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- o presiE dicsea Mandelaque a
dcnteFernando
Collorcsta- obra delejá é partc da histó-

Ya tão satisfeito cm
€ncontraÍ-secom o presidente do CongressoNacio- ,
nal Africano (CNA), Nelson
Mandela, que fcz questão
gucscusfilhos, JoaquimPedro e Arnon Afonso, conhcccsscmo üder da luta contra
o rprrfbcü Qcgislaçãoracista). Collor e Mandelaconversaram reservadamentç
por meia hora, principalmcntesobreestctema.
Em discurso durante a
solenidadecm que condecorou Mandclacom a mcdalha
Grã Cruz da Ordem do Rio
Branco, o presidcntedisse
m líder negroqueo "Brasil
é um sócionaturale um amigo vigorosode todosos sulafricanos cmpenhadosem
ir.nplantara democraciana
Africa do Sul".
Mandela dissc que foi
"uma honrainesperada"rcccbcra condecoração,
eafirllou que, quandoestavana
prisão,"a vozdo Governoe
do povo do Brasil chegava
forte e clara". Ele lembrou
que os brasileirosestiveram
scmpÍccomprometidoscontra o eperthcld,.c lutaram
por suaübertaçãoe a de ou.
tros lídcrcsda luta contra o
racismo.
- Volto para casacheio
dc satisfação e inspiração
pelo amor e respeito demonstradospelopovobrasilciro - disseMandela, que
classifïcou o Brasil como
"um dos maisfortes aliados
na luta contra o rpríbeld.
Ele parabcnizouo presidcnte por ter sido çleito em
eleiçãodireta."A vitória do
povodo Brasilcontraa ditaduraeo autoritarismoéuma
vitória que inspira tremen'
daÍnente o nosso povo",
afirmou. Collor definiu o
Brasil como um País que
"trilha seucaminhopróprio
no árduo esforço para desenvolveruma naçãojusta,
integrada,onde prevaleçao
respeitoaos direitos humanos e às überdadesfundamentais". íCgy" 616
/ql

ria. "Ao defenderos dircitos da raça negra,sua luta
foi tambéma afirmaçãodos
valoresunivcrsaisda democracia e da justiça social",
clogiou.
O presidentedo Congresso Nacional Africano
(CNA) lembrou as palavras
de apoio queouviu dosbrasileiros:"Nós estamoscomprometidosna luta contrao
rprrtheld, nósestamoscom
você. Nós queremosvocê e
scus colegas fora da prisão". Mandcla ressaltou
que dcscobriuque o "Govcrno e o povo do Brasil cstão entrc os homense mulhercspreocupadoscomessa
luta, nãoapenasemseupróprio país mas em todo o
mundo". Mandelaafirmou
quc a condecoraçãoque reccbcudeCollor não foi dada
a elc como indivíduo, mas
pela causa quc represcnta.
"Da mesma forma gue I
condecoraçãonão está sendo dadapelo presidentebrasileiro maspcla alma do povo brasileiro", elogiou.
Collor disseserum "privilégio" conhcccr Mandela
pessoalmente e apcrtar a
mâo dc alguém que scrá o
"símbolo do nascimentode
uma Áfriça do Sul fortalecida eparticipante,racialmente iniegradã". "tJma África
do Sul quemuito dcveà brawra de NelsonMandelae a
suafé na vitória daÍazÃo",
rcforçou. "Pço-lhc queveja, naGrãCruzdaOrdemde
Lio Branco, a admiraçãode
toda uma sociedadcmultiracial que continua a
aperfeiçoar-sena arte do
convívio harmoniosoentre
as suasdiversasculturas".
Collor dissequeao defender
os direitos da raça negra, a
luta de Mandelafoi tamHm
r afïrmaçãodosvaloresuniversais"da democraciae da
justiça social." "Foi a afirmaçãode que apaz só sealcança pelo entendimento,
pelo respeitomútuo e pela
igualdade."

