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Cidade 
Jornal de Brasília 

com a Constituinte 
Bilau Pereira 

A onze dias da instalação do 
Congresso Constituinte, alguns 
segmentos da sociedade, como 
lobistas, comerciantes em geral e 
j o rna l i s t a s , p reparam-se para 
atuar num mercado subitamente 
triplicado pela invasão de centenas 
de pessoas e grupos empresariais 
que, pelos mais diversos motivos, 
preparam-se para instalar-se em 
Brasí l ia , com o in tui to de 
press ionar ou s implesmente 
assistir à elaboração das novas leis 
do país. 

Com cerca de 300 novos 
parlamentares, que para aqui virão 
com familiares e pessoal de apoio, e 
uma média de 1.100 grupos de lob-
by já registrados no Congresso 
Nacional, a sessão legislativa de 
1987 promete um superaquecimen
to em setores do comércio como 
hotelaria, mercado imobiliário, em
presas de táxis e agências de 
comunicação, além da ampliação 
do mercado de trabalho, em fun
ção, principalmente, da inten

sificação da cobertura jornalística e 
dos escritórios montados para 
acompanhamento dos trabalhos da 
Assembleia Nacional Constituinte. 

Os comerciantes não escondem 
a expectativa de um ano ab
solutamente promissor. Os preços 
dos aluguéis, por exemplo, poderão 
d i spa ra r , em vi r tude da 
pouquíssima oferta e da imensa 
procura, conforme depoimento do 
pres iden te do S ind ica to dos 
Corretores de Imóveis do DF, 
Cézar Siqueira Assreuy. 

Os hotéis, como consequência 
da escassez de imóveis, deverão 
superlotar. Mas o presidente do 
Sindicato dos Hotéis e Similares, 
António Pereira Barbosa, garante 
que os 56 hotéis do DF são 
suficientes para atender à procura. 
Assim como os 4.012 
estabelecimentos, entre restauran
tes, bares, lanchonetes e casas 
noturnas, que se organizam para 
fazer jus a to'dos os gostos, do 
cidadão comum à mais alta au: 

toridade constituinte. 
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