
LUX ÚLTIMA HORA
2 2  O U T  197

JORNAL Rie de Janeiro

VA S P  —  i maior frota de jato» Boeing em vôo ne Braeil

Tamoyo reage e 
acusa Lygia de

O Prefeito !W rcos TaMoyo disse 
ontem  que “a D eputada Lygia Lessa 
Bastos pode pedir exoneração de 
quem  ela entender, mas pelo menos 
deveria ap resen tar justifica tivas v á
lidas para sa tisfazer seus desejos de 
derrubar Executivos”. Tamoyo não 
dem onstrou surpresa com a atitude 
da parlam entar arenista: “Se ela 
pediu a safda do G overnador Faria 
Lima, tam bém  pode sugerir a m i
nha .

Declarou que “não é a prim eira 
vez, nem será a últim a, que a depu
tada inverte as coisas e, nesse rol de 
coisas falsas un tadas por Lygia Bas
tos, mais um a m entira é dita quando 
ele a afirm a que o licenciam ento p a 
ra as obras dos dois edifícios ao lado 
do Pjy que  Lace foi concedido pela 
Prefeitura sem que o IPHAN e o 
IBDF fossem ouvidos -  o IPHAN foi 
ouvido e o IBDF pronunciou-se duas 
vezes sobre as obras".

O Prefeito Marcos Tamoyo, que 
na próxim a q u a rta -fe ira  iniciará 
um a viagem à Europa, respondeu a 
o u tra s  três acusações feitas por 
Lygia Lessa Bastos na Câm ara dos 
D eputados, re lac ionadas tam bém  
com licenças para construção de 
edifícios: o UEB-Center, ao lado da

Igreja Santa Teresinha, na safda do 
T únel Novo; o C en tro  C ândido 
Mendes, na Praça Quinze, e o prédio 
da Praia do Flamengo, na esquina 
da Rua Dois de Dezembro.

As três licenças, segundo o prefei
to, foram ,concedidas na adm inistra
ção an terior à sua e dentro  da legis
lação em vigor na época. Disse que 
com as restrições que o seu Governo 
vem fazendo à construção  civil, as 
três construções apontadas nas acu 
sações da deputada não poderiam  
ser licenciadas com as mesm as ca 
racterísticas.

Marcos Tamoyo esclareceu ainda 
que a Deputada Lygia Lessa Bastos 
está muito mal inform ada quan to  à 
em presa que adquiriu a Ilha da Co
roa, na Barra da Tijuca, e quan to  ao 
modo como foi feito o negócio: “A 
Ilha da Coroa não foi vendida d ire
tam ente, mas através de um leilão 
público, realizado pelo Patrim ônio 
da União, e eu jam ais, em tempo 
algum, participei da em presa que 
arrem atou  a ilha . Acrescentou que 
a em presa hoje proprie tária  da ilha 
tem  atividade diferente de um a o u 
tra,em  que o prefeito é acionista 
m ajoritário, em bora as duas tenham  
a mesma razão social.


