
presidente está bem. 
E o que diz o seu médico. 

O mal-estar do p r e s i d e n t e 
Sarney, ou crise de labirintite, 
não passou da quinta-feira pas
sada. Foi o que garantiu ontem o 
médico da Presidência da Repú
blica, coronel Messias de Araú
jo, que cuida de Sarney. Ele tam
bém negou que o presidente ti
vesse sofrido uma crise de labi
rintite naquele dia, embora dife
rentes assessores pa lac ianos 
mantenham a informação. 

Sarney, segundo Mess i a s 
Araújo, teve apenas uma indis
posição que lhe provocou sono
lência e um pouco de dor de ca
beça. Isso por causa do trabalho 
em excesso que o presidente te
ve de segunda a quarta-feira da 
semana passada, que fez com 
que ele comesse mal, dormisse 
pouco e descu idasse de seus 
exercícios diários, especialmen
te a caminhada. 

Messias também negou que 
o p r e s i d e n t e t ivesse passado 
mal sábado, na fazenda do go
vernador Newton Cardoso. Na
quele dia Sarney estava descon
traído, de acordo com seu médi
co, e não apresentou nenhuma 
indisposição enquanto se encon
trava em Minas Gerais. 

Mas o fato é que o mal-estar 
sofrido quinta-feira pelo presi
dente continua sendo diagnosti
cado por autoridades da Presi
dência da República como labi
rintite, aliás, um mal que ele so
fre há 15 anos, segundo alguns 
assessores. Tanto assim, que o 
consul tor -gera l da República, 
Saulo Ramos, que há alguns me
ses sofria do mesmo mal, entre
gou para exame de M e s s i a s 
Araújo e do próprio presidente 

arney: "Meio zonzo 

um estudo médico sobre o trata
mento que ele fez na França 
contra a doença. Mas Sarney não 
está pensando em usar nenhum 
método. 

Labirintite ou não, o fato é 
que na sexta-feira da semana 
passada, um dia depois da indis
posição que sofreu, uma fonte do 
Palácio do Planalto pôde ouvir 
Sarney dizer para o ministro do 
Traba lho , Almyr Pazzianotto, 
que ainda se sentia "meio zon
zo", depois que o ministro quis 
saber de seu estado. No dia ante
r ior , o presidente suspendera 
seus despachos habituais no Pa
lácio do Planalto, recolhendo-se 
ao Alvorada. O clima seco de 
Brasília, nesta época do ano, foi 
a explicação para o mal-estar de 
que Sarney se queixara naquele 
dia. 
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