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, Talvez o dia de ontem tenha sido 
• o mais descontraído do presidente 
' em exercício José Sarney desde o 
; agravamento do estado de saúde de 
Tancredo Neves, na quinta-feira da 

< semana passada. Mas foi encerrado 
, sob novas tensões diante de retroces
so na situação clínica do presidente 

\ eleito. O dia começou no Palácio do 
• Planalto com uma manifestação de 
desabafo da secretária particular de 

/ Tancredo, dona Antônia Araújo, lo
go ao chegar ao seu gabinete de tra
balho. "O presidente melhorou seu 

i estado em 70% das condições ante
riores", comentou dona Antônia em 
voz alta, revelando um estado de es
pírito que prevaleceria nas horas se
guintes, até no gabinete presiden-
icial. 
1 As primeiras notícias chegadas 
do Instituto do Coração, através da 
linha direta com o gabinete de Sar
ney, indicavam melhoras no estado 
do presidente eleito, apesar da gravi
dade de sua situação geral. Às 8h20, 
o presidente em exercício já estava 
em seu gabinete e confessava ao as
sessor de imprensa Fernando César 
Mesquita ter passado na véspera a 
pior noite de todo o período de inter
namente de Tancredo Neves. Antes 
de sair para almoçar, admitia estar 
mais confortado com as últimas notí
cias do Instituto do Coração, situa
ção que seria invertida novamente 
horas mais tarde. 
! Sarney despachou com os chefes 
dos Gabinetes Civil, Militar e do SNX, 
/recebeu depois o ministro da Mari
nha, que lhe apresentou os novos ai-
jmirantes recentemente promovidos, 
'antes dos despachos com os minis
tros João Sayad e Flávio Peixoto. 
Mais tarde, receberia os senadores 
do Partido da Frente Liberal da Pa
raíba, que pediram medidas de so-

írro para às inandações no Estado e 
apresentaram solidariedade e apoio 
político. O senador Marcondes Gade
lha já chegou mais animado, dizendo 
ter recebido notícias tranqüilizado-
ras sobre Tancredo, embora manten
do reservas — o parlamentar é médi
co gastroenterologista. 

A secretária particular de Sar
ney, Vera Sabará, também demons
trava mais descontração e comenta
va esperar não ter mais notícias fal
sas como a divulgada na véspera pe
la Vox da América, sobre o falecimen
to de Tancredo. Vera tem também 
em sua mesa, como o presidente elei
to, um pequeno exemplar da Consti
tuição em suporte de madeira. "E 
para acompanhar o chefe" — explica 
ela. Ao meio-dia, o clima até então 
descontraído do Palácio foi reforça
do com a chegada da cantora Alcio-
nes maranhense, que desejava visitar 
o conterrâneo José Sarney. Acabou 
sendo convidada para almoçar com o 
presidente em exercício no Palácio 
Jaburu, como sempre, rapidamente. 
O outro acompanhante de Sarney na 
refeição foi o proprietário das Orga
nizações Globo, Roberto Marinho. 

De volta ao gabinete de trabalho, 
outra informação alvissareira trans
mitida por telefone para o presidente 
em exercício/cerca das 14h30: em 
virtude da aplicação de um novo an
tibiótico de fabricação norte-ameri
cana, ainda não comercializado, os 
focos infecciosos estavam regredin
do rapidamente, causando até sur
presa aos médicos, O estado de espí
rito de Sarney e -seus assessores dire
tos melhorou novamente, e os despa
chos prosseguiram com a apresenta
ção dos novos brigadeiros promovi
dos. Numa conversa telefônica com o 
líder Humberto Lueenas o próprio 
presidente tomou a iniciativa de con
tar sobre a utilização do novo anti
biótico e seus resultados promisso
res. 

Foi a vez de outra audiência des
contraída: um grupo de mulheres 
acompanhadas do senador Fernan
do Henrique Cardoso, que pediu a 
criação do Conselho Nacional de De
fesa dos Direitos da Mulher. Aprova
da também a indicação da deputada 
Ruth Escobar para presidi-lo, lem
brando Sarney que se tratava de 
uma promessa anterior de Tancredo 
que ele cumpriria com prazer. O de
putado pernambucano Wilson Cam
pos notou depois que Sarney estava 
menos tenso, mas ainda revelava 
grande preocupação com relação a 
Tancredo. Mesmo sem audiência 
prevista, conversaram com o presi
dente os ministros Fernando Lyra e 
José Aparecido de Oliveira. 

O médico João Batista Rezende 
falou com Sarney por volta das 16 
horas, transmitindo informações ain
da tranqüilizadoras. Na conversa 
surgiram expressões do tipo "ele vol
ta a subir a montanha" como sinteti-
zadoras de sintomas favoráveis. A 
descontração relativa não demoraria 
muito tempo, entretanto. A partir 
das 17 horas o presidente foi infor
mado de nova crise, com os batimen
tos cardíacos de Tancredo subindo 
para 140, oscilações violentas de 
pressão e a possibilidade de ser feita 
outra punção no abdômen. Um qua
dro desalentador mas ainda previsí
vel diante da gravidade do estado 
geral do paciente. Desta vez, o presi
dente em exercício permaneceu si
lencioso e tenso, mas suas reações já 
foram consideradas apáticas, diante 

informações contradito-
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O senador gaúcho Carlos Chia-
relli, último a ser recebido no primei
ro dia em que foi obedecida uma 
agenda reduzida para não sobrecar
regar o presidente em exercício, co
mo vinha acontecendo, percebeu a 
adaptação de Sarney a uma situação,; 
de instabilidade. 
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