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São Paulo, sexta-feira, 11 de outubro de 2019

Cidade de 5 mil anos é descoberta
no centro de Israel

Francesa, que instituiu
os conceitos de democracia que vigoram na
maior parte das sociedades
atuais; e a Industrial, que inovou os modos de produção e
de trabalho. Elas mexeram
com a História e transformaram o modo como as pessoas
viviam e se relacionavam. Podemos afirmar hoje que somos
privilegiados por estarmos
vivendo um novo momento revolucionário, propiciado pelas
transformações que a inovação
tecnológica tem provocado em
nossa sociedade.
Soluções que eram projetadas no passado como devaneios da ficção fazem parte de
nosso dia a dia. A Revolução
Digital está mexendo com a
forma com que nos comunicamos, nos relacionamos socialmente, como estudamos, nos
divertimos e, especialmente,
trabalhamos.
Tarefas muito complexas –
que demandavam grandes esforços, intrincado planejamento, mobilização de inúmeras
pessoas – hoje são realizadas
com o apoio eficaz de soluções
tecnológicas que otimizam o
tempo de realização, geram
economia de materiais, reduzem custos, melhoram a produtividade e multiplicam fatores
como eficiência e resultados.
Um dos exemplos de solução que tem transformado
significativamente o setor
da construção civil é o que
convencionou-se chamar de
BIM (Building Information
Modeling, ou Modelagem da
Informação da Construção).
Trata-se de uma metodologia
inteligente que integra softwares, hardwares e profissionais
envolvidos nos empreendimentos, permitindo uma gestão eficiente das construções e
redundando em uma redução
de custos, que bate na casa dos
30% em alguns casos.
Ao recorrer ao BIM – sistema que permite vislumbrar
os projetos como um todo –,
os gestores de obras ganham
muito mais eficiência, já que
sua utilização facilita a indicação das necessidades exatas
de materiais demandados a
cada construção, as melhores
soluções técnicas para atender
às necessidades dos projetos
e integra em um ambiente
digital todos os setores envolvidos, desde os projetistas,
passando pelos responsáveis
por compras e engenheiros
que trabalham na execução
do plano.
Tudo isso somado gera
agilidade, redução de inter-
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Essa é a maior e mais central cidade já descoberta no país que abrigava cerca de 6 mil habitantes.

das escavações, essa descoberta
muda drasticamente o que se
sabia sobre o período e o começo
da urbanização em Israel.
Durante esse fascinante período da história da terra onde hoje
está Israel, a população rural dá
lugar a uma sociedade complexa
que vive principalmente em ambientes urbanos. Na área pública
da cidade, arqueólogos descobriram um templo de rituais
incomum e impressionante em
suas dimensões. Em seu pátio,
havia uma enorme bacia de pedra

para líquidos usados em rituais
religiosos.
Também foi encontrada dentro do templo uma instalação
contendo ossos de animais
queimados, evidências de ofertas de sacrifício, e estatuetas
raras, como uma que representa uma cabeça humana que
parece ser de um homem com
as mãos levantadas e ao lado
dele a figura de um animal.
Após a revelação desse local
único de escavação, foram
realizadas mudanças de plane-

jamento para proteger a área
desta impressionante cidade.
As ruínas arqueológicas são
documentadas usando meios
avançados; elas serão cobertas de maneira controlada,
estudadas e investigadas por
pesquisadores da IAA, e o novo
intercâmbio será construído
acima dessas ruínas, para permitir sua preservação para as
gerações futuras.
Fonte e mais informações:
(www.goisrael.com.br).

Claudio Peri/ANSA

Papa sonha com padres indígenas na Amazônia, diz bispo
O papa Francisco sonha em
ver um padre indígena em todas
as aldeias da Amazônia, informou o monsenhor carmelita
Wilmar Santin, bispo brasileiro
da diocese de Itaituba, no Pará,
que participa do Sínodo dos
Bispos para a Região Pan-Amazônica, no Vaticano.
A discussão sobre a extensão
do sacerdócio aos chamados
“viri probati”, homens casados
(preferivelmente indígenas),
de fé comprovada e capazes
de administrar espiritualmente uma comunidade de fiéis,
reaparece na assembleia e
muito provavelmente poderá
se tornar um tema dominante
na tentativa de responder as
necessidades das comunidades
locais. Um dos apelos do Pontífice é a criação de uma Igreja
“com uma face amazônica”.
“Estamos tentando colocar
em prática o que o Papa nos
pede, que os indígenas participem para dar um novo rosto
à Igreja Amazônica”, explicou
Santin em um briefing dos
trabalhos. “Em uma reunião
pré-sínodo em Manaus, outro
prelado me contou qual é o sonho do Papa, que cada vilarejo
tenha como ministro um padre
indígena local”, acrescentou,
ressaltando que, “diante das
dificuldades, ele pediu para
começar com o que a Igreja já
permite: o diaconado perma-
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Um dos apelos do Pontífice é a criação de uma Igreja
“com uma face amazônica”.

nente”.
O monsenhor do estado do
Pará, que desde dezembro de
2010 é pastor entre os indígenas Munduruku, explicou que
a Igreja Católica na região já
deu o primeiro passo para a
mudança, constituindo ministros da Eucaristia, os chamados
“acólitos” para leituras. “Fizemos um plano e percebemos
que era melhor começar a criar
ministros da Palavra, antes dos
da Eucaristia, já que em nosso
clima equatorial úmido, a hóstia consagrada não pode ser
preservada por muito tempo”,
contou.
Em 2017, foram criados
os primeiros 24 ministros da
Palavra munduruku, sendo 20
homens e 4 mulheres, “que

começaram a celebrar em suas
próprias línguas e a pregar a
palavra de Deus”. Já neste ano,
foi formado um grupo de 48
ministros, com 29 mulheres,
segundo Santin. O brasileiro
ainda explica que a “próxima
fase será criar ministros de
batismo, depois casamento,
porque os indígenas são cientes
da importância do batismo e
querem casar na igreja, querem
a bênção de Deus”.
Outro tema debatido durante
os trabalhos do Sínodo da Amazônia foi o das mulheres, para
as quais as comunidades locais
estão buscando formas de aumentar o papel delas na Igreja.
“A Igreja tem um rosto feminino, ela é mãe, é professora,
mas atualmente é basicamente

irmã e discípula. Temos uma
jornada a percorrer, na qual
não somos os protagonistas”,
explicou a irmã Gloria Liliana
Franco Echeverri, presidente
da Confederação Latino-Americana de Religiosos.
De acordo com a religiosa, a
Igreja está em discernimento,
e o ponto culminante não sabemos se será este ou outro momento. “Estamos avançando.
Não se trata de poder, mas de
serviço, do reconhecimento de
um papel que, como mulheres,
temos, um caminho que segue
em direção a novos horizontes”.
Questionada sobre a questão
da violência contra as mulheres, a irmã Franco Echeverri
enfatizou que “não há pessoas
isentas”.
“Na Amazônia, as formas
mais comuns de violência
são tráfico de seres humanos,
intimamente ligado à questão
da migração e à exploração
sexual de mulheres; violência
doméstica, por exemplo, ligada
ao alcoolismo; a negação da lei,
a possibilidade de estudar e ter
acesso a cuidados de saúde eficientes”, disse. Por fim, a Irmã
abordou a morte de mulheres,
incluindo religiosas que foram
assassinadas”, porque elas
abraçaram a causa da defesa
dos pobres e dos povos indígenas. São mulheres, religiosas,
mártires” (ANSA).
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COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12 - NIRE 35.300.030.401
AVISO AOS ACIONISTAS
ALTERAÇÃO DE ESCRITURADOR
A Companhia Ultragaz S.A. (“Companhia”), com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, Bela Vista,
CEP 01317-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME nº 61.602.199/0001-12, comunica
que, a partir de 16 de setembro de 2019, o Banco Bradesco S/A (“Bradesco”) passou a ser a instituição financeira depositária das ações escriturais de emissão da Companhia, em substituição ao Itaú Unibanco S/A (“Itaú”). Dessa forma, a partir da
referida data, o atendimento aos titulares das ações será realizado pela rede de agências do Bradesco, presente em todo o
território nacional. Sobre as ordens de transferência de ações (movimentação de custódia) cujo bloqueio tenha sido efetuado pelo Itaú, sem que o respectivo depósito tenha ocorrido, o referido banco repassará os bloqueios para o Bradesco e
estes permanecerão válidos até a respectiva data de vencimento. Vale ressaltar que a presente mudança não implicará
qualquer alteração dos direitos conferidos às ações, inclusive dividendos, eventuais remunerações de capital e eventuais
pagamentos serão realizados na mesma conta corrente previamente indicada por cada acionista.
São Paulo, 25 de setembro de 2019
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0077324-87.2005.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito
da 38ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Luiz Fernando Rodrigues Guerra, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Mauro Sergio Miranda Proença, CPF n.º 057.643.088-95, que Ricardo Babick
Estrella, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 16.263,35, referente ao débito que o requeren
te entregou seu veículo ao requerido, tendo sido furtado, houve danos no veículo, e até o presente
não foram quitados os danos sofridos. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação
por edital para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem
tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado curador
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei
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PARTIBENS - LOCAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 09.295.340/0001-61 - NIRE 35221978151
EXTRATO DA 5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE 09.10.2019
Foram aprovadas as seguintes deliberações: 1) Por considerá-lo excessivo em relação ao objeto da
sociedade (item II do artigo 1082 do Código Civil), os sócios decidem reduzir o capital social de
R$ 2.593.350,00 (dois milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e cinquenta reais), dividido
em 2.593.350 (dois milhões, quinhentas e noventa e três mil, trezentas e cinquenta) quotas de R$ 1,00
(um real) cada, para R$ 1.893.350,00 (um milhão, oitocentos e noventa e três mil, trezentos e cinquenta
reais), dividido em 1.893.350 (um milhão, oitocentas e noventa e três mil e trezentas e cinquenta)
quotas do mesmo valor unitário, mediante a restituição às sócias, de 700.000 (setecentas mil) quotas,
que totalizam R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), na seguinte proporção:
Sócias
Quotas Restituídas
Valor da Restituição - R$
Beatriz Arruda Botelho de Souza Barros
691.902
691.902,00
Mariana Botelho de Souza Barros
8.098
8.098,00
Total
700.000
700.000,00
2) Alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social. Sócias: Beatriz Arruda Botelho de Souza Barros e
Mariana Botelho de Souza Barros

ECOPAR - Ecoesfera Participações S.A.
CNPJ/MF nº 07.975.023/0001-60
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os Senhores Acionistas convocados para a AGE que se realizará no dia 21/10/2019, às 10:00h,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1811 - Conjunto 918, para deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: (i) eleição dos membros do Conselho de Administração.
EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor

Grupo de Apoio Cirúrgico Gastroenterologia e Cirurgia Geral Ltda.
CNPJ/MF nº 62.263.421/0001-62 - NIRE 35.220.857.660
Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
Convocação dos sócios para comparecerem à Reunião de Sócios a realizar se no dia 30 de outubro de 2019 às 18:00 horas, em
primeira convocação, ou às 18:30 horas, em segunda convocação, na sede da Sociedade à Rua Maestro Cardim, nº 560, conjunto
52 a 56, Bela Vista, SP/SP, a fim de deliberarem sobre: (i) a retirada da sócia Ana Palma Kareiva Simioli e a destinação das suas
quotas; (ii) a alteração da cláusula 5ª do contrato social; (iii) a alteração da sede da Sociedade; (iv) a alteração da administração
da Sociedade; (v) a eleição dos administradores da Sociedade; (vi) a cessão de quotas e o ingresso de sócios; (vii) outros assuntos de interesse da Sociedade. São Paulo, 08 de outubro de 2019. Arthur Belarmino Garrido Júnior - Administrador

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte
sua agência de conﬁança, ou ligue para Tel: 3043-4171 / 3106-4171

www.netjen.com.br
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CNPJ 02.596.357/0001-00
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária
Ficam os Srs. acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em sua sede
social, em 22/10/2019, às 09 hs em 1º convocação, e às 09:30 hs em 2º convocação, com qualquer número de
presentes, Rua Joaquim Oliveira Freitas, nº 2.188, Vila Mangalot, SP/SP, CEP 05133-005, por sua diretoria, nos
termos do artigo 124, da Lei 6.404/76, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) eleição da diretoria;
(b) aprovação dos demonstrativos contábeis do ano-calendário de 2018; (c) outros assuntos de interesse social,
com a re-ratiﬁcação de deliberações anteriores, se for necessário. SP, 10/10/2019. Walter Domingos de Prince.
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MEI CONTRATA A ESPOSA
O MEI pode contratar a esposa como funcionária? Saiba mais acessando
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA PRETENDE IMPLANTAR O PONTO ELETRÔNICO, A EMPRESA
VENDEDORA É A RESPONSÁVEL PARA O REGISTRO NO MTE?
Esclarecemos que optando pela utilização do sistema de registro de
ponto eletrônico de acordo com as normas da Portaria MTE nº. 1.510/09
deverá o empregador enviar os dados da empresa, bem como o modelo
do aparelho e softwares utilizados no sítio do MTE.
RESCISÃO AUTOMÁTICA DO INTERMITENTE
Funcionário em contrato intermitente solicitou rescisão,
entretanto ficou longo período sem convocação, existe rescisão
automática, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
Estagiário obrigatório sem remuneração deverá ser informado no
SEFIP/GFIP mensalmente e no eSocial? Saiba mais acessando a íntegra
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
PAGAR ADICIONAL NAS FÉRIAS
Empresa deve pagar o adicional de periculosidade para funcionário
na substituição de férias? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
ACIDENTE DE TRAJETO
Acidente de trajeto e o pagamento das horas in itinere, continuam valendo atualmente? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
ENTREGA DA 2ª FASE DO E-SOCIAL
Qual o prazo limite para entregar a 2ª Fase do eSocial para a empresa
Optante pelo Simples Nacional? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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CNPJ Nº 14.688.220/0016-40 - NIRE 35.300.492.897
AVISO AOS ACIONISTAS
ALTERAÇÃO DE ESCRITURADOR
A Terminal Químico de Aratu S/A - TEQUIMAR (“Companhia”), com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 4º
andar, Bela Vista, CEP 01317-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo , inscrita no CNPJ/ME nº 14.688.220/
0016-40, comunica que, a partir de 16 de setembro de 2019, o Banco Bradesco S/A (“Bradesco”) passou a ser a instituição
financeira depositária das ações escriturais de emissão da Companhia, em substituição ao Itaú Unibanco S/A (“Itaú”). Dessa
forma, a partir da referida data, o atendimento aos titulares das ações será realizado pela rede de agências do Bradesco,
presente em todo o território nacional. Sobre as ordens de transferência de ações (movimentação de custódia) cujo bloqueio tenha sido efetuado pelo Itaú, sem que o respectivo depósito tenha ocorrido, o referido banco repassará os bloqueios
para o Bradesco e estes permanecerão válidos até a respectiva data de vencimento. Vale ressaltar que a presente mudança
não implicará qualquer alteração dos direitos conferidos às ações, inclusive dividendos, eventuais remunerações de capital
e eventuais pagamentos serão realizados na mesma conta corrente previamente indicada por cada acionista.
São Paulo, 25 de setembro de 2019
TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S/A - TEQUIMAR

(*) - É diretor geral da Autodesk
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Rede Ancora-SP Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.

Terminal Químico de Aratu S.A. - TEQUIMAR

corrências e tempo gasto,
especialmente, corte de custos
e de desperdícios de materiais
e recursos. É sabido também
que vivemos um momento
em que a economia de recursos – sejam eles financeiros,
estruturais ou ambientais – é
um dos princípios basilares da
atividade humana responsável.
Desta forma, toda solução que
contribua para minimizar os
efeitos de práticas sabidamente impactantes ao ambiente
deve ser valorizada e amplamente utilizada.
A utilização de sistemas BIM
por empresas da construção
civil e projetistas vem sendo
a cada dia mais comum, promovendo ganhos de eficiência
significativos. Aqui vale destacar que, ao final do mês de
agosto deste ano, o governo
federal reinstituiu oficialmente
o Comitê Gestor da Estratégia
do BIM, que terá a responsabilidade de deliberar sobre a
implementação de ações para
que, até 2021, determinadas
obras públicas adotem obrigatoriamente o BIM em seu
desenvolvimento.
Independentemente da nova
regulação que demandará a
utilização do BIM em projetos de obras públicas, essa
solução tecnológica já possui
reconhecimento público sobre
sua eficiência e contribuição
para melhorar a indústria
da construção civil. Hoje, o
BIM já é utilizado no Brasil,
especialmente por grandes
companhias do setor, e é crescente seu aproveitamento por
players de menor porte do mercado. Não há dúvidas de que a
existência humana está sendo
mais uma vez transformada por
uma revolução.
Aproveitar o que de melhor
a Revolução Tecnológica tem a
contribuir para a sustentabilidade de nossa sociedade é, portanto, uma decisão inteligente
e que tende a propiciar a todos
as melhores e mais responsáveis experiências. Isso vale
para a construção civil, para
outros segmentos econômicos
e para toda a humanidade.
Transformar, nesse sentido,
é, sem dúvida, sinônimo de
melhorar.
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Ministério do Turismo de
Israel acaba de informar
que uma cidade de cerca
de 5 mil anos foi descoberta
durante escavações da Autoridade de Antiguidades de Israel,
que estão em progresso por
dois anos e meio na região de
Ein Iron. Essa é a maior e mais
central cidade já descoberta
no país, revelando uma área
que se estendia por 650.000
m² e abrigava cerca de 6 mil
habitantes.
As escavações no sítio arqueológico de En Esur (Ein Asawir),
localizado perto de Wadi Ara,
estão sendo realizadas antes
das construções da expansão
da cidade de Harish, um projeto
iniciado e financiado pela Netivei
Israel Company, e revelaram uma
cidade planejada na Idade do
Bronze 1B (final do IV milênio
a.C.), cercada por um muro de
fortificação, com áreas residenciais e públicas, ruas e becos.
Um assentamento ainda
mais antigo, datado do período
calcolítico, há 7 mil anos, foi
descoberto em escavações mais
profundas feitas sob as casas
desta cidade. Duas nascentes
abundantes nessa área podem
ter tornado a região atraente
para se morar durante o período.
De acordo com Itai Elad, Yitzhak
Paz e Dina Shalem, diretores

Assaf Peretz/IAA

Essa é a maior e mais central cidade já descoberta no país, revelando uma área que se estendia por
650.000 m² e abrigava cerca de 6 mil habitantes

Revolução Tecnológica
também na construção

