
para sondar circulação 
das pernas e da cabeça 

i£- São Paulo — O presidente do PDS, Senador 
f,J José Sarney (MA), deverá ser submetido hoje a 

dois cateterismos (exames com o cateter, sonda 
O tubular que se introduz em canais ou cavidades do 

organismo para pesquisá-los): o primeiro com 
entrada da sonda pela perna e o outro pela caro-
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O cateterismo pela perna não é propriamente 

°f uma coronoriografia (a que foi submetido o Presi-
g j dente Figueiredo em Cleveland-EUA), mas, caso 
^•. não seja encontrada qualquer obstrução nos vasos 

dos membros inferiores, a sonda poderá chegar 
até o coração, fazendo-se assim um exame com
pleto. 

< Visitas 
< , . 
\ Depois de visitar o presidente do.PDS, o ^ 
/ Ministro do Interior, Mário Andreazza, declarou 

ter encontrado "o Senador Sarney em excelente 
estado de saúde, com a situação sob controle". 

\ Falando de política, negou ter intenção de se 
candidatar ao Governo do Estado do Rio e cha
mou de "falta de cortesia" citar o seu nome como 
candidato à sucessão do Presidente Figueiredo. 

Ontem pela manhã, além do Ministro An
dreazza, o presidente do PDS foi visitado pelo 
Deputado Ulysses Guimarães, presidente nacio
nal do PMDB. "Sempre fomos amigos", assegurou 
Ulysses depois da visita. "Encontrei-o em ótimo 

: estado, que não exige maiores cuidados". 
Í Quando deixava o hospital, o Deputado Ulis

ses Guimarães cruzou com o líder do PDS na 
Assembleia paulista, Deputado Fauze Carlos. De
pois de visitar o Senador Sarney, Carlos revelou 

í que a conversa girou em torno de temas políticos. 
i O Deputado, que foi Secretário da Saúde de São 
j Çaulo no Governo Jânio Quadros, disse: 
I — Deu para falar um pouco de política e isso 
> demonstra uma coisa: quem está doente não fala 
i nisso. O Senador Sarney apresenta-se excelente-
| mente bem. Conversamos sobre o quadro político 

de São Paulo e também sobre a dose de preocupa
ção do Partido em relação à definição do pacote, ] 
para que caminhemos sobre trilhos novos. j 
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Decisão 
;, 

O senador maranhense já fez todos os tipos de j 
exames radiográficos, entre eles tomografias cere- j 
brais, nos quais nada foi encontrado. Os dois \ 
exames de hoje servirão para saber se há algum 
trombo dificultando a circulação do sangue na 
cabeça ou nos membros inferiores. 

O exame da carótida servirá para definir se o 
senador tem ou não problema circulatório seme
lhante ao que obrigou o Ministro do Exército, 
Walter Pires, a ir a Cleveland para implantar uma 
ponte a fim de normalizar a circulação sanguínea. 


