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Cristiano Araújo era acusado de fraude em licitação de 2012

Justiça do DF
absolve ex-distrital 
Cristiano Araújo 

O Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Ter-
ritórios (TJDFT) absolveu o 
ex-deputado Cristiano Araújo 
(PSD), na quinta-feira (4), da 
acusação de fraude em um 
processo licitatório. A decisão, 
em segunda instância, foi 
unânime entre os desembar-
gadores da 1ª Turma Criminal. 
Cabe recurso.

Em agosto de 2019, os 
ex-parlamentar foi condenado 
a cinco anos de prisão, em 
regime semiaberto. Segundo 
a denúncia, Cristiano Araújo 

teria fraudado o processo 
para concessão de bolsas da 
Fundação de Apoio à Pesquisa 
do Distrito Federal (FAP-DF), 
favorecendo aliados enquanto 
comandou a Secretaria de 
Ciência e Tecnologia do DF, 
em 2012.

De acordo com o advogado 
Bruno Rodrigues, responsável 
pela defesa do ex-deputado, a 
decisão da primeira instância 
foi um “grave equívoco”. “O 
Tribunal restabeleceu a verda-
de, aplicou ao caso a justiça 
necessária”.

Em 2017, a operação Fi-
rewall II, da Polícia Civil do 
Distrito Federal, apurou que 
Cristiano Araújo participava 
de um grupo que teria frau-
dado a concessão de bolsas 
da FAP-DF para beneficiar 
indicados políticos. À época, o 
ex-parlamentar era o secretá-
rio de Ciência e Tecnologia do 
Governo do DF, pasta à qual 
a FAP-DF é vinculada.

Na denúncia apresentada à 
Justiça, o Ministério Público do 
Distrito Federal (MPDFT) afi rmava 

que Araújo “usou a infl uência 
política para indicar nove candi-
datos para bolsas concedidas pelo 
fundo”. Os benefi ciados recebiam 
valores mensais entre R$ 2,5 
mil e R$ 6 mil.

Segundo as investigações, 
parte dos bolsistas recebeu 
valores dos cofres públicos 
mesmo sem a competência 
necessária ou a realização 
de qualquer projeto. Os sele-
cionados inclusive já sabiam, 
antes do processo, que seriam 
escolhidos.

“GRAVE EQUÍVOCO”

A Agência de Desenvolvi-
mento do Distrito Federal (Ter-
racap) publicou, no Diário Ofi cial 
do Distrito Federal (DODF) um 
Chamamento Público para a 
pré-qualifi cação de empresas 
interessadas em participar em 
processos licitatórios referen-
tes à contratação de estudos 
ambientais. O concurso será 
realizado no dia 30 de março, 
às 10h, no edifício-sede da 
Agência.

As terras desapropriadas, 
pertencentes ao patrimônio 
da Terracap, correspondem 
à, aproximadamente, 70% 
da área do Distrito Federal e 
grande parte dessas áreas 
estão sujeitas ao licenciamento 
ambiental. Durante o processo 
de licenciamento, muitos estu-
dos ambientais são requeridos 
pela Agência.

A proposta, portanto, é dar 
celeridade às futuras licitações 
de contratação de estudos 
ambientais. A licitação de pré-
-qualifi cação tem por objetivo 
habilitar as empresas interes-
sadas quanto a Habilitação 
Jurídica; Regularidade Fiscal; 
qualifi cação econômico-fi nan-
ceira; e qualifi cação técnica.

“Uma vez habilitadas, as 
empresas pré-qualificadas 
fi cam dispensadas da apre-
sentação dessa documentação 
nas licitações de menor preço, 
resultando em maior agilidade e 
efi ciência nas contratações pela 
Terracap”, explica o diretor Téc-
nico, Hamilton Lourenço Filho.

As informações para par-
ticipar da licitação constam no 
edital já publicado no portal 
da Terracap (terracap.df.org.
br). O interessado deve clicar 
em  A Terracap e, em seguida, 
em “Licitações e Compras”. 
Neste campo, basta aces-
sar o “Chamamento Público 
nº03/2020”, e fazer o download 
do documento. 

TERRACAP ABRE 
CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA BANCO 
DE FORNECEDORES

RELEMBRE O CASO

PRÉ-QUALIFICAÇÃO
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Governador afi rmou que estuda reabertura de escolas particulares e academias na próxima semana

Ibaneis prevê vacinação em massa a partir

de abril
governador do Distrito 
Federal, Ibaneis Rocha O

GOVERNADOR disse que 
idosos a partir de 65 anos 
devem ser contemplados 
ainda em março

COVID-19
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OS POLÍTICOS e afins que cri-
ticam o fechamento dos hospitais 
de campanha por todo o país, não 
conhecem o sofrimento que vive o 
administrador público. Se mantém 
os hospitais funcionando com os 
custos altos e não vem a uma 
nova onda será responsabilizado 
pelos órgãos de fiscalização por 
ter mantido o hospital aberto sem 
necessidade. Se fecha e vem outra 
onda do vírus será criticado por ter 
fechado. Só tendo bola de cristal.

HOSPITAIS DE CAMPANHA 

REELEIÇÃO EM RISCO 
O PRESIDENTE da Câmara Legislativa 

do DF, Rafael Prudente, corre risco de ter sua 
reeleição cancelada. Isto porque o PGR Augusto 
Aras, ajuizou 22 ações no STF em que ques-
tiona normas estaduais e no DF que permitem 
a reeleição de membros das mesas diretoras 
das assembleias legislativas em eleições su-
cessivas. Tal fato viola a Constituição no artigo 
57, parágrafo 4º da Constituição. Como o STF é 
lento existe a possibilidade dos reeleitos já terem 
cumprido o seu mandato quando a decisão sair.

BRILHANTE nos campos e nem tanto no par-
lamento, o senador Romário de Souza Faria está 
se preparando para concorrer à reeleição em 
2022, no Rio de Janeiro. Tanto que trocou o Po-
demos pelo PL, de Waldemar Costa Neto, que ga-
rante total apoio para a reeleição do senador.

O “ELÉTRICO” administrador de Taguatinga, Bispo 
Renato Andrade, deu um novo dinamismo à cidade e tem 
estado presente na busca de soluções cobradas pela 
população. A última boa ação do administrador foi levar 
servidores da administração no Hemocentro para doar 
sangue. Nas redes sociais, Bispo Renato Andrade infor-
mou que cada servidor doou 450 ml de sangue, quanti-
dade sufi ciente para salvar a vida de até quatro pessoas.  

O PRESIDENTE do PSD-GO, Vilmar Rocha, corre 
o risco de perder o comando do partido. O lugar seria 
ocupado pelo senador Vanderlan Cardoso, derrotado por 
Maguito Vilela (MDB) nas eleições municipais e apoiado 
pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM).

ROMÁRIO NO PL

BOM EXEMPLO 

MUDANÇA NO PSD?

A DEPUTADA Bia 
Kicis (PSL-DF) deve-
rá mesmo assumir o 
comando da Comis-
são de Constituição e 
Justiça da Câmara. Em 
função de sua fama de 
ser “extremista”, ela foi 
alertada que deve ter 
um comportamento de 
parlamentar e não de 
militante política. Caso 
isso não aconteça, a 
CCJ poderá ser esva-
ziada. Com os recados 
dados e entendidos, 
a posse acontece na 
próxima terça-feira.

O GOVERNO do presi-
dente Jair Bolsonaro abriu 
a temporada de compra de 
vacinas. A oposição fala em 
demora, mas parlamentares 
acreditam que a chegada 
de vacinas nos próximos 
meses irão dar mais 
velocidade a vacinação.

ENQUANTO o pre-
sidente Jair Bolsonaro 
tenta - a sua manei-
ra - baixar os preços 
dos combustíveis, a 
chamada oposição 
neoliberal começou uma 
campanha atacando o 
governo e defendendo a 
manutenção dos preços 
da Petrobrás. Curioso 
é que a campanha 
poupa Paulo Guedes.

Comissões

Vacinas

Campanha

O GOVERNADOR do DF, 
Ibaneis Rocha (MDB), acre-
dita que nos próximos dias 
serão habilitados mais de 
200 leitos de UTI. Com os 
novos leitos e com a queda 
nos indicadores da pandemia, 
o GDF poder estudar a rea-
bertura de novas atividades 
dentro do lockdown. Paralelo 
a isso, o DF deverá ganhar 
três hospitais de campanha.  

APESAR das dificul-
dades dos desempregados 
no Brasil, a senadora Leila 
Barros (PSB), que sonha em 
ser candidata ao Palácio do 
Buriti, e o senador Reguffe 
(Podemos) votaram contra a 
concessão do auxílio emer-
gencial. Já o senador Izalci 
Lucas (PSDB) votou a favor.

NOVOS LEITOS

LONGE
DAS BASES  


