
Samey contrata jagunços 
para expulsar da terra 
os modestos posseiros 

; poderá ocos SÂO LUÍS — Novos e violentos conflitos pot 
rer ainda este mês na área da Fazenda Maguary, ,do se
nador José Samey, palco em setembro do ano passado de 
uma controvertida invasão por posseiros estimulado® por um 
assessor do governador do Maranhão, Nunes Freire. A ad
vertência foi feita ontem pelo Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Santa Luzia, a 240 quilómetros de São Luís, em 
carta endereçada ao gabinete do Governador, na qual o ca» i 
pataz da Maguary, Expedito Leite, é acusado de usar "ja
gunços" armados para intimidar os lavradores e cercar uma 
área de mais de cinco mil hectares, parcialmente ocupada 
pelas roças dos posseiros. 

A denúncia do Sindicato Rural menciona que os supôs» 
tos pistoleiros, comandados por António Mota, alegam estar 
cumprindo ordens *do filho do senador Samey9\ sem no en
tanto possuírem nenhuma autorização por escrito,, "os pos
seiros da região estão inconformados e poderá haver atri
tos com os jagunços", acrescenta a carta. 

O caso da Fazenda Maguary, que se tornou famoso de
pois que Nunes Freire acusou Sarney de ocupar ilegalmente 
terras do património público, está sendo apreciado pela Jus
tiça Federal, onde corre ação de manutenção de posse pro
movida pelo senador contra os lavradores de três povoados 
de Santa Luzia, que no final de setembro do ano passado 
destruíram 13 quilómetros de cercas, dando origem ao mais 
rumoroso caso político dos últimos seis meses no Maranhão. 
Por causa da invasão foram realizados três inquéritos (dois 
da polícia maranhense e um da polícia federal) e foi exone
rado o ex-secretário de Segurança, Carlos Alberto DuaUibe, 
que perdeu o cargo por ter-se recusado a acobertar a parti* 
cipação no episódio do advogado provisionado Raymundo 
Ribeiro Bastos, assessor de Gabinete do Palácio dos Leões. 
Logo depois da invasão, Nunes prometeu que resolveria o 
problema ingressando com uma ação discriminatória das 
terras da área, mas, aparentemente acuado por dificuldade*, 
até agora não cumpriu a promessa | 


