé um bandode
e vamosdenunciásalafrários.
bandidos.
o secretálosà policia",reagiu,indignado,
riogeral da Força Sindical,EnilsonSimõesdeMoura,o Alemão.
da Justiçae Cidadaniado
O secretário
EspíritoSanto,RenatoSoares,rrubeu a
visitadeBeneditoVicenteda Silvae Jorge
OctávioXavierJúnior,que se disseram
representantes
do projetoAmandla."Era
de empresa
umaespecie
de lobbypolítico
paraadministrar
a vindade Mandelaao
qualquertipo de
estado.Descartamos
contatocomelese procuramos
diretamente asautoridades
oÍìciais",disseo secretário.RenatoSoares
negaqueo governo
do
estadotenha autorizadoa liberaçãode
parao projeto,masoutrasautorecursos
ridadeslocaisgarantemque o governo
desembolsou
a
US$27 ml e so percebeu
queo Espinto
quandoveriÍìcou
armadilha
Santonão constavada programação
de
visitas
deNelsonMandelano Brasil.
De acordocom um políticocapixaba
que acompanhou
as negociações
com o
grupo,o golpedo Amandlaso foi descobertonestasemana.
Porcausado incidente,aÍìrmou,a delegação
do Congresso
Nac i o n a lA f r i c a n od e c i d i ur e d u z i ra
permanência
do lídersul-africano
em Salyadorpara üabiluar a su,apresença
no
EspíritoSanto.
BeneditoVicenteda Silvae JorgeOctávioXavierJúniordistribuíramcm Vito-

ria um panfletosobreo projetoAmandla,
informandoque desdea libertaçãode
Mandelainiciaramcontatoscomo CNA,'
para a üsita do lider negroao Brasil.'
AlÌrmamqueaspropostas
do pro'
básicas
jeto foramaprovadas
por váriasautoridacomo Alfrod Nzo, T.
des sul-africanas,
Nkobc, Walter Sizulue Joe Slovo.Os
contatosteriamsido feitos,segundoo
panfleto,diretamente
como Departamento Internacionalde
Administração,
de Fi-,
nanças,de MarketingEmpresarial,
Liga
dasMulherese Ligada Juventúe."C,er-.,
tamenteNelsone WinnieMandelaanalisarame concordaram
com as propostâ$,
básicas
do projeto",diz o texto.
O chefedo cerimonialdo governoda
Bahia,SergioSampaio,
tambcmfoi pro-.
curado.Há dois mesos,elc rcccbeuum
fax do projeto Amandlacom informa:
ções"muito vagas",queapenasrevelava
o interesse
de participarda organização'
da visitade Mandelaa Salvador."Desque toda a
mrtamosporquesabíamos
programação
de Mandelano Brasilde-.
p e n d eu n i c a mente
da aprovaçãodo.
CNA", explicou.
O Conselho
de Entida-,
desNegrasda Bahiadesconhece
a existênciado Amandla.Mas algunsintegrantesdo MovimentoNegrorevelaram
queparticipantes
dessegrupofazemparpela
te de uma quadrilhadesmantelada
PolíciaFederalquandotentavaarreca.
dar fundospara remessade remédios
destinados
ao lraque,no anopassado.
"lssoé coisade bandido.Não vamos
permitirque ajam em nomeda Força
Sindical",disseo secretário-geral
da en-.
tidade,EnilsonSimões
de Moura,o Ala.
mão. lndignado,ele prometeulevar o.
assuntoparao presidente
da ForçaSindical,LuísAntônioMedeiros,
e entregar
do moo casoà polícia.Representantes
queprefercm
vimentonegrodeSalvador,
nãoseidentificar.aÍìrmamquoo grupo,
fezváriasvisitasà África do Sule tentôu
paraorganizara vinda
ter exclusividade
de Mandelaao Brasil.

