
Líder africano volta ao Rio na segunda-feira
O iÍder negro sul-africano Nel-

son Mandela voÌ ta ao Rio na
próxima segunda-feira, a noite, e
na terça concede entrevista cole'
t iva a imprens4, para depois em'
barcar para a AÍr'ica do Sul. IÌm
sua visita acl Brasil, o ÌÍcler ne-
gro suì-africano perÌe apoio poìí-
trco e materiai para a atuação de
seu partido, o Congresso Nacio-
naÌ Africano (CNA) na luta con'
tra o apartheid na A frica do
Sul. EÌe embarcou no Rio ontem
à tarde na Base Aérea do Ga-
1eã0, para São PauÌo, hoje viaja
para SaÌvador, amanhã vai a Vi-
tória e segunda para BrasÍÌ ia,
onde se encontrará com o Presi-
dente Fernando Collor,

Ontem. no Rio, o Governador

do Rio, Leonel Brizola disse que
vai propor ao PDT a realização
de úma campanha nacional de
arrecadação de recursos parq
ajudar  o Congresso Nacional
Africano (CNA) de Nelson Man'
dela na stla luta contra o apar'
theid na Africa do Sul. Segundo
o Governador Brizola, é natural
que um lÍder como Mandela an'
de pelo mundo angariando para
seu movimento apoio, poÌÍtico e
material, para a implantação de
uma democracia verdadeira em
seu paÍs.

- Vamos fazer uma campa-
nha popular para aiudar nossos
irmãos sul-africanos. Vamos es'
palhar garraÍões pela cidade Pa-
ra arrecadar fundos para a luta
do Mandela e tenho certeza que

toda a população irá colaborar
- disse Brizola.

O dirigente do PDT exortou os
empresários brasileiros a tam'
bém contribuirem financeira-
mente com o CNA de Nelson
Mandela' o líder negro sul'afri'
cano discutiu este assunto quin-
ta-feira à noite, no Rio, durante
uma reunião com um pequeno
grupo de empresários cariocas,
que, entretanto, disseram não
ter condições de colaborar com o
seu partido' Dirigentes do PDT
que acompanharam a comitiva
de Nelson Mandela disseram on-
tem que o grupo foi mal selecio'
nado e que vão organizar um no'
vo  encon t ro  na  p róx ima
terça-feira. O 6W J / l/ql


