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"RASH IA-Sarney pode receber alta esta 
semana do Instituto do Coração 
Sao Paulo — 0 senador José Sar

ney , presidente nacional do PDS, não 
apresenta nenhum problema cardíaco, 
segundo os resultados do exame de 

.,atividade cardíaca a que foi submetido 
ontem no Instituto do Coração do Hos
pital das Clinicas. O parlamentar está 
internado no local desde sexta-feira, 
para a realização de diversos exames, e 
o superintendente do Hospital, Primo 
Curti, afirmou que se tudo correr den
tro das previsões médicas, Sarney terá 
alta ainda esta semana. "Só estamos 
fazendo um check-up porque ele teve 
uma hipertensão rápida e dependendo 
dos resultados, ele fará um tratamento 
hospitalar/ou apenas tomará alguns 
cuidados. Realmente seu estado não 
inspira maiores preocupações" — 
acrescentou Curti. 

VISITAS 
Apesar das visitas ao senador es

tarem proibidas, ontem pela manhã es
tiveram no hospital o ministro do In
terior , Mário Andreazza, o lider do PDS 
na Assembleia Legislativa de São 
Paulo, deputado Fauze Carlos e o 
presidente nacional do PMDB, de
putado Ulysses Guimarães. 

O deputado estadual Fauze Carlos, 
que é médico, comentou ao sair do ins-
t ituto do Coração, onde permaneceu 
junto a Sarney duas horas, que a saúde 
do senador é perfeita. Segundo Fauze 
Carlos, uma prova de que está tudo 
bem é que os dois conversaram um bom 
tempo sobre política. 

— Quando uma pessoa está doente, 
só se preocupa em falar da doença. O 

Sarney está sem problemas cardíacos 
senador conversou comigo sobre o 
quadro político em São Paulo, e eu dis
se que estamos preocupados com o 
pacote eleitoral — afirmou o deputado. 

De acordo com Fauze Carlos,o PDS 
paulista quer uma rápida definição das 
regras eleitorais, com a legislação es
tabelecida, para que o partido saiba 
como agir na preparação dos candi
datos às eleições de novembro. 
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