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Grupo de Nunes Freire 
diz que Sarnei^não 
governará o Maranhão 

São Luís — Os deputados que seguem a orienta
ção do Senador José Sarney estão informados de 
que ele não será mais o sucessor do Sr Nunes Frei
re, mas recebeu ontem, do Presidente Geisel, a ga
rantia de que o indicado sairá do seu grupo. O mais 
provável seria o Deputado João Castelo. 

Chamado pelo Ministro Golbery do Couto e Sil
va, o Governador Nunes Freire viajou ontem do Rio 
para Brasília, depois de assistir à posse do General 
Milton Tavares de Sousa no Comando da Vila Mi
litar. O presidente da Arena do Maranhão, Depu
tado Renato Nunes, chamado pelo presidente na
cional do Partido, Deputado Francelino Pereira, via
jou ontem à tarde para Brasília. 

Novo líome 
O Senador José Sarney — segundo informaram 

deputados do seu grupo — apresentou ao Presiden
te Geisel os nomes dos Deputados federais Magno 
Bacelar, Luís Rocha, Temístocles Teixeira e João 
Castelo, como sendo do seu agrado para governar 
o Maranhão, recomendando, no entanto, o Sr João 
Castelo, cujo nome o Presidente Geisel teria subli
nhado. 

O Deputado João Castelo Gonçalves Ribeiro, 41 
anos, natural de Caxias, neste Estado, é funcioná
rio do Banco da Amazónia, do qual foi diretor du
rante o Governo José Sarney, entre 1966/70, e cum
pre àtualmente seu segundo mandato na Camará 
Federal. 

Em telefonema ao Deputado Francisco Figueire
do, o ex-Senador Clodomir Millet revelou que os no-

, mes dos engenheiros Francisco Batista e José Rei
naldo Tavares não serão submetidos à apreciação 
do Planalto, adiantando que o grupo Nunes Freire 
também nã,o aceita a indicação do nome do Depu
tado João Castelo para Governador. 

De acordo com o grupo José Sarney, o processo 
da sucessão maranhense tomou o seguinte rumo: o 
Senador José Sarney indicaria os nomes para go
vernador e senador indiretos, concorrendo ele pró
prio a senador pela eleição direta e, uma vez eleito, 
seria depois convocado para Ministro da Educação 
do Governo do General João Baptista de Figueire
do. O vice-governador seria indicado pelo grupo 
Nunes Freire. 

Na direita 
Em Brasília, o Senador José Sarney confirmou 

ontem seu propósito <de disputar a reeleição em no
vembro pelo voto direto. Assim, segundo o Deputado 
Luiz Rocha, "seira possível comprovar mais uma vez 
a nossa siupitemacia eleitoral mo Martanhão". 

O Sr José Stararey comunicou ©ruteim aos seusi 
amigos no Maranhão, sua disposição de concorrer 
nas urnas, num movimento popular que dará à 
Arena uma das maiores vitórias ido país neste ano. 


