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{Colonos invadem 
j mais uma vez as 
terras eh 

i 

Do correspondente em 
| SÃO LUIZ 

Mais de uma centena de pos-
1 seirosdomunicípiomaranhense 
i de Santa Luzia, a 250 quilôme-

!

tros de São Luiz, ocuparam on
tem as terras da fazenda Ma» 
guary—pertencente ao senador 

i José Sarney, vice-lider do go-
| verno no Senado — depois de 
; destruírem 13 quilómetros de 

cercas, numa ação iniciada h 
dois dias. A invasão ocorre me
nos de duas semanas depois da 
denúncia feita na CPI de proble
mas fundiários da Câmara Fe
deral, pelo governador mara
nhense Nunes Freire, que acu
sou Sarney de ocupar ilegal
mente a fazenda. 

Fontes da Secretaria da Segu
rança asseguram que os possei-

, ros foram comandados por Vi
cente Hermínio Souza, lider sin
dical de Santa Luzia, que fugiu e 
está sendo procurado pela 
polícia. 

O litígio entre os posseiros e a 
j Fazenda Maguary começou na 
] década de 60, quando ela perten-
i cia ao comerciante José Salo

mão, foreiro de 300 hectares da 
prefeitura de Santa Luzia, mas 
que ocupava uma área quase 20 

j vezes maior, e que apresentara 
; um requerimento de compra à 

Companhia Maranhense de Co
lonização (Comarco). Mais 
tarde, ele vendeu a posse e as 
benfeitorias ao senador Sarney, 
que era considerado o verdadei
ro dono da fazenda, e de quem 
Salomão seria apenas um "testa 

de ferro" Em 1975 foi firmado 
um compromissoentre Salomão 
e alguns lavradores, homolo- J1 

gado pelo executor do Projeto I 
' Fundiário de Bacabal, do íncra. í 
Mas, eorao o acordo destinou f 
apenas 700 hectares aos posseí- I 
ros —.que somam cere® de 200 í 

'•famílias - o conflito continuou. I 
•Nô flnaí daquele ano eles envia- i 
ram uma carta a Sarney, nar- j 
rando as pressões que vinham 
sofrendo da gerência da Fa- ; 
zenda Maguary e da polícia. 

Há poucos dias, foi um novo 
compromisso com a da Federa
ção dos Trabalhadores na Agri
cultura do Maranhão, am
pliando para 900 hectares a área 
que ficaria para os posseiros, O | 
líder sindical Vicente Hermínio f 
de Souza tentou impedir que o 
acordo fosse celebrado, ale
gando que a maioria dos lavra
dores não concordava com ele, j 
mas não conseguiu. Este teria 
sido o estopim que desencadeou 
a invasão dos lavradores à 
fazenda. 

ARENÁPOLIS 
O delegado regional de Ro-

saio Oeste, Almyr Ribani, infor
mou ontem em Cuiabá — con
trariando informações do secre
tário da Segurança, que os in
quéritos sobre a denúncia de en
volvimento da polícia nos inci
dentes registrados entre possei
ros e jagunços na gleba União, 
em Arenápolis, deverão ser con
duzidos pelo delegado daquela 
localidade, Geraldo Vieira da 
Silva. 


