
arney, com sintoma de 
rterisão, cancela 

^agenda e chama Incor 
BRASÍLIA — O presidente José Sarney sofreu uma crise 

(Q) hipertensiva e chamou a Brasília dois médicos do Instituto do 
É2JCoração (Incor) de São Pauío — Nilberto Scaff e Geovani 

Béllotti — para examiná-lo. Ontem, ele cancelou todas as 
c J audiências e não foi ao Palácio do Planalto, permanecendo o 
S f d i a todo no Alvorada, onde atendeu apenas ao chefe do 
p^Gabinete Civil, Ronaldo Costa Couto, para despachos de 
s É rotina. 
í b | ,v Sarney começou a sentir-se mal na tarde da quarta-feira, 

no, Planalto, quando se queixou de cansaço a seu médico* 
Messias Araújo. Indisposto, com sensação de desconforto e 
dôrmência nos braços, foi aconselhado a ir mais cedo para 
casa, com a recomendação de repouso absoluto. O médico 
Constatara que a pressão do presidente estava alta, o que se 
refletia em dores na coluna vertebral. 
' S e m avisar a ninguém, Sarney foi para o Alvorada às 19h 

<õfv de anteontem, mas o Gabinete Civil teve o cuidado' de 
;ir|?< desmarcar os encontros com parlamentares e o governador 
QF1^ do.Rio Grande do Sul, Pedro Simon, embora a Secretaria ú& 
jc^n Imprensa e .Divulgação tenha .divulgado a -agenda normal' 
\J-LH mente, com compromissos de 9h30 às 16h30. No Superior 
(&3) Tribunal Militar, onde se realizou a cerimônia de posse do 

7 brigadeiro Rosa Filho, a notícia da doença de Sarney colheu 
^ dê surpresa a área militar, que nada sabia. 

<s=** °Q> presidente, que, com 59 anos, já teve acessos de derma-
tite" "miopia, tendinite, artrite, hipertensão e bico de papagaio, 
nã<y vem cumprindo os check-ups semestrais prescritos pelo 
Hospital dás Clínicas de São Paulo. A última vez em que 
esltfiye lá foi há oito meses. Depois de tomar remédios hipo-
ténsivos, foi examinado no Alvorada pelo cardiologista Bél
lotti e pelo neurologista Scaff, que ontem mesmo retornaram 
aS$o.Paulo. 

v ' 0 eletrocardiograma e a pressão de Sarney já estavam 
normais, à tarde, quando ele gravou o programa Conversa ao 
pédo rádio que vai ao ar hoje às 6h. Da agenda de amanhã, 
fof'mantida apenas a Cerimônia de cumprimentos do corpo 
diplomático, às 1 lh, no Palácio do Planalto. 


