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Cici toca
sinos e
nossos
corações

UM SÍMBOLO DESTE
DIA DE SÃO JOÃO

Tarcísio José de Almeida “Cici”, 84 anos, é um
patrimônio de Barão de Cocais, um dos últimos
sineiros de Minas Gerais. Responsável pelos sinos
do Santuário de São João Batista, ele mantém uma
tradição que está em extinção e neste Dia do
Padroeiro nos faz manter a esperança de vermos
novamente igreja e adro cheios, como ocorria
antes da pandemia do novo coronavírus. 3
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REGISTROS

Senado aprova produção
de vacina para humanos
por indústrias veterinárias

STF confirma que
Moro foi parcial
em caso de Lula

EX-PRESIDENTE LIBERADO PARA 2022

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) confirmou em placar
de 7 a 4 a decisão da Segunda
Turma da corte de declarar a
parcialidade do ex-juiz Sergio
Moro na condução do proces-
so do triplex de Guarujá (SP),
que levou o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) à pri-
são por 580 dias.

O tribunal já tinha maioria
nesse sentido, mas ainda falta-
vam os votos do ministro Mar-
co Aurélio, que havia pedido
vista (mais tempo para analisar
o caso), e do presidente, Luiz
Fux. Ambos votaram ontem
para anular a decisão da Se-
gunda Turma, mas outros sete
ministros já haviam se posicio-
nado de maneira oposta.

Os ministros Gilmar Men-
des, Ricardo Lewandowski,
Cármen Lúcia, Dias Toffoli,
Kassio Nunes Marques, Ale-
xandre de Moraes e Rosa We-
ber afirmaram que o plenário
não poderia revogar a decisão
da Segunda Turma.

Os ministros Edson Fachin,
Luís Roberto Barroso, Marco
Aurélio e Fux ficaram venci-
dos. Eles defenderam que,
como o tribunal reconheceu a
incompetência territorial da
Justiça Federal no Paraná para
atuar nos processos de Lula, o
que levou à anulação de suas
condenações, a atuação de
Moro nesses casos não teria
como ser analisada.

Nas redes sociais, Moro
elogiou os votos dos quatro
ministros e disse que a posição
deles corresponde “aos fatos
ocorridos e ao direito”. “Nun-
ca houve qualquer restrição à
defesa de Lula, cuja culpa foi
reconhecida por 10 juízes”, es-
creveu o ex-juiz.

O julgamento foi interrom-
pido no fim de abril em meio a
um bate-boca entre Gilmar,
crítico da Lava Jato, e Barro-
so, que votou para anular as
condenações de Lula, mas
contra manter a declaração da
parcialidade de Moro.

Ontem, Marco Aurélio deu
um voto enfático em defesa do
ex-juiz e disse que Lula “foi
ressuscitado politicamente”
pelo Supremo. Fux foi na mes-
ma linha e afirmou que a deci-
são da Segunda Turma foi ba-
seada em “prova ilícita”, em
referência aos diálogos hacke-
ados de integrantes da Lava
Jato, que ficaram conhecidos
como Vaza Jato. O ministro
aproveitou para fazer uma de-
fesa da Lava Jato e criticar a
decisão da maioria de retirar as
ações de Lula de Curitiba e
anular suas condenações.

Já Marco Aurélio afirmou
que a ordem judicial do STF
para retirar os casos de Lula
de Curitiba e remetê-los à eta-
pa da análise da denúncia a ser
feita pela Justiça Federal no
Distrito Federal ocorreu de
forma “extravagante”. Para
ele, a Segunda Turma não po-
deria ter julgado a suspeição do
ex-juiz porque já havia sido de-
clarada a incompetência terri-
torial dele naqueles casos.

O ministro também afirmou
que os diálogos hackeados de
integrantes da Lava Jato não
podem ser considerados pela
Justiça, porque seria o mesmo
que “admitir que ato ilícito
produz efeitos”.

Mesmo diante do voto dos
dois, os demais colegas não
mudaram de posição e o plená-
rio manteve a decisão segundo
a qual Moro não agiu de ma-
neira imparcial na condução do
processo de Lula.

Sete ministros do Supremo
que já haviam votado defende-
ram que derrubar o entendi-
mento fixado pela Segunda
Turma não seria correto e cri-
aria um precedente perigoso
para o tribunal.

“Ao permitirmos que o ple-
nário reanalise uma sessão jul-
gada pela turma fora das hipó-
teses regimentais, como é o
caso de embargos de divergên-
cia, por exemplo, nós estaría-
mos subvertendo a própria or-
dem regimental”, disse Moraes.

O ministro afirmou ainda
que “o plenário é soberano no

exercício das suas atribuições
regimentais e não há nessa hi-
pótese previsão recursal de
decisão da turma”. O caso es-
tava parado há mais de dois
anos na Segunda Turma após
um pedido de vista de Gilmar
e foi pautado para julgamento
poucos dias depois de Fachin
anular as condenações de
Lula, em março.

Na decisão, Fachin havia
afirmado que a declaração de
incompetência territorial de
Curitiba inviabilizaria a análise
do habeas corpus em que o
petista suscitava a parcialidade
de Moro. A Segunda Turma,
porém, por 4 a 1, divergiu do
entendimento de Fachin e
prosseguiu o julgamento. Na
ocasião, Cármen Lúcia, que já
tinha se oposto à suspeição do
ex-juiz, mudou de voto e for-
mou a maioria de 3 a 2 para
anular o processo sob o argu-
mento de que Moro agiu com
parcialidade no caso.

A confirmação da parciali-
dade de Moro é uma vitória
para o ex-presidente Lula e o
deixa mais distante de uma
eventual nova condenação
pelo juiz que assumirá os pro-
cessos retirados de Curitiba,
pois a declaração da suspeição
tem como consequência a
anulação de provas colhidas
naquele processo.

Este tema foi julgado no fim
de abril, logo depois de os mi-
nistros do STF decidirem, por
8 a 3, manter a decisão indivi-
dual de Fachin de anular as
condenações de Lula e remeter
as denúncias contra ele para o
Distrito Federal.

Com isso, a corte liberou o
ex-presidente a participar das
eleições de 2022, uma vez que
as duas condenações em se-
gunda instância que o torna-
vam inelegível foram invalida-
das. A vitória do petista foi du-
pla, pois a suspeição de Moro
também foi confirmada. Essa
decisão, porém, vale apenas
para o caso do triplex.

Nas outras três ações envia-
das para a Justiça Federal em
Brasília, o novo juiz do caso
terá a opção de convalidar as
provas que estão nos autos e
acelerar a tramitação das de-
núncias do Ministério Público
Federal contra o petista.

Está nas mãos de Gilmar,
porém, o pedido para que a de-
claração de parcialidade de
Moro seja estendida ao caso
do sítio de Atibaia (SP), em
que não houve sentença do ex-
juiz, mas ele participou do iní-
cio do processo.

O Senado aprovou ontem
projeto de lei (PL) que autori-
za fábricas de vacinas de uso
veterinário a produzir vacinas
contra covid-19, bem como
insumos farmacêuticos ativos
(IFA). A ideia é ampliar a
oferta de doses de vacina e
acelerar a imunização da po-
pulação. O texto segue para
sanção do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido).

Segundo o projeto, os laboratórios de produtos vete-
rinários devem cumprir todas as normas sanitárias e as
exigências de biossegurança próprias dos estabelecimen-
tos destinados à produção de vacinas humanas. Todas
as fases de produção de vacinas humanas deverão ocor-
rer em instalações separadas de onde continuarão sendo
produzidas as vacinas veterinárias.

O projeto sofreu alterações na Câmara e voltou ao
Senado. O relator do projeto no Senado, Izalci Lucas
(PSDB-DF), acatou emendas de redação, deixando o
texto mais claro. Por exemplo, houve a troca do termo
“vacinas humanas” para “vacinas para uso humano''.

Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Produ-
tos para Saúde Animal, o setor tem capacidade instalada
e detém a tecnologia necessária para produzir vacinas
para humanos. O sindicato esclareceu que a indústria de
saúde animal no Brasil pode adaptar facilmente suas
instalações para o nível de segurança 4, exigido para a
produção de vacinas de uso humano. Além disso, afirma
que a indústria veterinária pode produzir o insumo far-
macêutico ativo (IFA).

A Câmara incluiu um dispositivo que conferia ao pro-
jeto uma temporariedade. Mas o relator recusou a mu-
dança. Para ele, os investimentos para fazer as adapta-
ções necessárias às instalações das fábricas são “vulto-
sos” demais para serem temporários. “[...] seria contra-
producente e um desestímulo se a autorização para a
produção dessas vacinas fosse concedida apenas por
determinado tempo”, afirmou o relator.

IMUNIZAÇÃO CONTRA COVID-19

Matheus Teixeira

FOLHAPRESS
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Hoje, 24 de junho, é o dia
do padroeiro de Barão de
Cocais, São João Batista, e
considerado também como
“aniversário do município” –
embora a data oficial da
emancipação político-adminis-
trativa seja 31 de dezembro. A
celebração religiosa, entretan-
to, não seria a mesma sem a
presença discreta de Tarcísio
José de Almeira “Cici”, 84
anos, responsável pelo toque
dos sinos do histórico Santuá-
rio de São João Batista.

“São 85 degraus até os
sinos”, afirma Cici, com a
intimidade de quem é o respon-
sável por manter viva em Barão
de Cocais a tradição dos sinos
– que têm sido substituídos em
muitas igrejas por equipamen-
tos eletrônicos. Anunciar
missas e acontecimentos
importantes pelas badaladas é
um ofício que transforma o
sineiro do santuário em
personagem símbolo desta
data no município.

As décadas de vida de Cici,
quase o mesmo tanto que os
degraus até a torre, são
testemunhas da passagem do
tempo contemplada lá do alto,

de quem sabe como quase
ninguém o som que tem o
retinir majestoso do sino. A
bengala – discreta como ele –
é apenas símbolo dessa
persistência na preservação do
ofício a que se dedica com
afinco, já que os passos
seguem a firme determinação
de mantê-lo indefinidamente.

O sineiro mais antigo de que
se lembra é José Monteiro. “Ia
da sua casa até os sinos bem
cedo e tocava sempre às 6h”,
conta Cici, já vacinado contra
essa doença moderna que é a
covid-19 e esperançoso de
ver ainda muitos jubileus do
padroeiro, mesmo que o deste
ano tenha programação quase
toda só pela internet, sem a
tradicional presença do povo
lotando o santuário e o adro.

Memória - A construção da
Igreja Matriz São João Batista
do Morro Grande teve início
em 1764. A obra é considerada
o primeiro projeto arquitetôni-
co de Aleijadinho, que esculpiu
a imagem de São João Batista
na porta de entrada e projetou
o conjunto da tarja do arco-
cruzeiro no interior da igreja.
Foram gastos 21 anos para a
conclusão da matriz, que foi
inaugurada em 1785.

Emerson de Paula Alves

ESPECIAL PARA O DIÁRIO

Cici nos faz
ser ainda mais
cocaienses

PERSONAGEM SÍMBOLO DESTE
DIA DE SÃO JOÃO BATISTA

fotos Emerson de Paula Alves
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Prefeitura abre pré-cadastro para
vacinar trabalhadores da indústria

IMUNIZAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS

A Secretaria Municipal
de Saúde abriu pré-cadas-
tro para levantamento da
vacinação de trabalhado-
res industriais de Barão
de Cocais contra o coro-
navírus. O formulário es-

tará disponível até dia 6
de julho no link “https://
bit.ly/3zP4QpY”, segun-
do informação divulgada
ontem pela Prefeitura em
sua página no Facebook.

Ainda não há data de-

finida para a imunização
dos trabalhdores da in-
dústria contra a covid-19,
mas a Prefeitura divulgou
que o cadastro “ajudará a
orientar a vacinação para
esse grupo prioritário”.

A Prefeitura não divul-
gou boletim epidemioló-
gico até as 21h12 de on-
tem. O mais recente dis-
ponível, de anteontem,
informava que Barão de
Cocais tinha 65 mortos

por coronavírus – consi-
derando o período desde
o início da pandemia, em
março do ano passado.

Foram registrados 19
novos casos confirma-
dos de covid, o que ele-

vou para 3.602 o número
de pessoas residentes no
município contaminadas.

Anteontem, havia seis
cocaienses hospitalizados
com covid e um deles es-
tava em outro município.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS,
ABERTURA do Processo Licitatório Nº 065/2021, Pregão
Eletrônico SRP Nº 033/2021, Identificação da Licitação
na Plataforma Eletrônica do Banco do Brasil [nº 878775],
do tipo menor preço Global, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de
produção de eventos. Licitação de ampla participação. Início
do acolhimento de propostas: às 08h00min do dia 29/06/
2021. Abertura das propostas: às 09h00min; Sessão Pública
de Lances/disputa: às 09h30min, ambas no dia 09/07/2021.
Barão de Cocais, 23 de junho de 2021. Gabriel Cassoli
Cortelleti - Secretário Municipal de Cultura e Turismo. O
Edital estará disponível no site do Município,
www.baraodecocais.mg.gov.br e www.licitacoes-e.com.br -
Transparência - Licitações - Nº do Pregão.

Polícia Civil prende o empresário
que espancou rapaz de 15 anos

JUSTIÇA DETERMINA PRISÃO PREVENTIVA

A Polícia Civil de Ba-
rão de Cocais prendeu
ontem um empresário de
33 anos que agrediu um
adolescente de 15 anos.
O delegado regional Hel-
ton Cota Lopes informou
que foi cumprido um
mandado judicial de pri-
são preventiva e que o
inquérito sobre o caso
será concluído nos pró-
ximos dias.

O espancamento do
rapaz ocorreu dia 6 de
maio, durante uma dis-
cussão ocorrida na porta
de uma oficina de instala-
ção de som automotivo
localizada no bairro Viú-
va. O desentendimento
foi por motivos fúteis e
captado por uma câmera
de segurança próxima ao

local. O empresário agre-
diu o adolescente na ca-
beça com uma chave de
boca de grande tamanho.

O rapaz sofreu trau-
matismo craniano devido
à agressão e precisou
ser transferido para Belo
Horizonte, onde foi ope-
rado. O empresário foi
encaminhado para presí-
dio, onde ficará à dispo-
sição da Justiça.

Memória - O adoles-
cente de 15 anos que so-
freu traumatismo crania-
no recebeu alta médica
no dia 10 de maio, às
10h24, do Hospital In-
fantil João Paulo II, em
Belo Horizonte, para
onde foi transferido após
a cirurgia no Hospital

João XXIII. Ele terá que
retornar no início de ju-
lho para exames de crâ-
nio na capital, segundo
informou sua família.

“Ele foi levado pelo pa-
trão para a Unidade de
Pronto Atendimento [UPA
24h], onde foi atendido e
liberado. Eu fiquei saben-
do dessa situação por
volta das 17h. Fui lá no
trabalho dele, e ele estava
em pé e com uma faixa
na cabeça”, contou a
mãe do adolescente.

Porém, por volta das
19h30, o rapaz desmaiou
em casa, sendo levado
pela mãe para a UPA. “O
médico que atendeu ele à
tarde estava lá e fez outra
tomografia e já pediu a
transferência do meu fi-
lho para o João XXIII”,
acrescentou a mãe.Empresário que agrediu o rapaz foi preso pela Polícia Civil na oficina dele

Polícia Civil / divulgação
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Capim Cheiroso e Boa Esperança
estão ganhando muros de gabião

OBRAS PARA EVITAR ENCHENTES

Delivery e retirada
(31) 99869-1144 (WhatsApp)

A Ster Engenharia,
contratada pela Prefeitura
de Barão de Cocais, está
construindo muros de
contenção do tipo gabião
– com tela e pedras – em
pontos dos bairros Ca-
pim Cheiroso e Boa Es-
perança onde encostas
do rio São João cederam
durante enchentes.

No Capim Cheiroso,
os muros têm 40m de
extensão e 3m de altura,
com previsão de serem
concluídos em um mês e

valor investido de R$
137.905,35. No Boa Es-
perança, são 55m na
margem direita e 42m na
esquerda do rio, com a
previsão de término em
um mês e meio e preço
de R$ 159.056,65.

Segundo o secretário
municipal de Obras e Sa-
neamento, Douglas Pena,
os muros de gabião “vão
facilitar o trânsito de pe-
destres, veículos, e ofe-
recendo mais segurança
para a população”.

Memória - Em de-
zembro de 2019, a Vale
assinou um acordo com
a Prefeitura para investir
R$ 7.448.409,24 em 15
pontos localizados em
margens do rio São João
e dos córregos São Mi-
guel e Corta Goela.

Já foram realizados
serviços de limpeza, de-
sassoreamento, estrutu-
ras de contenção de talu-
des, muros de concreto
armado e recomposição
de mata ciliar.

Muros de gabião devem evitar que enchentes danifiquem casas e prédios

Acom PMBC




