
Cenário festivo e confuso 
Cartazes em profusão 

pedindo votos para os deputados 
Fernando Lyra, à presidência da 
Câmara, e Amaury Muller e 
Paulo Mincarone, à quarta e 
terceira secretarias. Quilos de 
fios das emissoras de televisão. 
Retardatários atrás de 
credenciais. Filhos, netos, noras 
e esposas de constituintes 
desfilando pelos corredores do 
Congresso. Repór te res 
atarantados pelos Salões 
Verdes, da Câmara, e Azul, do 
Senado. Políticos em sucessivas 
reuniões. 

Sob esse cenário festivo e 
confuso, instala-se amanhã a 
A s s e m b l e i a N a c i o n a l 
Constituinte. Uma verdadeira 
operação de guerra para que 
tudo esteja pronto, e, de 
preferência, funcionando. O 
happening será no plenário da 
Câmara. Lá, só terão acesso os 
559 constituintes, 10 agentes de 
segurança, sete assessores da 
mesa diretora, 16 fotógrafos, e, 

o presidente José evidentemente 
Sarney. 

Ministros, 
atuais e 
embaixadores, 
t r i b u n a i s 
autoridades 

governadores — 
eleitos —, 

presidentes de 
s u p e r i o r e s , 

do Governo do 
Distrito Federal e parlamentares 
estrangeiros ficarão nas galerias. 
Dos 935 lugares, 230 estão 
destinados ao primeiro escalão 
dos Governos Federal e estadual, 
além de seus convidados. Cem 
cadeiras foram reservadas para 
os jornalistas. Mas, para 
cobertura nas galerias, foram 
expedidas 700 credenciais 

Telões 
Telões foram instalados nos 

auditórios Nereu Ramos, 

(Câmara) e Petrõnio Portela 
(Senado). Assim, espera-se, os 
1.118 convidados dos 
constituintes — cada um 
recebeu dois convites — poderão 
assistir a solenidade de 
instalação da Assembleia. 
Assessores de parlamentares — 
de posse do crachá "Gabinete" 
— poderão circular livremente 
nos auditórios, corredores e nos 
salões Verde e Azul. 

Cerca de 1.500 pessoas foram 
credenciadas para a cobertura 
jornalística — ai incluídos 
repórteres , cinegraf is tas, 
entregadores de matéria, pes
soal técnico de rádio etelevisão. 
Só pool de redes nacionais de' 
televisão congrega mais de 300 
pessoas. Aos jornalistas foi des
tinada a infra-estrutura dos 
Comités de Imprensa da Câ
mara e do Senado, além de 
dezenas de mesas e máquinas de 
escrever colocadas no salão de, 
entrada da Câmara. 

As rádios instalaram 40 
cabines na Câmara. Emissoras 
de rádio de todos os estados do 
pais solicitaram credencial. A 
central elétxica de som e imagem 
começará seu plantão a zero 
hora de amanhã até o término da 
eleição do presidente da 
Assembleia, na segunda- feira. 

Para completar a festa, a 
Orquestra Sinfónica do Teatro 
Nacional de Brasília executará, 
após a instalação da Assembleia, 
o Hino Nacional, o Estatuto do 
Homem, poema de Thiago de 
Mello e música do maestro 
Cláudio Santoro; a Alvorada; de 
Carlos, Gomes; e choros 
número 10, de Heitor Villa-
Lobos. 


