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RONATUS CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 10.526.336/0001-46 - NIRE 33.3.0029943-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os acionistas da Cia para se 
reunirem em AGE, no dia 22/06/17, às 9h30min, a ser realizada, na sede na Av. 
Churchill, nº 94, sala 310, Centro/RJ, CEP 20.020-050, a fim de eleger novo Diretor 
Financeiro da Cia. RJ, 09/06/17. Raul Barrozo da Motta Junior - Diretor Presidente.

521 PARTICIPAÇÕES S.A. - Em Liquidação Extrajudicial
CNPJ/MF nº 01.547.749/0001-16 - NIRE nº 33.300.163.409

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
EM 31 DE MAIO DE 2017. 1. Hora, data e local: Às 10 horas do dia 31 de 
maio de 2017, na sede social da 521 Participações S.A. - Em Liquidação 
Extrajudicial (“Companhia”), situada na Praia do Flamengo, 66 - Bloco 
B, sala 907 na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 
2. Convocação e Presença: Convocação realizada conforme o Estatuto 
Social da Companhia e presença da totalidade dos membros titulares do 
Conselho de Administração Srs. Renato Proença Lopes, Arthur Prado Silva 
e João Ernesto de Lima Mesquita. 3. Mesa: Presidente: Renato Proença 
Lopes; Secretário: Arthur Prado Silva. 4. Ordem do dia: 4.1. Distribuição 
da remuneração global anual entre os administradores da Companhia; 
4.2. Apreciação da renúncia do Sr. Fernando Santos do Nascimento, 
ao cargo de Conselheiro Suplente do Conselho de Administração da 
Companhia, conforme carta enviada à Companhia. 4.3. Deliberação sobre 
indicação de novo membro do Conselho de Administração da Companhia. 
5. Deliberações tomadas por unanimidade: 5.1. Considerando o 
valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia, 
conforme determinado pelos acionistas na Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária, realizada em 25 de abril de 2017, os conselheiros 
deliberaram fixar a verba remuneratória mensal dos administradores da 
Companhia na forma descrita a seguir: (a) Os membros do Conselho de 
Administração farão jus ao montante mensal de R$1.000,00 (mil reais); 
(b) O Liquidante da Companhia fará jus ao montante mensal de R$15.000,00 
(quinze mil reais). 5.2. Os Conselheiros tomaram conhecimento da carta 
datada de 02 de maio de 2017, na qual o Sr. Fernando Santos do Nascimento 
renuncia ao cargo de Conselheiro Suplente do Conselho de Administração 
da Companhia. Os Conselheiros agradeceram os bons serviços prestados 
à Companhia e ratificam todos os atos por ele praticados desde a eleição 
até a presente data. 5.3. Os Conselheiros, conforme previsto no artigo 
14 do Estatuto Social da Companhia decidiram nomear para o cargo de 
Conselheira Suplente do Conselho de Administração da Companhia a Sra. 
Marília de Oliveira Carmo, brasileira, separada judicialmente, bancária, 
portadora do documento de identidade no 05.843.614-8, emitido pela SSP/
DETRAN-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 952.726.747-15, com endereço 
na Rua Assunção, 112, apto. 904, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro. Conforme o Estatuto Social da Companhia, a conselheira ora 
indicada toma posse mediante assinatura no respectivo Termo de Posse no 
livro próprio, e exercerá o cargo para o qual foi indicada, conforme previsto 
no Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, até a próxima Assembleia 
Geral da Companhia. Declara, ainda, não estar incursa em nenhum dos 
impedimentos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, depois de lavrada a 
presente ata e assinada no livro próprio. Rio de Janeiro, 31 de maio de 
2017. Presidente: Renato Proença Lopes. Secretário: Arthur Prado Silva. 
Conselheiros: Renato Proença Lopes, Arthur Prado Silva e João Ernesto 
de Lima Mesquita. Confere com o original lavrado em livro competente. 
Arthur Prado Silva - Secretário.

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Ana Paula Pontes Car-
doso - Juiz Titular do Cartório da 46ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, 
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que fun-
ciona a Av. Presidente Vargas, 2555 6º Pav. 603/612/621 CEP: 20210-030 - Ci-
dade Nova - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2222 e-mail: cap46vciv@tjrj.jus.br, 
tramitam os autos da Classe/Assunto Monitória - Pagamento, de nº 0078890-
23.2015.8.19.0001, movida por AZULAY & CIA LTDA em face de ALVARES E 
CIA. CONFECÇÕES LTDA, objetivando citação. Assim, pelo presente edital 
CITA o réu ALVARES E CIA. CONFECÇÕES LTDA, que se encontra em lugar 
incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao 
pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados, caso não ofereça contestação. Dado e passado 
nesta cidade de Rio de Janeiro, sete de fevereiro de dois mil e dezessete. Eu, 
Rafaela Pereira Batista Costa - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/29298, 
digitei. E eu, __ , o subscrevo. Ana Paula Pontes Cardoso Juiz Titular

MS INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ 08.765.447/0001-63 - NIRE nº 33.2.0804693-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os sócios da Sociedade 
para se reunirem em Reunião de Sócios, no dia 21/06/17, às 10h30min, 
a ser realizada, na sede da Sociedade, na Av. Churchill, nº 94, sala 306, 
Centro/RJ, CEP 20.020-050, a fim de deliberar: a) a exclusão do sócio 
remisso Francisco José Machado de Sant’Anna, nos termos dos arts. 
1.004 e 1.031, do Código Civil; e b) a alteração, em detrimento da aprovação 
da deliberação acima, da Cláusula 4ª e do § 1º da Cláusula 6ª do Contrato 
Social, de que tratam, respectivamente, do Capital Social e da Administração 
da Sociedade. RJ, 09/06/17. Raul Barrozo da Motta Junior.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES
AVISO

Modalidade de Licitação: CN Nº 001/2016-ASL-1.1
Objeto: “SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO, REPARO, 
COMPLEMENTOS E MANUTENÇÃO DOS RAMAIS, LIGAÇÕES 
PREDIAIS, REDES E ELEVATÓRIAS NOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTOS DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, 
INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
DA DIRETORIA DO INTERIOR – LOTES I E II”.
A Assessoria de Licitações comunica que encontra-se à disposição 
dos interessados, no site www.cedae.com.br/licitacao, a ERRATA  
Nº 4 ao edital.

PRUMO LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 08.741.499/0001-08

NIRE 33.3.0028154-1
(Companhia Aberta)

FATO ReLevAnTe
Prumo Logística S.A. (“Companhia”) (Bovespa: PRML3), em 
cumprimento ao art. 157, §4º da Lei 6.404/76 e à Instrução CVM nº 358/02, 
vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que 
recebeu correspondência de seus acionistas controladores, nos termos 
transcritos abaixo: “09 de junho de 2017. Para Prumo Logística S.A. Rua 
do Russel, 804 – 5º andar - Rio de Janeiro, RJ 22210-010. At.: Sr. Eugenio 
Figueiredo, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores. 
Ref.: OPA. Prezados Senhores, Fazemos referência ao ofício nº 148/2017/
CVM/SRE/GER-1 enviado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM 
à EIG Energy XV Holdings (Flame), LLC, (“eIG Flame”), e à EIG LLX 
Holdings S.à.r.l (“eIG LLX” e, em conjunto com EIG Flame, “eIG”), 
acionistas controladores da Prumo Logística S.A. (“Companhia”), às 
instituições intermediárias e à Companhia, em que a CVM informa a 
decisão, proferida pelo Colegiado da CVM, no sentido de manter a 
determinação de que: (i) as ações detidas pela 9 West Finance S.A.R.L 
(“Mubadala”) não devem ser consideradas ações em circulação para fins 
da oferta pública para a aquisição de ações em circulação de emissão da 
Companhia (“OPA”); e (ii) a Companhia esclareça como será preservado 
o direito de os titulares de ações em circulação efetivamente decidirem 
sobre a realização de novo laudo de avaliação, nos termos do art. 4º-A 
da Lei 6.404 (“Decisão CvM”). A despeito do fato de que as condições 
macroeconômicas no Brasil se deterioraram desde a divulgação do 
laudo de avaliação inicial, conforme evidenciado pela desvalorização da 
moeda em 2,7% (dois ponto sete por cento), e a erosão relevante nos 
preços do petróleo, conforme evidenciado pela queda de 13.7% (treze 
ponto sete por cento) do preço do petróleo Brent, a EIG reafirma que está 
preparada para prosseguir com a OPA ao preço de R$10,53 (dez reais 
e cinquenta e três centavos) por ação, previamente estabelecido pela 
empresa especializada, o quanto antes seja razoavelmente praticável. A 
EIG possui a expectativa de que a assembleia geral para deliberação de 
novo laudo de avaliação cumprirá com a lei integralmente e respeitará os 
direitos dos acionistas da Companhia. Por fim, a EIG reitera que jamais 
possuiu qualquer acordo, a qualquer título, com o Mubadala em relação 
à Prumo ou a OPA. Atenciosamente, eIG LLX HOLDInGS S.Á.R.L, eIG 
eneRGY Xv HOLDInGS (Flame), LLC”. Rio de Janeiro, 12 de junho 
de 2017. Prumo Logística S.A. Eugenio Leite de Figueiredo - Diretor 
Financeiro e de Relações com Investidores.

ICATU SEGURIDADE S.A.
CNPJ/MF nº 23.100.250/0001-07 - NIRE nº 33300317007

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de março de 
2017. (Lavrada sob a forma de sumário, na forma do § 1º do art. 130 da 
Lei 6.404/76). 1. Data, Hora e Local: No dia 23/03/2017, às 13:00 horas, 
na sede social da Icatu Seguridade S.A. (“Companhia”), na Praça Vinte e 
Dois de Abril, 36, parte, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 
2. Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos 
termos do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76, tendo em vista a presença 
da totalidade dos acionistas. 3. Presença: Acionista única representando 
a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura no Livro 
de Presença de acionistas. 4. Mesa de Trabalho: Presidente: Luciano Snel 
Corrêa; Secretário: Gustavo Franco Pacheco. 5. Ordem do Dia: (i) Tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações 
Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; 
(ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (iii) 
Eleger os membros da Diretoria; (iv) Aprovar a proposta de remuneração 
anual global dos administradores; e (v) Assuntos Gerais. 6. Deliberações: 
Por ocasião do início dos trabalhos, os acionistas deliberaram, por 
unanimidade, aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário, 
nos termos do §1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76. O Conselho Fiscal da 
Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período. 
Passando à ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade e 
sem reservas: (i) Aprovar as contas dos administradores, o Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, os quais foram 
publicados nas edições do dia 23/02/2017 do Diário Oficial do Estado do Rio 
de Janeiro e do Jornal Diário do Comércio; (ii) Consignar que não haverá 
destinação de lucro, em razão de não ter havido lucro líquido no exercício de 
2016; (iii) Reeleger como membros da Diretoria, com prazo de mandato até 
a Assembleia Geral Ordinária de 2020: (a) Luciano Snel Corrêa, brasileiro, 
casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 090278797, expedida 
pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.910.197-46, residente 
e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro - RJ, com endereço 
comercial na Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36, Centro; (b) Alexandre 
Petrone Vilardi, brasileiro, casado, administrador, titular da carteira de 
identidade nº 03.688.704-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 751.955.937-87, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de 
Janeiro - RJ, com endereço comercial na Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36, 
Centro; (c) Cesar Luiz Salazar Saut, brasileiro, casado, securitário, titular 
da carteira de identidade nº 70.261.833-2, expedida pela SSP/RS, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 407.730.270-68, residente e domiciliado na cidade de 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Rua 
Siqueira Campos, nº 1163 – 4º andar, Centro. Os membros da Diretoria ora 
eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer 
os cargos para os quais foram empossados: (i) por lei especial; (ii) em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela; 
(iii) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos; ou (iv) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. O cargo de 
Presidente da Diretoria da Companhia será ocupado por Luciano Snel 
Corrêa; (iv) Aprovar a remuneração anual global da Diretoria para o 
exercício de 2017, no valor global de até R$ 1.000,00 (mil reais), incluídos 
todos os benefícios; e (v) Os acionistas nada discutiram a título de assuntos 
gerais. 7. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada 
a mais a ser tratado, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata, 
que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. 
Rio de Janeiro, 23 de março de 2017. Assinaturas: Luciano Snel Corrêa 
- Presidente; Gustavo Franco Pacheco - Secretário. Icatu Seguro S.A. - 
na qualidade de única acionista, representada por Luciano Snel Corrêa e 
Alexandre Petrone Vilardi. Declaro para os devidos fins que a presente é 
cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Rio de Janeiro, 11 de maio de 2017. 
Luciano Snel Corrêa - Presidente; Gustavo Franco Pacheco - Secretário. 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Nome: Icatu Seguridade 
S.A.. Certifico que o presente foi arquivado sob o nº 3041730 e data de 
18/05/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

521 PARTICIPAÇÕES S.A. - Em Liquidação Extrajudicial
CNPJ/MF Nº 01.547.749/0001-16 - NIRE: 33.300.163.409

COMPANHIA ABERTA
Informamos que a ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS, realizada em 25 de abril de 2017, foi 
arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA sob 
o número 00003046418, em 29/05/2017 - Autenticação: 1B6320551ECD 
46CC584601D6494D881592F6D9BA60FFC708DC07568332CC9279. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.
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Ferraço lê de relatório na Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado 
Segundo calendário já acertado por senadores, texto deverá ser votado na próxima terça-feira

O senador Ricardo Fer-
raço (PSDB-ES), re-
lator da reforma tra-
balhista na Comissão 

de Assuntos Sociais do Senado 
(CAS), começou a ler o parecer 
ontem. Logo no início da sessão, 
a presidente da comissão, Marta 
Suplicy (PMDB-SP), demons-
trou irritação com a série de in-
terrupções causadas pela oposi-
ção, que levantou “questões de 
ordem” - questionamentos sobre 
a tramitação, mas que acabaram 
atrasando a sessão. “Pode ser até 
10 horas da noite, mas nós va-
mos ler”, disse Marta a um dos 
senadores que sugeriu calma à 
presidente da Comissão. 

Segundo o calendário acer-

tado pelos senadores, o texto será 
votado na próxima terça-feira, 
20, na CAS. Em seguida, seguirá 
para a Comissão de Constitui-
ção e Justiça na quarta. O pare-
cer da reforma será votado uma 
semana depois, em 28 de junho 
pela manhã. Logo após, o pro-
jeto estará pronto para ser ava-
liado e votado no plenário do 
Senado. 

Entre as alterações sugeri-
das no relatório que foi lido aos 
demais parlamentares, Ferraço 
sugere veto à regra que prevê 
o contrato intermitente e pede 
edição de uma medida provi-
sória com salvaguardas ao tra-
balhador e regulamentação de 
setores que poderão usar esse 

tipo de contrato. Sobre o traba-
lho insalubre, o relatório pede 
veto à mudança que permitiria 
trabalho de gestantes e lactan-
tes de locais com insalubridade 
“moderada” ou “mínima”.

O parecer também é con-
trário à revogação da regra que 
prevê 15 minutos de intervalo 
para mulheres antes da hora 
extra. Sobre a possibilidade de 
jornada de trabalho de 12 horas 
com 36 horas de descanso, o rela-
tório de Ferraço diz que o tema 
só poderá ser negociado coletiva-
mente. Portanto, acordo indivi-
dual não poderá tratar do tema.

O relatório aprovado pelos 
senadores também sugere que, 
para evitar precarização das con-

dições de trabalho, haja veto e 
futura regulamentação sobre a 
redução do horário de almoço 
para 30 minutos. Sobre a criação 
da representação dos emprega-
dos nas empresas, o texto pede 
“melhor regulamentação”. 

O senador Paulo Paim (PT-
RS) leu seu voto em separado 
sobre a reforma trabalhista. O 
relatório dele tinha 46 páginas e 
todas foram lidas no plenário da 
Comissão. Imediatamente após 
Paim, o senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) iniciou a leitura 
do voto, que tem 29 páginas. O 
parlamentar pediu a rejeição do 
projeto que muda a Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT). 

Durante a apresentação, o 

senador disse que está diante 
“do maior assalto já tentado 
contra a dignidade do traba-
lhador brasileiro na história 
recente”. “Que as futuras gera-
ções de trabalhadores brasileiros 
não se vejam sob a égide dessa 
reforma que os atirará sem pro-
teção à cova dos leões, subme-
tidos à precarização extrema e 
aos empregos de baixa quali-
dade”, disse.

Além dos dois senadores, 
Vanessa Grazziotin (PCdoB- 
AM) e Lídice da Mata (PSB-BA) 
também apresentaram voto em 
separado aos membros da CAS. 
O documento da senadora ama-
zonense tem 45 páginas e o da 
parlamentar baiana, 29 pági-

nas. Paim, Randolfe, Vanessa e 
Lídice pedem rejeição integral 
do projeto aprovado na Câmara.

O voto em separado fun-
ciona, na prática, como a apre-
sentação de um parecer alterna-
tivo que pode ou não ser apre-
ciado pelos demais senadores. 
Paulo Paim e Vanessa Grazzio-
tin usaram o mesmo procedi-
mento na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado 
e os pareceres acabaram sendo 
ignorados pelos demais mem-
bros, já que sequer foram vota-
dos. O expediente é entendido 
pelos senadores governistas 
como uma estratégia de prote-
lar o avanço do projeto na sessão 
sem ferir o regimento da Casa.
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Líder da UGT diz que fez sugestões para MP
No dia da leitura do relatório 

da Reforma Trabalhista avança na 
Comissão de Assuntos Sociais do 
Senado (CAS), o presidente da 
União Geral dos Trabalhadores 
(UGT), Ricardo Patah, teve uma 
reunião com o presidente Michel 
Temer para apresentar sugestões 
da central sindical a uma Medida 
Provisória que Temer já prome-
teu aos senadores que editará 
para evitar que a reforma volte 
à Câmara. Patah ainda disse que 
viu um presidente com um sem-
blante “muito seguro” e com con-
dições de aprovar as reformas no 
Congresso. 

Patah afirmou que a crise polí-
tica esteve na mesa da conversa 
com o presidente, mas que, “do 

ponto de vista de semblante, ele 
está muito seguro de que deverá 
permanecer no cargo”. “E do 
ponto de vista político, essa deci-
são do PSDB (de permanecer na 
base), nós interpretamos que há 
muito claro a postura política 
dos partidos em apoiar (o presi-
dente), principalmente por conta 
das reformas”, declarou.

Segundo ele, “a situação mais 
grave já passou”, em referência 
ao processo no Tribunal Superior 
Eleitoral, que na semana passada 
absolveu o presidente.

Patah afirmou que durante a 
reunião foram sugeridos pontos 
para que a MP possa “corrigir 
alguns dos efeitos que esse pro-
jeto poderá trazer”. “São ques-

tões que, se não houver algum 
cuidado, além de fragilizar muito 
a relação do trabalhador diante do 
capital, cirurgicamente elimina a 
estrutura sindical de poder par-
ticipar”, afirmou, após o encon-
tro com o presidente no Palácio 
do Planalto.

Além de críticas ao trabalho 
intermitente e da exigência de 
atestado para grávidas e lactan-
tes em caso de ambiente insa-
lubre, Patah disse ainda que a 
central é contra a proposta que 
permite que as empresas façam 
diretamente a homologação com 
os funcionários, decidindo sobre 
verbas rescisórias. 

Outro ponto que a UGT pede 
que seja visto com cautela pelo 

governo é a possibilidade das 
empresas de mais de 200 fun-
cionários escolherem interlocu-
tores para a negociação coletiva, 
tirando esse papel do sindicato. 
“As questões foram compreendi-
das com bastante equilíbrio pelo 
presidente”, afirmou Patah, res-
saltando que a sinalização do pre-
sidente foi de que a MP “possa 
impedir a sequência desses itens 
que trazem insegurança muito 
grande.”

Segundo o presidente da 
UGT, a reunião não tratou espe-
cificamente da questão do fim 
da obrigatoriedade do imposto 
sindical, mas destacou que “não 
há duvida que o custeio sindical 
é um instrumento importante” 

e que está sendo gestada uma 
transição ou nova fórmula para 
o fim do imposto sindical no 
âmbito do Ministério do Traba-
lho. “Tem que ter algumas alter-
nativas”, disse. “As obrigações 
continuam, mas os custeios dei-
xam de existir. É um pouco anta-
gônico”, completou. 

O presidente da UGT disse 
ainda que Temer tem colocado 
que não foi do Executivo que veio 
o fim do imposto sindical. “Ou 
seja, não é a vontade dele. Mas 
veio através do Congresso e tem 
que ser enfrentado”, afirmou. 

Patah afirmou, entretanto, 
que não vê possibilidades de vetos 
no projeto, pois, por ter a origem 
no Parlamento, o presidente res-

peita demais as decisões do Con-
gresso. Ele destacou que justa-
mente por isso a MP será cons-
truída com os líderes para que ela 
seja efetiva. “(vamos agora para) 
Construção com negociação no 
Congresso. É lá que temos que 
discutir e tentar equilibrar algu-
mas dessas questões”, ressaltou. 

Além de Patah, participa-
ram da reunião com o presidente 
Temer: o ministro da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comunica-
ções, Gilberto Kassab; o secre-
tário executivo do Ministério 
do Trabalho, Antônio Correia 
de Almeida; os deputados Ade-
mir Camilo Prates Rodrigues e 
Roberto Alves de Lucena e outros 
integrantes da UGT. 


