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Família Murad enriquece com Sarney 
• Parentes deixam padaria e cantina para virar fornecedores do governo maranhense 
JOSÉ DE ARIMATÉIA 

SÃO LUÍS — 0 clã Sarney é o 
mais poderoso e influente do Mara
nhão, mas há outra família que 
cresceu em seu redor e, nos últimos 
dez anos, tornou-se uma das mais 
poderosas e ricas de Sãp Luís: 
Duailibe Murad, a mesma a que 
pertence Jorge Murad, o ex e nova
mente atual marido de Roseana, 
secretário particular da Presidência 
no período em que Sarney esteve no 
Palácio do Planalto. Hoje, um ir
mão de Jorge, Ricardo Murad, é 
deputado federal pelo PFL, e pelo 
menos três de seus primos têm ne
gócios relacionados diretamente 
com o filho do senador, Fernando, 
desde que ele dirigiu, por oito anos, 
a Companhia de Eletricidade do 
Maranhão (Cemar). 

Hoje, Fernando Sarney é o prin
cipal gestor dos negócios da famí
lia: a Gráfica Escolar (que edita o 
jornal O Estado do Maranhão) e o 
Sistema Mirante de Comunicações 
(emissora ligada à Rede Globo na 
capital e três no interior, além de 14 
estações de rádio)). Mas antes de 
concentrar suas energias na iniciati
va privada, ele dirigiu a Cemar ao 
longo de dois governos, de Luís 
Rocha e João Castelo. Ao mesmo 
tempo em que dirigia a Cemar, era 
dono da Premolde, que construía e 
fornecia postes, transformadores e 
cabos para eletrificacão. 

Esquema — "Como dono da 
Premolde, ele vendia; como homem 
da Cemar, ele comprava e pagava", 
diz o deputado estadual Aderson 
Lago (PPR), ligado ao senador 
Epitácio Cafeteira, hoje ferrenho 
adversário da família Sarney. 

Segundo Aderson Lago, Fer
nando operava com testas-de-ferro 
da família Duailibe Murad, Como 
tal, controlava também as empresas 
Proplan (que fazia projetos e enge
nharia e dava consultorias a secre
tarias estaduais nos governos Luís 
Rocha e João Castelo) e Remoel 
(montagem de redes elétricas para a 
Cemar). 
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o patriarca: mecenas para a família do genro, Jorge Murad 

Da família de Jorge Murad, en
tão casado com Roseana Sarney, 
quem ficou rico primeiro foi Fran
cisco Miguel Murad Duailibe. Pri
mo de Jorge e cunhado de Fernan
do Sarney, em fins dos anos 70 
ainda trabalhava na padaria dos 
pais no bairro de João Paulo, em 
São Luís. Formou-se em engenha
ria e abriu a Ducul, em sociedade 
com o primo Henry Duailibe. A 
empresa construiu a atual sede da 
Cemar — então dirigida por Fer
nando Sarney — e a Ducol deslan-
chou. Sua mais nova obra, erguida 
sem financiamentos, é um edificio-
torre no bairro de Renascença, com 
250 salas e 50 lojas. Miguel passa a 
maior parte do tempo em Las Ve-
gas ou Maiami. 

Shopping — Outro primo de 
Jorge Murad, Roosevelt Murad, há 
dez anos era dono, em sociedade 
com um irmão, da cantina do Colé
gio Dom Bosco. Após alguns anos 
na Secretaria de Obras do Mara
nhão, voltou à iniciativa privada e 
hoje é dono, com o deputado Ri
cardo Murad, do Tropical Shop
ping Center, com 170 lojas. 

Fora da família Duailibe/Mu-
rad, mas ligado a ela e a Fernando 
Sarney, quem enriqueceu em pouco 
tempo foi Paulo Miranda. No go
verno Sarney, foi nomeado diretor 
da DAAN (diretoria executora da 
Fundação de Assistência ao Estu
dante). Segundo parlamentares de 
São Luís, ficou milionário em dois 
anos através da caixinha formada 
por um cartel de oito empresas que 
monopolizavam o fornecimento de 
merenda escolar. 

Ao deixar o governo, mudou-se 
para Nova Iorque e as únicas notí
cias que se tem dele em São Luís é 
pela coluna social do Estado do 
Maranhão, da família Sarney: rece
bendo em seu apartamento o go
vernador Edison Lobão; ou jogan
do golfe com o ex-vice-presidente 
americano Dan Quayle. 


