
Não há vagas p< 
Desde a reunião do colégio eleitoral que, 

em 1985, escolheu Tancredo Neves e José 
Sarney para presidente e vice da República, 
o Congresso Nacional não presenciava tanto 
movimento. Em função disso, Brasilia, uma 
cidade despreparada para grandes eventos, 
está recebendo mal não só os parlamentares 
que chegam para tomar posse como tam
bém qualquer de seus parentes e convidados 
que queiram assistir à instalação da Cons
tituinte. 

. Chegar a Brasilia até domingo é uma 
tarefa espinhosa. Sair da cidade depois dis
so será mais difícil ainda. Os voos da ponte-
aérea Rio-Brasilia estáo lotados desde o 
início da semana e muitos deputados flu
minenses estão apelando a direçâo da 
Câmara para tentar conseguir uma vaga. Os 
voos regulares também estão lotados, 
sobretudo os que vêm do Nordeste. 

O grande número de pessoas que chega a 
Brasília esgotou a capacidade dos hotéis. Os 

a os convidados 
três principais da cidade não aceitam mais 
reservas. O Hotel Nacional, onde tradi
cionalmente hospedam-se os governadores e 
altas autoridades, está lotado até o dia 4 de 
fevereiro. O S t . Paul, com seus 281 leitos, só 
terá vaga a partir da segunda-feira. O mes
mo acontece no Garvey Hotel. 

Quem conseguir chegar a Brasília, depois 
desse esforço, vai ter que lutar ainda por um 
convite para assitir à sessão de instalação 
da Constituinte. Nesse caso esta a cantora 
Fafá de Belém, a «musa das diretas», que 
não está conseguindo convites para domin
go. Ela teve que pedir ao deputado He
raclito Fortes (PMDB-PI) que lhe con
seguisse um meio de acesso ao Congresso, 
mas sua tentativa não foi bem-sucedida. 
Heraclito é um dos deputados mais pró
ximos do presidente da Câmara, Ulysses 
Guimarães, mas a dificuldade para con
seguir convites é tamanha que nem o 
próprio presidente da Casa poderá alojar os 
seus familiares. 


