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João Castelo e JoaejariifijL 
são carregados nos ombros 
de populares em São Luís 

São Luís — O futuro Governador do Maranhão, 
Deputado federal João Castelo, chegou ontem a 
esta Capital para seus primeiros contatos políticos 
no Estado> depois de escolhido pelo Palácio do Pla
nalto. Veio de Brasília, acompanhado pelo Senador 
José Sarney, a cujo grupo arenista se integra. Am
bos foram carregados por populares desde o avião 
até o saguão do Aeroporto de Tirirical e daí até 
a Braça Santos Dumont. 

A invasão da pista do Aeroporto ocorreu antes 
mesmo que os motores do avião fossem desligados. 
O primeiro a ser carregado pelos populares, aos 
gritos de "Sarney, Sarney", foi o vice-líder do <3o-
verno no Senado. Depois foi a vez do futuro gover
nador. O cortejo do Tirirical até a Praça Santos Du
mont — numa extensão de três quilómetros — foi 
ao som da batucada de escolas de samba de São 
Luís. 

A ESPERA 

Desde o meio-dia mais de. 
100 mil pessoas e cerca de 
500 mil veículos procedentes 
da Capital e interior do Es
tado, além de 200 ônibus, 
alugados em São Luís, se 
oompirimiam no* aeroporto 
à espera do candidato a.Go
vernador e dos líderes polí
ticos maranhenses que o 
acompanhavam. Em toda a 
cidade o clima era d<s festa. 
As ruas estavam cheias de 
faixas saudando os Srs Sar
ney, Castelo e Alexandre 
Costa. Predominavam tam
bém bandeiras do Brasil e 
do Maranhão. 

Alto-falantes t o c a v a m 
sem parar uma marchinha. 
de exaltação aos Srs Jpss> 
Sarney e João Castelo. O 
Senador, recebeu uma das 
maiores manifestações de 
apoio popular da sua carrei
ra. Parecia até que ele era 
o candidato a Governador. 
O Deputado Artur Teixeira 
de Carvalho foi lançado, 
oficialmente, candidato .a 
Vice-Governadòr. D e v e r á -
ter o apoio do grupo Nunes 
Freire, ao qúál se filia. 

Nao houve aula nas es
colas que não pertencem à 
rede estadual. Uniformiza
das, as crianças foram colo-
c a d a s , agitando bandeir;-
nhas, ao longo das ruas e 
estradas. Úmâ imensa cara-, 
vana de ônibus e automó
veis deixou o aeroporto e 
por onde passava era sau
dada- com foguetes e gritos 
de "Sarney, Sarney". 

Praticamente toda a po
pulação da cidade estava 
nas ruas para saudar o 
candidatos. Flores eram ati
radas das- janelas dos so
brados. Os líderes políticos 
levaram quatro horas para 
cobrir os 10 km do aeropor
to até a casa do Senador 
Sarney, na Rua do Passeio. 
Ali, outra m u l t i d ã o os 
aguardava, tomando aquela 
rua, uma das maiores da ci
dade e suas transversais. 

COMÍCIO 

O povo improvisou um co
mício e deu a palavra ao 
Senador Sarney e ao Depu
tado João Castelo, após ti
rem falado alguns líderes 

sindicais e de comunidades 
de bairros. Cansados, com 
as roupas rasgadas e já 
quase sem voz, t r e p a d o s 
em bancos e cadeiras, eles 
atenderam à multidão. O 
Deputado João Castelo dis
se estar certo de conseguir, 
com a ajuda do povo, a pa
cificação política do Estado 
e que contava dar à Arena 
uma consagradora vitória 
em novembro. 

Muito emocionado, o Se
nador José Sarney agrade
ceu a impressionante mani
festação popular e disse ser 
ela a melhor resposta às in
júrias e infâmias die que 
tem sido vitima. Disse ter 
duas almas: a sua "e a do 
povo", que o anima, cada 
vez mais, "a lutar pelo pro
gresso e desenvolvimento 
do Maranhão". 

Em companhia do Depu
tado João Castelo, além do 
Senador José Sarney, che
garam ontem, de Brasília, 
os Senadores . ̂ Alexandre 

•Costa e Henrique la Bocque 
e os Deputados federal Luís 
Rocha, Magno Bacelar e 
Temístocles T e i x e i r a . A 
mãe do Deputado João Cas
telo, D Antonieta, veio de 
Caxias para recebê-lo no 
aeroporto, mas não pôde 
aproximar-se do filho, sen- , 
do-isolada pela multidão. 

Prefeitos e delegações de 
políticos de mais de 50 dos 
130 municípios do Estado 
recepcionaram os Senado
res e o Deputado João Cas
telo. Até a véspera, o grupo 
José Sarney só contava com 
13 prefeitos. O Deputado 
federal Raimundo Vieira da 
Silva e o Deputado estadual 
Orlando Aquino, do grupo 
N u n e s Freire, comparece
ram espontaneamente a o 
desembarque. O* Sr J o ã o 
Castelo pretende retornar 
domingo a Brasília. 

Em nota oficial, D gabine
te civil do Governador Nu
nes Freire classificou d e 
"fantasiosas" as notícias di
vulgadas em jornais de São 
Paulo segundo as quais o 
Palácio dos Leões apresen
taria ã Convenção Regional 
de junho Um "candidato re
belde"-para'disputar o car
go de Governador com o 
Deputado João Castelo. 


