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Política 

Presidente pede preferência 
para emenda da Constituinte 

O presidente José Sarney 
assinou e enviou ontem, ao 
primeiro secretário do Senado 
Federal . Knéas Faria, mem-
sagem solicitando que seja 
atribuído "caráter preferencial 
para recebimento à proposta de 
Kmenda Constitucional" que 
convoca a Assembléia Nacional 
Const i tu in te . Desta forma, a 
mensagem presidencial terá 
prioridade junto às demais men
sagens e terá regime de urgência 
em sua votação, não ficando 
numa fila de mais de 100 emen
das que irão a plenário. 

0 secretário de imprensa do 
Palácio do Planalto. Fernando 
César , comentou que a men
sagem assinada ontem não foi 
"para corrigir erro político.o que 
foi apenas uma questão técnica. 
A mensagem presidencial que 
convoca a Constituinte não foi 
redigida inicialmente com o 
pedido de caráter preferencial, 
porque o governo entende que o 
Congresso Nacional é livre para 
deliberar sobre qualquer assun
to" . 

Polêmica 
Por outro lado. a polêmica 

entre o Congresso Nacional e o 
Palácio do Planalto deverá con
t i nua r , quanto à questão da 
reunião, de forma unicameral. 
dos membros da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. 
Pela mensagem enviada ao Con
g res so , o presidente Sarney 
propõe que o Congresso sereuna 
em Assembléia Nacional Cons
tituinte, livre e soberana, no dia 
• il de janeiro de 1987. 

Es te fato gerou interpre
tações contrárias de represen
tantes do Congresso Nacional. 
Kles afirmam que os novos con
gress i s t as , que além de suas 
atribuições constitucionais terão 
poderes constituintes, só as
sumir iam seus cargos um dia 
depois ,01 de fevereiro. 

Sobre este fato, Fernando 
César declarou que "a emenda 
de convocação da Constituinte 
pode ser emendada, corrigida e 
conser tada pelo Congresso 
Nacional. 0 Congresso faz o que 
achar melhor quanto a esse 
problema da data. O ma's im
p o r t a n t e é que a Constituinte 
seja convocada". 

Apoio 
Porto Alegre — Ao confirmar 

sua presença na audiência que os 
governadores terão com o 
presidente José Sarney.de apoio 
ao pacto nacional, o governador 
Jair Soares considerou que "este 
pacto social e necessário para 
que seja dada uma trégua ao 
presidente Sarney, para que ele 
consiga resolver os graves 
problemas que afetam a Na 
ção". 

— Com esse apoio e da so
ciedade brasileira, o presidente 
José Sarney poderá levar adian
te essa proposta de união de 
todos em benefício da Nação. Há 
inúmeros problemas a resolver e 
um deles é a reforma tributária. 
Vamos fazer, também, uma 
união nacional de municípios e 
e s t ados em torno da reforma 
tributária. 
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0 presidente Sarney saúda o povo. Médicos querem que ele dê atenção à saúde 

—Sarney está estressado-
O presidente José Sarney 

não gosta de ginástica e cos
tuma dizer que as tar tarugas, 
sem fazer exercícios, vivem 100 
anos . Apesar disso, ele co
meçará em breve a fazer ca
minhadas e depois exercícios 
físicos. além de obedecer a uma 
dieta alimentar, como preven
ção contra o stress que vem 
sofrendo no exercício do cargo. 
Fossas recomendações ele ouviu 
ontem do coronel Messias Dias 
de Araújo Júnior, chefe do ser
viço médico da Presidência, 
depois de realizar um check-up 
de ;S horas de duração. 

A saúde do presidente, 
segundo o médico, vai bem. in
clusive sua pressão arterial. 
que . apesar do passado de 
hipertenso, não passou dos 12 
por R, um índice "absoluta
mente normal". O check-up de 
anteontem foi o primeiro 
exame médico rigoroso que 
Sarney fez depois de empos
sado, embora antes costumas
se f'azer exame semelhante, clt (> 
em (i meses, no Instituto do 
Coração em São Paulo. Todos 
os 1 ,4H0 funcionários do 
Planalto, a começar dos minis
t ros , farão o mesmo nos 
próximos dias. 

Hoje. ao longo de todo o 
d ia . Sarney estará com um 
pequeno aparelho cardiológtco. 
o Holder, acoplado ao coração, 
para medir sua freqüência car
díaca ao longo de 12horas. F"sse 
exame, também chamado car-
diografia dinâmica. completará 
a bateria de exames feitos on
t em, que incluiu exames clí-

Capricha presidente 
Os poetas não são lá muito 

chegados ao exercício físico. 
Preferem champanhe francês. 
Explica-se: a poesia é a dança 
do intelecto. Mas o poder é 
acima de tudo hercúleo. Haja 
coração para agüentar de
sapropriação de Londrina. 
Haja fígado para ouvir 
propostas de aumentos de 
Imposto de Renda. Haja for
ça física para fazer a Reforma 
Agrária. Calma com o andor 
que a Nova República é 
safenada. O governador José 
Aparecido faz coleção de 
safena. Lyra, Pazzianotto e o 
líder Pimenta da Veiga fazem 
cooper diariamente. Agora, 
para o bem do Brasil, vamos 
ter um presidente menos 
poeta e mais atleta. Capricha 
presidente. Vamos suar os 
bigodes que o Pais não tem 
vice. (LATI 
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nicos. eletrocardiograma. eco-
c a r d i o g r a m a bidimensional 
(uma radiografia do coração à 
base de ultra-som), radio
grafias e exame odontológieo. 

A cardiografia dinâmica 
tem por objetivo medir a 
freqüência do coração em si
tuações diversas, inclusive nos 
momentos de tensão. O 
aparelho que o presidente 
usará é pequeno, do tamanho 
de um rádio e ficará preso à 
cintura, com três fios de ele
trodos acoplados à região do 
coração. 

O médico e coronel Messias 
era chefe da policlínica do 
Kxército. no Kio e assumiu 
agora a chefia do serviço 
médico do Planalto. Mas além 
dele . o presidente tem como 
medico o cardiologista Fúlvio 
Pi leggi . do Instituto do Co
ração com quem Messias con
versou sobre a saúde do pre
sidente, que ontem não 
apresentava sinais de anor
malidade. 

Tive a satisfação de cons
t a t a r que apesar do stress o 
presidente esta muito bem. 
Mas como tem mais de &0 anos 

Sarney fará !>5 em agosto 
e tem trabalhando cerca de 12 
horas por dia. achamos por 
bem tomar algumas medidas 
prevent ivas , recomendando 
exercícios físicos, disse Mes
sias. 

O presidente prometeu que 
começaria esses exercícios 
depois que se mudasse para o 
Palácio da Alvorada, devendo 
começar^naDróxima semana .a 
fazer tarrf,nriarlii« diárias; que 
envoluirão com o tempo para 
exercícios mais pesados 
Inicialmente, ele caminhará a 
uma velocidade de um qui
lômetro por cada dez minutos. 

0 médico recomendou-lhe 
também evitar condimentos, 
gorduras e bebidas alcoólicas 
em excesso, bem como a fre
qüência na realização dos 
exames. Anteontem, segundo 
Messias , Sarney foi um pa
ciente exemplar, realizando 
com boa vontade todos os 
exames 
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