
afeteira se 
da acusação de Sarney 
O deputado Epitácio 

Cafeteira (MDB-MA) 
| negou ontem que tenha tido 
•intenção de injuriar, ca
luniar ou difamar o senador 
[José Sarney (Arena-MA) , 
•em depoimento prestado no 
[•Supremo' Tribunal Federal 
t ao ministro Moreira Alves. 
u O senador José Sarney 
i-jmoveu uma queixa-crime 
contra o parlamentar, no 

-Supremo, por crimes de in
cúria,,calúnia e difamação. 
]Alguns trechos da entrevis
t a são apontados pelo 
senador como ofensivos à 

i;sua honra: "Ele era pobre 
íicomo eu. Hoje, continuo 
['pobre e ele rico. Não tenho a 
menor dúvida em apontá-lo 
como principal culpado das 
,'ívendas de terras no Ma-

; Era seu esclarecimento no 
Supremo, o deputado 
maranhense explicou que 
considera o senador Sarney 
'o principal responsável 
pela venda de terras 
públicas no Maranhão, sem 
concorrência pública" por 
haver editado lei que per-
imitia a compra dessas 
terras mediante simples 
requerimento do interes -
Sado. morassfe ele ou não na 

terra requerida. Esta loi 
maneira como Cafeteira • 
desmentiu a acusação feita • 
na queixa-crime de que í 
tenha atribuído ao senador ' 
José Sarney "a venda de ' 
terras públicas do Estado". 

Uma das alegações do 
deputado oposicionista foi 
de que as perguntas e res
postas da entrevista não 
foram feitas "numa ordem 
de raciocínio que permitisse 
extrair o sentido de que es
tivesse fazendo uma im
putação injuriosa, calu
niosa ou difamadora" con
tra Sarney. 

Cafeteira disse também 
que a frase em que afirma 
ser o senador o principal 
responsável pela venda df 'i 
terras não foi dfàjl(B%|fr> ̂ ri .1 
conjugação c< 
antecederam 
crime ou seja 
pobre come 
tinuo pob/ 
Depois dif i ; 
lembrado . -ó 
perguntçia. 

; -<?;í ~VíV ,-ífctá 
* «j-Uiííjff ^ Hie 
tnâftfcíip imnte 

ele era pobre, tonév fc«|>on-
dido que* sim e-.atprioÉtefaída 
teria re^Sondido pergunta 
sobre ífeSSferney: -«r*^ffeo -
« ao qfie lhê  c<0nsiQ*» que 
era»;. 

,H J 


