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• Famíha(Sarney ) \ 
éacusadader \ 

encobrir crime 
A Procuradoria Geral da Repú

blica requereu à Polícia Federal e à 
Secretaria de Segurança Pública do 
Maranhão que sejam adotadas pro
vidências para garantir a segurança 
e a integridade física de José Cortez 
Moreira, irmão do ex-prefeito de 
Imperatriz (MA), Renato Moreira, 
assassinado em 6 de outubro de 

' 1993. A decisão foi tomada pelo 
procurador Oswaldo José Barbosa 
Silva, depois de ouvir depoimento 
de José Cortez, que saiu de Impera
triz no final de setembro, depois de 
receber repetidas ameaças de 
morte. ( 

Todos os envolvidos no caso \ 
são ligados politicamente ao depu-
tado federal eleito David Alves da 
Silva (PFL), ex-prefeito de Impera- \ 
triz e irmão do deputado Daniel Sil- i 
va, denunciado em fraudes apura- ! 
das pela CPI do Orçamento. Além \ 
dele, José Moreira também respon- | 
sabiliza o senador eleito Edison Lo- \ 
bão (PFL) e o clã Sarney pelo fato 
de o crime estar impune até hoje. 
"Há três tipos de responsabilidade 
no assassinato de meu irmão: os 1 
mandantes, os executores e os que ' 
dão proteção política. É aí que en
tram a família Sarney e o ex-
governador Edison Lobão", afir- I 
mou José Moreira. •' 

No dia 7 de outubro deste ano, i 
dois homens dirigindo um automó
vel do tipo Pick-up rondaram as } 

> proximidades da Fazenda Prata, 
que pertence a José Cortez, que es
tá empenhado no esclarecimento da 

; morte do irmão. Os dois homens 
desconhecidos,, com aparência de 
pistoleiros, fizeram perguntas so- , 
bre José e seus hábitos. Isto ocorreu 
15 dias depois que seus familiares 
receberam recados dos envolvidos 
no crime de que estava "falando 
demais e precisava ser calado". 
Um dos mandantes do assassinato 
do irmão, Damião Benício dos San- . 
tos, chegou a fazer ameaças a José 
em entrevista na Rádio Nativa. 

| Dos cinco mandantes do crime, 
estão presos Geraldo Hipólito da 
Silva, empresário do setor de trans- ) 
portes, e, desde o dia 30 de outu
bro, Damião Benício dos Santos e 
Ronaldo Arantes Machado. Conti
nuam em liberdade Saulo António 
Gomes e Salvador Rodrigues de Al
meida, ex-vice-prefeito e substituto 

! de Renato depois que ele foi morto. 
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