
Constituinte 
será instalada 
com sinfónica 
Um concerto sinfónico sob a regência do maestro 

Cláudio Santoro, em frente ao Congresso Nacional, 
imediatamente após a instalação da Assembleia 
Nacional Constituinte, foi a fórmula encontrada para 
que o povo possa participar daquele evento, pois a fal
ta de espaço no interior da sede do Legislativo tornou 
inviável qualquer outra alternativa. Nos jardins serão 
instalados "telões" de TV para o público acompanhar a 
solenidade. 

Santoro regerá a Orquestra Sinfónica de Brasília 
num programa de músicas exclusivamente brasileiras, 
do qual constarão as Bachianas, de Villas-Lobos, e a 
Protofonia do Guarany, de Carlos Gomes, e que será 
aberto com a participação do coral da Orquestra Sin
fónica do Rio de Janeiro cantando o Hino Nacional. A 
ideia do concerto reunindo autoridades e povo partiu 
do ministro da Cultura, Celso Furtado, e obteve a 
adesão do maestro, atualmente, na Alemanha, de onde 
retornará no próximo dia 20. Será, também, uma 
homenagem a Villa-Lobos, cujo centenário de nas
cimento transcorrerá a 5de fevereiro. 

Ontem, a 26 dias da instalação da Constituinte, as 
assessorias da presidência da Câmara e do Senado 
ainda não haviam chegado a um acordo sobre um tema 
que se vem revelando inquietante: o direito dos cons
tituintes a convidarem, pelo menos, uma pessoa para a 
cerimónia. Inquietante porque as galerias têm 955 
lugares e há pelo menos 200 autoridades e 1.500 jor
nalistas, do Brasil e do exterior, muitos dos quais não 
terão acesso àquelas dependências por falta de es
paço. Se cada constituinte — e eles são 559 — tivesse 
direito a um convidado para as galerias, menos de 200 
jornalistas teriam acesso, ainda que a distância, à 
cerimónia de instalação da Constituinte. 

Neste momento, o mais provável, é que os con
vidados dos constituintes assistam à cerimónia em 
"telões" a serem instalados nos auditórios Petrónio 
Portella, do Senado, e Nereu Ramos, da Câmara, 
havendo, ainda, a possibilidade de o número de assis
tentes ser substancialmente ampliado com a mon
tagem de um novo "telão" no Centro de Convenções. 
Neste sentido, estão sendo feitos entendimentos entre 
as mesas do Senado e da Câmara e o governo do Dis
trito Federal. 

Garantidos 
À exceção dos próprios constituintes, apenas os 

ministros de estado, o corpo diplomático — 80 em
baixadores — os governadores eleitos e em exercício, 
os ministros do iupremo Tribunal Federal, os pre
sidentes dos TVib.inais superiores, o comandante 
militar do Planalto, ) arcebispo de Brasília, o consultor 
e o procurador-ge ai da República, têm lugares as
segurados na instilação da Constituinte. A sessão 
solene será instalada às 16 horas, mas já às 15hl5, o 
ministro-presidentt do Supremo Tribunal Federal, 
Moreira Alves, a iuem incumbirá presidi-la, estará 
passando em revista as tropas. 


