
Mandelachegaa SãoPaulo
com seis horas de atraso

SÃO PaULO A agenda do lí-
der  negro sul -af r icano Nelson
Mandela e sua muÌher e Winnie
Mandela em São PauÌo sofreu
atraso cie quase seis horas, Ini-
cialmente marcada para,as th30,
a chegada ao Aeroporto de Con-
gonhas foi anunciada para as 12
horas, mas so às 15h15m o casaÌ
e sua comit iva chegaram num
avião Xingu, da FAR, sob frio de
seis graus. Eles foram recepcio-
nados pelo Governador Luiz An-
tônio FÌenry FiÌho, o Vice-Gover-
nador AÌoÍsio Nunes Ferreira e
a Prefeita Lutza Erundina, além
de representantes de movimen-
tos negros e sindicais. A assesso-
ria do Governo informou cl l le o
atraso se deveu clevido a reten-
ção das 39 malas da comitiva em
Miami e que somente hoje che-
garam ao Rio.

A caravana ohcial, de 22 car-
ros e dez motocicletas da PM,
deixou o Aeroporto pela saÍda
interna da ala VIP, reservada a
autoridades, o que frustrou deze-
n a s  d e  a t i v i s t a s  n e g r o s  q u e
aguardavam o Pres idente do
CNA no interior do salão. O Mi-
nistro Antônio Rogério Magri
desceu no Aeroporto às 13h45m
e disse que a vinda de Mandela é
importante "rÌão só para os ne-
gros, mas para o Brasil",

No trajeto para o Palácio dos
Bandeirantes, MandeÌa queixou-
se a Fleury do frio e o Governa-
dor emprestou-lhe um sobretudo
crnza, com o qual ele posou para
os fotógrafos no salão de despa-
chos. Depois do almoço, servido
por volta de 17 horas, no mezza-
nino do Palácio, FÌeury fez um
brinde à liberdade e à iguaÌdade
no Brasil e na Africa do SuÌ, e
pediu licença aos presentes para
quebrar o protocoÌo, gri tando
"Viva Mandela".

No Bandeiranles,  Mandela e Winnie

O qtuÇt 3 /í lq r
Em rápido pronunciamento,

Nelson Mandela disse que o par-
tido Congresso Nacional Africa-
no (CNA) vai interromper as ne-
goc iações  pe la  paz  com o
Governo de seu paÍs até que o
Presidente Frederik de Klerk re-
nuncie em favor de um governo
interino.

- De Klerk não tem direito de
controlar o processo de transi-
ção. Não haverá mais negocia-
ção a menos que ele aceite a for-
mação de um Governo interino
com a participação de todos os
partidos. Esta é a única saÍda pa-
ra a paz - disse Mandela em
discurso durante recepção no
Palácio dos Bandeirantes. sede
do Governo do Estado.

Teleíolo de Luiz Paulo Lima

posam ao lado de FleurY e Erundlna

No discurso após o almoço,
\tlandela disse que o Governo da
Africa do Sul reconheceu recen-
temente que mais de dez mil
pessoas morreram em conflitos
raciais no paÍs, desde 1984:

- Jornais independentes reve-
laram que, enquanto dialogava
conosco, o Governo negociava
com outras organizações negras,
Fara solapar o CNA.

A noite, Mandela foi à Frefei-
tura, no lbirapuera, onde con'
versou com Erundina e repre'
sentantes de grupos negros.
Para encerrar a visita foi organi-
zado um show no Estádio do Pa-
caembu. com Alcione, Martinho
da Vila e Sandra de Sá.


