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Briga Nunes—Sarney 
esquenta no Maranhão 

SÃO LUÍS — O ©x-secretân© de Saúde do Mara
nhão, Josélio Carvalho Branco, acusou o governador Nu
nes Freire de promover a violência no interior do Estado, 
4ítransformando em praça • de guerra a cidade de Pedrei
ras", onde partidários do fjgnador Tnafe«SaaafigL o mais for
te candidato à sucessão estadual, espalharam sinais de 
luto pelas mas, na semana passada, em protesto contra 
visita de Nunes ao município, um delegado enviado d© 
São Luís para descobrir os responsáveis pela manifesta
ção prendeu no começo da semana o eoronel-médico Klé-
ber Carvalho Branco, irmão de JoséUo, que asumirá a res
ponsabilidade pela manifestação. 

Ocupando o horário nobre do único canal privado de 
TV de São Lufe, o ex-secretário dirigivt-se diretamente a© 
governador, ao afirmar,, "pelo número de policiais que fo
ram deslocados para Pedreiras, a cidade está com uma 
praça de guerra, revivendo tempos nos quais vossa exce
lência faz questão de permanecer. A polícia está lá para 
proteger a polícia e não para dar garantias de paz ao p©~ 
vo. "Josélio Carvalho Branco contou que seu irmão foi 
jogado numa cela comum pelo delegado © que este fez 
disparos de fuzE para afastar a. multidão 

A assessoria do governador informou que Nunes vai 
processar o diretor-responsâvel do matutino O Estado d© 
Maranhão, que atribuiu a ele a ordem de prisão, depois 
que a Secretaria de Segurança informou desconhecer o ca
so. A imprensa goveinista acusa a facção de Sarney de 
"promover a agitação no interior" com o fim de enfra
quecer a autoridade do executivo, e garante que "as auto
ridades federais estão atentas para os acontecimentos". Há 
cerca de 10 dias, numa outra cidade interiorana, a polícia 
entrou em choque com manifestantes sameistag que em
punhavam cartazes de apoio ao senador e ao general Joã@ 
Batista de Figueiredo. Oficialmente foi explicado que a 
passeata foi reprimida com base na portaria do ministro 
da Justiça proibindo manifestações de rua. È 


