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Freire vem a Brasília 
e tenta impedir Sarney 

A provável indicação do senador 
José Sarney para o Governo do 
Maranhão, prevista para amanhã, 
não será anunciada pelo atual gover
nador Nunes Freire, nem pelo 
presidente da Arena local, deputado 
Renato Nunes, que é primo do chefe 
do Executivo. Nunes Freire vem 
hoje para Brasília, onde espera ter 
um encontro com o general João 
Baptista Figueiredo, a quem vai 
reiterar sua intransigente oposição à 
escolha de Sarney, seu inimigo 
político e pessoal. 

O governador do Maranhão so
licitou na semana passada uma 
audiência com o futuro Presidente e, 
segundo informou a Casa Civil do 
Palácio dos Leões, a viagem a 
Brasília estaria na dependência de 
um chamado do general Figueiredo. 
Outras fontes, porém, asseguram 
que Nunes virá à capital federal mes-
mo que a audiência seja recusada, 
porque pretende lutar até o último 
minuto contra a indicação do se
nador José Sarney, a quem acusa de 
«corrupto» e «subversivo», replican
do, assim, a idênticas acusações que 
lhe são feitas pela ala dissidente da 
Arena maranhense e pelo MDB 
local. 

Caso seja confirmado que Sarney 
será o futuro governador do Ma
ranhão, Nunes Freire não pretende 
renunciar ao cargo, nem se aco
modar ao fato consumado. Fontes 
ligadas ao Governador advertem 
que continua válida a afirmação 
feita meses atrás pelo secretário de 
Interior e Justiça, Pires de Saboya, 
de que os integrantes do grupo 
político de Nunes não poderão votar 
em nenhum candidato que tenha 
ofendido a honra pessoal de seu 
líder. Como a maioria dos que par
ticiparão da convenção da Arena 
maranhense declara-se fiel ao 
Governador, este teria a convicção 
de que poderá impedir a vitória de 
Sarney, mesmo se este for escolhido 

pelo Planalto. E ainda que a cor
relação de forças se altere após a 
decisão do poder central, como con
sidera provável a maioria dos obser
vadores políticos maranhenses — 
Nunes Freire está disposto a enfren
tar o «governo paralelo» que se for
mará e permanecerá no cargo até c 
último aia do mandato, para garan 
tir bons resultados eleitorais para 
seu grupo nas eleições de 15 de 
novembro. Entretanto — informam 
amigos do Governador — ele nãc 
aceitará passar a faixa a Sarney: 
dias ou até horas antes datransmis 
são do cargo, passará o Governo ac 
vice-governador José Murad, aliadc 
de seu adversário, e abandonará a 
vida política. 

APOIO 
Em declarações prestadas ontem 

à imprensa, o deputado Celso 
Coutinho, líder da Arena na Assem
bleia Legislativa do Maranhão, afir
mou que acreditava plenamente na 
indicação de Lourenço Vieira da Sil
va para o Governo do Maranhão, já 
que esse é o pensamento de 17 dos 22 
deputados da bancada estadual 
arenista e de cerca de 80 por cento 
dos prefeitos e delegados a conven
ção do partido. 

Observou o parlamentar mara
nhense que sua confiança na indi
cação do presidente do INCRA para 
o Governo do Estado é também fun
damentada nos critérios adotados 
para as indicações dos governadores 
pelo Palácio do Planalto, já que 
todos os candidatos escolhidos dis
põem de sólidas bases partidárias, a 
exemplo de Lourenço Vieira da Silva 
no Maranhão. 

Lembra o líder arenista que, com 
80 por cento das bases, e com igual 
percentual dos votos do partido, fica 
reforçada a esperança do grupo 
político que apoia Lourenço Vieira 
da Silva na sua indicação final para 
o Governo. 
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