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Arquivo— 12-12- í l 

Sarney adoeceu ao saber da morte do amigo 

Sarney é internado com 
hipertensão mas médicos 
prevêem alta para hoje 

São Luís — O presidente nacional do PDS, Sena
dor José Sarney, foi internado ontem na Santa Casa 
da Misericórdia de São Luís com hipertensão arterial. 
Ele sentiu-se mal às lOh quando tomava o café da 
manhã em casa, na praia do Calhau, segundo infor
mou sua mulher, Marly, que, acompanhada dos filhos 
José e Fernando, o levaram às pressas para o hos
pital. 

Seu estado não é grave, segundo informaram os 
médicos José Murad, provedor da Santa Casa; Carlos 
Gama e Marival Lobão. O senador maranhense foi 
internado às llh30m no apartamento 61 e a previsão 
é de que deixe o hospital dentro de 24 horas. Sarney 
recebeu as visitas do Ministro do Interior, Mário 
Andreazza, e do Governador do Maranhão, João 
Castelo. 

Choque 
Os familiares de José Sarney atribuíram a crise 

de hipertensão ao choque causado pela morte de seu 
amigo, Tauzer Quindereh, anteontem, em Bruxelas, 

. durante uma excursão turística. O presidente do 
PDS recebeu a notícia pelo telefone e começou a 
sentir-se mal ainda na mesa do café. 

Informaram ainda que, no sábado, ele sofreu um 
abalo emocional. Ao chegar de Brasília, soube que o 
neto José, filho do Deputado estadual José Sarney 
Filho, estava internado numa clínica de São Luís com 

. desidratação. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ 

O Senador José Sarney foi para Brasília segunda-
feira e voltou anteontem a São Luís integrando a 
comitiva do Ministro Mário Andreazza, a quem acom
panhou em visitas e inaugurações de obras pelo 
interior do Estado. Dona Marly contou que o marido 
chegou em casa muito cansado e foi dormir tarde Ela 
acredita que "a vida agitadíssima" de Sarney tenha 
também contribuído para a hipertensão. 

Nada grave 
Até as 19h de ontem, Sarney não passava por 

graves problemas, segundo o médico Carlos Gama. 
Ao chegar ao hospital recebeu uma dose de Isordil 
com Procor, para baixar a pressão arterial. Depois, foi 

1 ' submetida a três eletrocardiogramas. 
— Seu estado — afirmou o médico Carlos Gama 

— não inspira qualquer cuidado, a não ser repouso, o 
que está sendo recomendado. 

O médico acrescentou que o presidente do PDS 
está em condições de seguir hoje para Brasília, como 
pretendia. Carlos Gama assegurou também que Sar
ney poderá viajar dia 3 para Lisboa, onde fará o 
lançamento de seu livro "Norte das Águas" e visitará 
amigos, aproveitando o recesso parlamentar. U' 
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