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O presidente José S 
foi aconselhado pela equipe 

I médica que comandou os 
í últimos exames clínicos a 

reduzir o seu ritmo de tra
balho, para evitar uma es
tafa e problemas para a 
sua saúde. Esta informa
ção foi prestada ontem pelo 
chefe do Serviço Médico da 
Presidência da República, 
coronel Messias de Araújo, 
ao anunciar o resultado do 
check-up realizado por Sar-
ney no sábado passado, no 
Instituto do Coração do 
Hospital das Clinicas de 
São Paulo. O Presidente 
mostrou alguma resistên
cia, alegando que para 
"descansar, só na eternida
de", mas depois cedeu aos 
conselhos dos especialis
tas. 

De acordo com o Dr. 
Messias Araújo, os exames 

• laboratoriais foram exce
lentes, enquanto os clínicos 
— ultrassonografia abdo
minal e o ecodardiograma 
e a tomografia computado
rizada — foram considera
dos normais para a idade 
de Sarney, 58 anos, comple
tados no último mês de 
abril, e para o seu biótipo. 
Para vencer o estado de an

ão, o Pre
sidente vai êoTífmuar com o 
condicionamento físico 
prescrito pelo Serviço Mé
dico da Presidênc ia. 

— Durante a realização 
do exame, foi orientado que 
o Presidente, durante um 
determinado período, se 
submetesse a um descanso 

Saulo Ramos se 
recupera rápido 

São Paulo (Sucursal) 
•— O consúltor-geral da 
República, Saulo Ra
mos, deixou ontem a 
Unidade de Recupera
ção Cardíaca do Institu
to do Coração, em São 
Paulo, onde foi submeti
do a cirurgia de revas-
culaçâo do miocárdio,, 
na úl t ima segunda-
feira. 

O boletim médico 
emitido ontem, as 15h, 
afirma que Saulo Ra
mos recupera-se dentro 
do esperado, "Sua evo
lução é bastante satisfa
tória". Saulo Ramos jâ 
está em um apartamen
to nó oitavo andar do In-
cor. 

mais acentuado — afirmou 
Messias. Ele disse que o 
presidente Sarney vem tra
balhando cerca de 20 horas 
por dia, sob a influência de 
forte ansiedade e tensão 
que poderia provocar umai 
estafa. Sarney atende, de 
acordo com Messias, a par
tir do café da manhã, no al
moço e à noite. Esse ritmo 
acentuado pode fazer com 
que ele fique estafado, re
conheceu o médico, que 
acompanha o Presidente 24 
horas por dia, como ele 
mesmo fez questão de lem
brar durante a entrevista. 

A redução da jornada de 
trabalho, observou Mes
sias, não quer dizer que 
Sarney seja obrigado a pa-

;rar de trabalhar alguns 
dias. Para ele, é necessário 
reduzir a agenda que tem 
sido muito intensa, espe
cialmente nos últimos dias, 
quando os contatos com 
parlamentares são intens^* 
ficados, com vistas a ga-̂  
rantir o mandato de cinco 
anos, na votação da Assem
bleia Nacional Constituin
te, nos próximos dias. Sar
ney tem realizado reuniões 
com políticos e com minis
tros. 
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