
Líder negro nota amargura no Brasil
existem fortes leis contra o de Constituição democráti-
racismo, os negros conti- ca com direitos iguais a to-
nuam sendo discriminados. dososcidadãosafricanosea
Disse ainda que ficou satis- um sistema multipartidário.
feito por ter ouüdo essâ qs Mandela contou ao presi-
mesma versão de todos os :'dente do STF que a promes-
governaíores que encon- lr'sa verbal do direito ao voto
trou. "E encorajador saber ì não foi cumprida.
que as autoridades r^ D-^':r '

se dão conta dessa rìiï'"ta'ãï - Mandela' se queixou do

tentam desestimul"iïãi*ïi:àsistema 
judiciário africano

minação",.orrnrà,ïã líãË; ï qìre composto' na sua maio-

negro. Para r"r"íãr"r"i-; ST:por brancos' não trata

identificação oo t""Ëioï é ; 
- 

corn iustiça um conflito en-

i;i.;i;ó;ãnõpaiãïóiã"ti 
tre brancos e nesros'

ô probleúa. 
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"Existem alguns magis-- 
O presidente do Con- trados notáveis, são a mino-

gresso 
- 
Nacional Africano ria, mas é com eles que con-

óontou que a luta atual está tamos nas nossas lutas",
dirigida para a elaboração contou Mandela.

Embora reconhecendo
que as leis brasileiras contra
a discriminação racial são
satisfatórias, o presidente
do Congresso Nacional
Africano, Nelson Mandela,
disse ontem ter notado um
forte sentimento de amargu-
ra entre os negros que en-
controu no Brasil. O comen-
tário de Mandela foi feito
durante conversa com o pre-
sidente do Supremci Tribu-
nal Federal (STF), Sidney
Sanches, que não escondeu
do líder negro a prática de
racismo na sociedade.

Na visita que fez ao Su-
premo, Mandela foi infor-
mado pelo ministro Sidney
Sanches que ainda é comum
no País a preferência pelos
brancos quando sc trata de
emprego.

- A inpressão é de que
as pessoas têm medo de pra-
ticar racismo por causa das
penalidades previstas ua
Constitúção. Aqú isso é
um crimç inaÍiançávcl com
pena de reclusão - contou
Sanches. O presidente do
STFlembrou que há muitos
casamentos entrc brancos e
negÍos e a prova disso está
na existência do mulato.

Mandela, por sua vez,
lcmbrou ao presidcntc do
STF que cm paíscs como os
Estados  Un idos ,  Grã-
Bretanha c Alemanha, ondc


