
Marrdet"'Wrr Constituinte na Africa do Sul
Em visita a Vitória(ES), o líder do CNA defende uma solução pacífica para a democratização de seu pais

AURÉLIOGIMENES'
Envirdo spccial e Vitórb

i
O'prasidente do Congresso Na-

cioDl Africano (CNA), Nelson
M4Êlela, 73, reafirmou ontem
ern-Jitória (ES), que a formação
de Um governo interino de unida-
de gcional "é a única forma de
solução pacífrca para a democra-
tizção da Africa do Sul".

Mandela pediu a instalação de
uma Assembléia Constituinte para
elaboração de uma nova Consti-
tuição, que "determinará c<xno e
quando haverá eleições livres no
país".

Mandela, acompanhado de sua
mulher, Winnie, chegou em Vito-
ria úbado à noite, por volta d2s
23h00, depois de uma maratona
de três dias pelo Rio, São Paulo e
Salvador. O casal deve chegar

hoje à Brasília para uma audiên-
cia com o presidente Fernando
Collorde Mello.

Em Vitória, Mandella ficou
hospedado na casa de verão do
governo do estado na praia da
Costa em Vila Velha (a 5 km do
centro de Vitória). Todos os en-
controc marcados pelo CNA, m
empreúrios e entidades civis, fo-
ram transferidos para a tarde de
ontem.

Pouco antes do almoço, ofere-
cido pelo governador do Espírito
Santo, Albuíno Azeredo, Mande-
la passeou pelos jardins da casa
com a rnulher. Ele afirmou que
dormiu muito bcm e que estava
"totalmentc recuperado ".

Segundo a integrante do ce-
rimonial do governo do estado,
Helena de Almeida, Mandela e
Winnie dormiram até as thü).

Tomaram café no quarto onde o
casal permaneceu até as 13h30. A

O almoço foi servido por volta
das 14h00 para todos os integran-
rcs da comitiva do CNA com a
prcsença do governador e suÍt
mulher. De acordo com Helena,
foi oferecido aos convidados mu-
quÊcas capixahs de peixe, siri e
camarão, além de uma torta de
mariscos. Para Winn.ie. que úo
gostâ de mariscos, foi servido
frango com creme de milho.

Albuíno Azeredo disse que a
visita de Mandela será muito
importante para unir comercial-
mente o Brasil à Africa do Sul.
No final da tarde, Mandela parti-
cipou de um ato público no Está-
dio da Desportiva Ferroviária e a
noite seria homenageado no PaIá-
cio do Governo.
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