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GOVERNO PLANEJA
ARRECADAR R$ 5,1 BI
/ TRABALHO / MINISTÉRIO LANÇA PACOTE DE MEDIDAS PARA COMBATER A INFORMALIDADE E E A SONEGAÇÃO DO FGTS
E ESPERA OBTER ATÉ O FINAL DO ANO UM RESULTADO DE R$ 5,1 BILHÕES DE INCREMENTO NA ARRECADAÇÃO
JOSÉ CRUZ / ABR

IVAN RICHARD
AGÊNCIA BRASIL

Trabalho anunciou ontem (11) pacote de medidas de fiscalização visando a arrecadar R$ 5,1 bilhões até o final do
ano. Do total, R$ 2,5 bilhões virão
da execução do Plano Nacional de
Combate à Informalidade. O restante, R$ 2,6 bilhões, será proveniente das medidas combate à sonegação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS).
Para fechar o cerco em relação
à sonegação, o pacote inclui o envio ao Congresso Nacional de projeto de lei para aumentar o valor
da multa para o empregador que
mantém o empregado sem carteira assinada. Atualmente, o valor
da multa é R$ 402 por trabalhador
identificado em situação irregular.
A pasta prometeu também capacitar 1,5 mil auditores fiscais para
tornar mais eficiente o trabalho de
fiscalização.
A meta do governo com as
ações relacionadas à formalização de trabalhadores é incluir 400
mil empregados no mercado forO MINISTÉRIO DO

▶ De acordo com Paulo Sergio de Almeida, o Brasil deixa de arrecadar R$ 88,8 bilhões com a informalidade
mal. Em relação à sonegação do
FGTS, a meta é superar as 32 mil
empresas que foram autuadas
em 2014 por deixarem de pagar
contribuição.

De acordo com o secretário
de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego,
Paulo Sérgio de Almeida, o país
deixa de arrecadar, anualmen-

te, mais de R$ 88,8 bilhões com
a informalidade – com cerca de
14 milhões de trabalhadores sem
carteira assinada – e com a sonegação de FGTS. A intenção do

governo é mobilizar todos os auditores fiscais do trabalho na tarefa de fiscalizar as empresas. A
estratégia inclui a ampliar as empresas verificadas por meio eletrônico. “A formalização das relações do trabalho é o pré-requisito básico para aquisição [não
só] de direitos, mas também para
aumentar a arrecadação”, disse
Almeida.
No anúncio das medidas, o ministro do Trabalho, Manoel Dias,
rebateu as críticas feitas pela oposição de que o país vive uma crise econômica. “Estamos vivendo
o pleno emprego. Parece que a sanha udenista [referência à UDN,
partido político criado em 1945
que defendia o liberalismo] voltou, parece que o mundo acabou,
mas quem está em crise é o mundo e não o Brasil”, afirmou Dias. O
ministro lembrou que o país, nos
últimos 12 anos, aumentou o número de empregos formais e reajustou o salário mínimo em mais
de 70%. “Isso está representado na
rua, somos o quarto maior mercado de automóveis do mundo”,
acrescentou.

/ LAVA JATO /



Ex-contadora diz que Youssef
recebia políticos em seu escritório
WILSON DIAS / ABR

A CONTADORA MEIRE Pozza, que
trabalhou com o doleiro Alberto
Youssef, disse ontem (11) que este
recebia políticos em escritório privado, no Paraná. Segundo Meire,
Youssef procurava não misturar os
negócios pessoais com a gestão de
empresas de fechada, como a GFD
Investimentos.
Em entrevista após prestar depoimento na Justiça Federal, em
Curitiba, em um dos processo da
Operação Lava Jato, da Polícia Federal (PF), Meire reafirmou que tinha conhecimento da relação próxima entre o doleiro e os ex-deputados federais André Vargas
(PT-PR), Luiz Argôlo (SDD-BA) e
Mário Negromonte (PP-BA).
Segundo Meire, alguns políticos eram recebidos em escritório
privado, onde ficavam Rafael Ângulo Lopez e Adarico Negromonte, acusados de entregar dinhei-

▶ Meire Pozza prestou depoimento à Justiça Federal
ro a parlamentares, a mando de
Youssef. No depoimento perante
a Justiça, a ex-contadora afirmou
que as primeiras notas frias emitidas pela GFD Investimentos fo-

ram para a empreiteira Mendes
Júnior. No total, Meire acredita que
foram emitidos de R$ 3 milhões a
R$ 4 milhões em notas de serviços
que não foram prestados.

“Todo dinheiro que entrou na
GFD não saiu em forma de saque
ou pagamento de propina. O dinheiro que entrou na GFD foi
sempre usado para investimentos e despesas da própria GFD.
Nunca houve prestação de serviço de nenhuma nota emitida”,
disse.
A Justiça Federal em Curitiba ouviu ontem testemunhas de
acusação contra os executivos da
Mendes Júnior. O doleiro Alberto Youssef, que compareceu a todas as audiências, permaneceu na
carceragem da PF em Curitiba. O
Supremo Tribunal Federal (STF)
já autorizou que Youssef e o ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa prestem novos depoimentos de delação premiada para esclarecer a
participação de políticos no recebimento de propinas.

/ FANTASIA /
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN
EXTRATO DE ADITIVO
O MUNICÍPIO DE JUNDIÁ/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, através de seu Prefeito
Municipal e no uso de suas atribuições legais vem tornar público que, nos termos do § 1º do
art. 65 da Lei 8.666/93, firmou Termo Aditivo ao Contrato Administrativo firmado com a
empresa POSTO UNIÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.206.773/0001-30, oriundo
do Processo Administrativo nº 01080001/2014 (Pregão Presencial nº 007/2014 - SRP) cujo
objeto trata-se de fornecimento de combustíveis, objetivando promover o equilíbrio
econômico financeiro do Contrato corrigindo os valores inicialmente pactuados conforme
consta dos respectivos aditivos, bem como respectiva Dotação Orçamentária para o
exercício 2015.
Jundiá/RN, 02 de janeiro de 2015.
José Roberto de Souza - Prefeito Municipal - P/ CONTRATANTE
Eduardo Torres Barbalho - sócio - P/ CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04020001/15
A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, através do seu Pregoeiro, devidamente
autorizado pela Exma. Sra. Prefeita Municipal torna público, em função de alteração no anexo
I - termo de referência e no edital a epígrafe, o adiamento da sessão do Pregão Presencial nº
003/2015, anteriormente marcada para o dia 19/02/2015. Ficando adiada a sessão pública a
ser realizada no dia 26/02/2015 às 09:00 (nove) horas, Sala de licitação da prefeitura
municipal situada na Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro, Serra Caiada/RN.
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de
serviços em caráter continuado de recarga de cartuchos para impressoras jato de tinta
e de remanufatura de cartuchos de toner para impressoras laser com troca de cilindro e
chip, das diversas máquinas que integram o Patrimônio deste Município, bem como a
aquisição de cartuchos e toners novos. Outras informações pelo fone: (84) 3293-0038 ou
cpl.pmsc@gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS/RN
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 000004/2014

PAULO PINTO/FOTOS PUBLICAS

processar judicialmente o ex-gerente da Petrobras
Pedro Barusco, que acusa o partido de ter recebido propinas em
contratos da Petrobras, de 2003 a
2013, num total entre US$ 150 milhões e US$ 200 milhões. A ação do
partido - que ainda não está pronta - será protocolada após o período do carnaval, informou o presidente do PT, Rui Falcão.
Barusco confirmou, em depoimento na Operação Lava Jato, que
ele e Renato Duque - ex-diretor de
Serviços da Petrobras entre 2003 e
2013 - recebiam propina para facilitar
que empresas assinassem contratos
de grande porte com a estatal, como
os da Refinaria Abreu e Lima, em
Pernambuco, e do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).
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Rubens Suassuna Carneiro - Pregoeiro

PT vai processar delator da Lava
Jato quando o carnaval passar
O PT PROMETE

" 

Falcão disse, em entrevista coletiva, que “todas as nossas doações são legais, registradas e declaradas à Justiça Eleitoral, que tem
aprovado todas as nossas contas. Esse senhor vai ter de responder civil e criminalmente pelos danos morais que está acarretando à
imagem do PT por essa acusação
falsa. Deixo o desafio para qualquer outro que tente fazer a mesma coisa, e terá de responder perante os tribunais”.
No depoimento do Barusco, ele disse que começou a pegar propina desde 1997, depois demarca o período de 2003 a 2013.
Não há uma única pergunta direcionada ao período anterior ao
do PT na Presidência da República, ressaltou Falcão, e negou que

Barusco tenha sido indicado pelo
partido para o cargo que ocupava
na Petrobras.
Para o presidente do PT, houve
indução nas investigações, e tentativa de criminalização do partido. “No termo de colaboração
[depoimento], curiosamente, todas as vezes que é mencionado o
PT ou o [tesoureiro] João Vaccari
Neto, aparece em negrito, no documento original da PF”, destacou. Ele acrescentou que o PT vai
acionar o comando da Polícia Federal (PF), o Ministério da Justiça
e o Ministério Público Federal, pedindo que sindicâncias sejam feitas para apurar “vazamentos seletivos” de informações dos depoimentos da Operação Lava Jato,
que implicam apenas o partido.

A PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DE PEDRAS/RN, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 035/2015, de 20 de janeiro de 2015,
torna público que em razão de alterações no Edital de Licitação, bem como com fulcro no Art.
21, § 4º da Lei n° 8.666/93, a sessão de abertura de envelopes de habilitação e proposta de
preços da licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO fica aprazada para o dia 03 de março de 2015, às 10h. O
Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN, situada
na Rua Coronel Francisco Tomaz, n° 99, Centro, Lagoa de Pedras/RN, no horário de 8h às
12h (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Qualquer informação poderá ser obtida no
endereço e horário supracitados, bem como através do telefone (84) 3692-0178.
Lagoa de Pedras/RN, 11 de fevereiro de 2015
Wendell Ermeson Pereira
Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS
HUMANOS DO RN - SEARH
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015-RP
PROCESSO Nº 117.323/2014-9 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
A Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos - SEARH do Poder Executivo
do Rio Grande do Norte, através de seu Pregoeiro comunica aos interessados que realizará o
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015-RP-SEARH, cujo objeto consiste no Registro de preços
para eventual contratação de empresa prestadora de serviços de publicação de atos
administrativos em jornal de grande circulação no Estado do Rio Grande do Norte, Diário
Oficial da União e de grande circulação nacional, para atender as necessidades dos
órgãos da administração pública direta, indireta, autarquias e fundações, fundos
especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pelo estado do Rio Grande do Norte. O Edital encontrase à disposição dos interessados, na internet, no site: www.rn.gov.br. Qualquer informação será
prestada pelos telefones: (84) 3232-2126 - 3232-2125, ou, pelo Correio Eletrônico:
cplsearh@rn.gov.br. Os envelopes, contendo as propostas de preços e os documentos de
habilitação, deverão ser entregues até o dia 27 de fevereiro de 2015, às 09:00 horas (local),
para a abertura do certame, no Auditório da SEARH, Centro Administrativo do RN - Bloco 08 Lagoa Nova - Natal (RN).

▶ Rui Falcão: desaﬁo aberto

Natal, 11 de fevereiro de 2015.
Francisco Fernandes de Brito - Pregoeiro da SEARH

