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Justiça determina embargo 
de construções em terrenos 
vizinhpa-aoiParque Lage

A Prefeitura anuncW , ontem, que recebeu no
tificação da 8a. Vara Federal, pedindo o embargo do 
prédio em construção no número 264, da Rua Jar
dim Botânico, atualmente na fase das fundações. 
Até às 17h, contudo, os operários continuavam tra
balhando no Pallazzo dei Pitti. O prédio ao lado, o 
Pallazzo dei Parco, também vizinho ao Parque La
ge, está com suas obras suspensas desde sexta-feira, 
por decisão da Prefeitura.

O embargo determinado pela 8a. Vara Federal 
abrange as duas construções e foi uma medida li
minar destinada a paralisar as obras até a decisão 
final do juiz. No Pallazo dei Parco já haviam sido 
vendidos 50 dos 88 apartamentos, cujos preços osci
lam entre CrS 1 milhão 100 mil e Cr$ 1 milhão 200 
mil.
PARECER FAVORÁVEL

A notificação judicial foi 
e n v i a d a  à P r o  curado- 
ria-Geral do Estado que a 
encaminhou à Prefeitura. 
Aquela havia dado parecer 
favorável para á  obra. O 
advogado Jacinto Savedra 
autor da Ação Popular não 
acredita que o P r e f e i t o  
Marcos Tamoyo recuse a ci
tação. O Juiz Victor Maga
lhães Júnior deverá notifi
car o Prefeito e os diretores 
da Coema para contestar os 

- fatos alegados na ação.
O Juiz deverá também re

quisitar o processo adminis
trativo que autorizou a s 
construções, para e x a m e  
das partes. O Sr Jacinto Sa
vedra observou que não dis
pensará o depoimento pes
soal do Prefeito, na fase de 
consulta de testemunhas, o 
que demorará ainda alguns 
meses.

SEM DESPEJO

A diretora-presidente da 
Organização das Voluntá
rias, que ocupa um dos pré
dios do Parque Lage desde 
1968, Sra Elisa Coimbra Bue
no Lynch, disse ontem que 
não existe a possibilidade de 
que a entidade seja despe
jada, conforme determina
ção do diretor do Jardim 
Botânico.

”0  Presidente da Repúbli
ca, disse ela, é muito amigo 
de nossa família, e já  m an
dou dizer, através de ami
gos, que nossa obra é muito 
querida desde o Presidente 
Dutra, e teve a continuação 
de todos os Presidentes” 
Segundo D Elisa, o Gover- 
n a d o r  também garantiu 
que ”a nossa obra é sagra
da".

A OBRA

A Organização das Volun
tárias, criada em 1945, é in 
tegrada por 16 mil senho
ras, reunidas em 492 grupos 
por todo o país, e produziu, 
em 1976 e 1977, 15 mil 411 
peças de roupa; 2 mil 250 
peças de artesanato; e reu
niu, nos 32 anos de traba
lho, 2 mil 165 máquinas de 
costura domésticas e 261 in
dustriais.

Os donativos para hospi
tais abrangeram 2 mil 428 
hospitais em todo país, con
forme os dados da Organi
zação. Segundo a diretora- 
presidente, a entidade tem- 
se ressentido da falta de 
participação d e mulheres 
mais jovens: "E' preciso in
cutir esta mentalidade na 
mulher brasileira; nos Esta
dos Unidos isto é automáti
co”.


