
Ao longo da história, 

o desenvolvimento 

econômico e social da 

humanidade sempre 

se deu por meio de 

revoluções

A primeira delas, a agrícola, 
que aconteceu 10 mil 
anos a.C., possibilitou a 

migração do sistema de caça e 
coleta para a agricultura, nos 
moldes semelhantes ao cultivo 
de alimentos que conhecemos 
hoje. Há três séculos, foi a vez da 
industrial, que mudou por com-
pleto os processos produtivos, 
tornando os bens de consumo 
mais acessíveis a todos. Mais 
recentemente,vivenciamos a 
tecnológica, que proporcionou 
maior interatividade e acesso a 
informações, potencializando a 
globalização.

Além de promover diversas 
melhorias econômicas, pro-
dutivas e sociais, todas essas 
revoluções possuem uma coisa 
em comum: a natureza sem-
pre foi prejudicada, ficando 
em uma situação pior do que 
antes. Todos os elos da cadeia 
foram bem remunerados, com 
exceção ao meio ambiente, 
continuamente degradado com 
o passar dos anos. Dessa forma, 
sem processos verdadeiramente 
sustentáveis, muitos dos ganhos 
alcançados pela humanidade 
podem fi car comprometidos. E 
em pouco tempo.

Por incrível que pareça, a 
resposta para “corrigir” este 
problema é uma nova revolução: 
a biotecnológica, que consiste 
em utilizar a inteligência da 
própria natureza, através da 
seleção de microrganismos 
vivos, não nocivos à fauna e à 
fl ora, e encontrados de maneira 
espontânea na natureza, para 
substituir os atuais processos 
produtivos. Mas, como isso é 
possível? Com muita tecnologia, 
pesquisa e desenvolvimento. 
Existe uma série de “bactérias 
do bem” que podem suprir, com 
igual ou maior efi cácia, qualquer 
tipo de produção desenvolvida 
hoje no mundo. 

Para cada processo produtivo 
existente é possível desenvolver 
em laboratório uma combinação 
de microrganismos que podem 
fazer a mesma atividade, com 
a vantagem de não prejudicar 
ou até mesmo trazer ganhos ao 
ecossistema, além de diminuir o 
tempo gasto para a realização de 
determinadas atividades, evitar 
o uso de componentes quími-
cos, simplesmente aumentar 
a produtividade de colheitas 
de alimentos, dentre outros 
benefícios. Tudo isso com um 
custo-benefício mais vantajoso.

Um bom exemplo é a agri-
cultura. Com o mesmo custo, 
é possível substituir a aduba-

gem química por fertilizantes 
biotecnológicos e, em curto e 
médio prazos, alcançar ganhos 
de produtividade acima dos 
30%, assim como safras de 
maior qualidade. E o solo fi ca 
ainda mais rico, mantendo a 
sustentabilidade do processo, 
isso porque os microrganismos 
embutidos no adubo fazem 
com que as plantas aproveitem 
melhor os nutrientes, ajudando, 
simultaneamente, a plantação 
e a terra.

Outra utilidade prática se vê 
na eliminação de resíduos. Se-
jam eles gerados como resultado 
de processos produtivos, na 
despoluição das águas ou de 
solo contaminado, ou mesmo 
no tratamento de efl uentes. 
Muitas bactérias têm o poder de 
consumir todo tipo de material 
indesejado, acabando com a 
necessidade de prejudicar o 
ambiente e de maneira muito 
mais rápida do que os modos 
convencionais. E o melhor, 
transformando estes resíduos 
em CO2 e água. É uma autor-
remediação literal da natureza.

Para se ter ideia da efi cácia, 
os conjuntos de microrganis-
mos podem reduzir de 21 para 
7,5 toneladas a quantidade de 
material orgânico em lagoas de 
efl uentes da indústria de papel e 
celulose, eliminar por completo 
os detritos das caixas de gordu-
ra dos restaurantes, abolindo 
a necessidade constante de 
limpeza, enviando a água pre-
viamente tratada para o sistema 
de esgoto, ou, até mesmo,acabar 
com os resíduos que ficam 
nas máquinas e tubulações de 
fábricas, evitando paralisações 
e, consequentemente, perdas 
signifi cativas.

A biotecnologia, portanto, é 
grande o investimento do fu-
turo. A revolução já começou, 
está acontecendo e cresce a 
cada ano. Fazer parte desse mo-
vimento, hoje, ainda pode soar 
como algo facultativo, mas, em 
pouquíssimo tempo, não haverá 
outra opção. Mais do que uma 
exigência do mercado, priorizar 
a sustentabilidade será uma 
necessidade do planeta, não 
apenas para manter-se competi-
tivo – afi nal, esse é o menor dos 
problemas. Sem a substituição 
dos processos produtivos atuais, 
o planeta não terá condições 
para suprir a demanda contínua 
por recursos – alguns deles, já 
escassos.

A prosperidade para as próxi-
mas gerações passa, necessaria-
mente, pela biotecnologia. Para 
o bem de todos. Quanto antes 
isso se tornar uma prática co-
mum e básica de toda a cadeia, 
mais rápidas e maiores serão as 
vantagens. Para todos.

(*) - É vice-presidente da SuperBAC, 
pioneira no mercado brasileiro de 

soluções em biotecnologia.

Precisamos falar sobre a 
revolução biotecnológica

Fabricio Drumond (*)
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CASAMENTO DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS
Empresa entra em férias coletiva e coincide com o casamento de um 
funcionário, como contemplar os 5 dias que o funcionário tem direito de 
licença casamento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

O DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PODE INCIDIR SOBRE 
SALÁRIO E COMISSÃO?

Informamos que o valor das comissões também integra o salário para 
efeito do desconto de 6% do vale-transporte.

FUNCIONÁRIA GRAVIDA PEDE DEMISSÃO
Funcionária terminou o contrato de experiência e está por prazo inde-
terminado, entretanto é gestante e pediu demissão, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO POR ACORDO
Na demissão consensual, quando o trabalhador optar pelo aviso 
prévio trabalhado, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO SE APOSENTOU E CONTINUARÁ TRABALHANDO NA 
EMPRESA, DEVEMOS CONTINUAR DESCONTO O INSS?

O aposentado por qualquer regime de previdência social que exerça 
atividade remunerada abrangida pelo RGPS é segurado obrigatório 
em relação a essa atividade, nos termos do § 4º do art. 12 da Lei nº 
8.212/91, ficando sujeito às contribuições de que trata a referida Lei. 
Portanto, mesmo aposentado, terá o desconto do INSS do seu salário. 
Base Legal: art. 12 da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.

EXTENSÃO DA LICENÇA MATERNIDADE
Após a licença maternidade de 120 dias a funcionária trouxe um 
atestado de amamentação de 15 dias, é válido para o INSS, devemos 
pedir o exame de retorno ao trabalho? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao]

COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - CNPJ nº 02.533.940/0001-71 - Edital de Convocação - A Companhia 
Brasileira de Gestão de Serviços (“Companhia”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.533.940/0001-71, 
com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 822, Alphaville Industrial, CEP: 06455-020, convoca 
as Acionistas para a Assembleia-Geral a ser realizada na sede da Companhia no dia 07/03/2018, destinada a deliberar sobre: (a) no 
âmbito da AGO às 09h: (i) as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras da Companhia 
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017 e o Parecer dos Auditores Independentes; (ii) a Proposta de Destinação do Lucro 
Líquido do exercício social encerrado em 31/12/2017; (iii) a eleição e/ou a reeleição dos Membros do Conselho de Administração e 
o montante global anual da remuneração dos administradores; e (iv) a eleição e/ou a reeleição dos Membros do Conselho Fiscal e 
a remuneração destes. (b) no âmbito da AGE às 09h30: (i) o aumento do capital social da Companhia em mais R$ 8.269.878,00, 
com a emissão de 8.269.878,00 novas ações ordinárias e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, em tudo 
idênticas às atualmente existentes, a serem subscritas mediante a capitalização dos créditos detidos pelas Acionistas contra a Companhia 
decorrentes dos dividendos obrigatórios declarados na AGO e ainda não pagos ou em dinheiro; (ii) a proposta de (a) capitalização ou 
(b) distribuição seguida de aumento de capital a ser subscrito com créditos de dividendos a pagar ou dinheiro, de lucros acumulados no 
montante de R$ 24.809.634,00, sem emissão de novas ações, mediante a capitalização dos créditos detidos pelas Acionistas contra a 
Companhia decorrentes do saldo do lucro líquido declarado na AGO e ainda não pago ou em dinheiro, conforme o balanço patrimonial da 
Companhia levantado em 31/12/2017, nos termos das seguintes alternativas: (1) em sendo aprovada a capitalização dos referidos lucros, 
o capital social da Companhia será aumentado em mais R$ 24.809.634,00, sem a emissão de novas ações; ou (2) em sendo aprovada 
a distribuição dos referidos lucros, é proposto o aumento do capital social da Companhia em mais R$ 24.809.634,00, com a emissão 
de 13.646.663 novas ações ordinárias, pelo preço de emissão de R$ 1,8180 cada, em tudo idênticas às atualmente existentes, a serem 
subscritas mediante a capitalização dos créditos detidos pelas acionistas contra a Companhia decorrentes dos dividendos declarados na 
AGO e ainda não pagos ou em dinheiro. (iii) a alteração do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos do capital 
social indicados nos itens (i) e (ii) acima. Nos termos da lei, todas as Acionistas terão preferência para a subscrição dos aumentos de 
capital na proporção de suas atuais participações no prazo que vier a ser fixado pela AGE, observado o prazo legal mínimo de 30 dias. 
As Acionistas que o desejarem poderão, no ato da subscrição das novas ações, subscrever sobras. Em havendo sobras, as Acionistas 
que as tenham subscrito terão o prazo de 10 dias, contado do fim do prazo determinado pela AGE para a subscrição das ações objeto do 
aumento de capital, se aprovado, para subscrever as ações não originalmente subscritas na proporção de suas participações no capital 
social da Companhia, consideradas apenas as Acionistas que tiverem subscrito as sobras. Nos termos do artigo 135 da Lei nº 6.404/76, 
a AGO/E instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de Acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do capital com direito a 
voto e, em segunda convocação, com qualquer número.

NEC LATIN AMERICA S.A. - CNPJ/MF 49.074.412/0001-65 - NIRE 35.300.091.604
 AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, São Paulo/SP, Avenida Angélica, 2197,
7º ao 11º andares, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício
social encerrado em 31/12/2017.  SP, 26/02/2018 . A Administração .           (27.28/02 e 01/03/2018)

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021207-
44.2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA RODA, Advogado, RG 28.753.106.5, CPF 281.074.618-43, Nascido/ 
Nascida 02/06/1979, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, pague a 
quantia de R$ 10.151,25, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

17ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0169116-
20.2008.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Adriana Brandini do Amparo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDVALDO 
FERREIRA DA SILVA LIMA - ME, CNPJ. 04.497.818/0001-12, que nos autos da ação de Execução 
de Título Extrajudicial, requerida por CONFECÇÕES SÃO ROCCO LTDA, procedeu-se o arresto 
dos valores de R$ 1.506,79 (fls. 102) e R$ 311,67 (fls. 243) através do sistema BACENJUD, para 
pagamento do débito de R$7.129,12 (atualizado até Outubro/2016 fls. 325/326). Estando o 
executado em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, 
a fluir após os 20 dias supra, apresente impugnação (Art.525 do CPC/2015), na ausência dos quais 
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 13 de dezembro de 2017. 

18ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0213444-64.2010.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central da 
Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Tiago Henriques Papaterra Limongi, na forma da Lei, FAZ 
SABER a(o) CAMILA CRISTINA LOUREIRO DE MAURO, CPF. 327.574.058-02, que AMC 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de 
R$12.907,78 (Dez/2010), oriundos das mensalidades não pagas do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA e 
INTIMADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue 
a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandato inicial em título executivo, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de janeiro de 2018.  

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0106108-94.2007.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - 
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a KÁTIA CRISTINA CIRILLO, CPF. 374.044.298-03, que Cooperativa de Professores e 
Aux. de Administração Escolar COOPESCOLA, ajuizou-lhe uma ação de Execução, para o 
recebimento de R$ 2.158,67 (Maio/2007), oriundos dos cheques nº 000054, 000055, 000056, 000057, 
no valor de R$ 486,13 cada, sacados contra o Banco Santander, e não pagos. Encontrando-se a 
executada em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 03 dias, pague o 
débito atualizado ou em 15 (quinze) dias, embargue, ou reconheça o crédito da exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 (seis) parcelas mensais, atualizadas, prazos estes 
que começarão a fluir após os 20 (vinte) dias supra, sob pena de penhora de tantos quantos bens 
bastem para garantia da execução Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de fevereiro de 2018. 

43ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1092512-54.2015. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rodolfo César Milano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ERCOLE ROSSI JUNIOR, Brasileiro, 
Solteiro, Metalúrgico, RG 5556459, CPF 512.501.958-53, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de Condomínio Edifício Residencial Paraíso, objetivando a cobrança 
do valor de R$ 11.957,39 (set/2015), referentes ás cotas condominiais inadimplidas, além das que 
vencerem no curso da ação, e demais taxas, do Apartamento nº 41, integrante do Condomínio Autor, 
situado nesta Capital, a Avenida Brigadeiro Luis Antônio, n 2.743. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF 00.417.120/0001-99 - NIRE 35300483138

 Aviso aos Acionistas
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, na Avenida Ibirapuera, 2332, Sala 52, Bairro
Indianopolis, CEP: 04.028-002, São Paulo/SP, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo
ao exercício social encerrado em 31/12/2017.  SP, 27/02/2018. A Administração.      (28/02 e 01.02/03/2018)

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      3.856
DISPONIBILIDADES      1.810
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ      1.014

Poupança    1.014
OUTROS CRÉDITOS         995

Câmbio Comprado a Liquidar   320
Rendas a Receber   156
Diversos   524
PDD - 5

OUTROS VALORES E BENS           37
Despesas Antecipadas   37

PERMANENTE           22
IMOBILIZADO DE USO   22

TOTAL  ATIVO   3.878

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO      1.261
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS         198

Ordens de pagamento em M.E.    198
OUTRAS OBRIGAÇÕES      1.063

Câmbio Vendido a Liquidar    217
Obrig. Compra de Câmbio    44
Fiscais e Previdenciárias    570
Diversas    232

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      2.701
Capital Social     418
Reservas de Lucros   2.283

CONTAS DE RESULTADO        - 84
Receitas Operacionais    178
(Despesas Operacionais)   - 262

TOTAL  PASSIVO    3.878

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 31 de Janeiro de 2018

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador
CRC: 1SP088327/O-0

Desfi le da Gucci na Semana de Moda de Milão.

Iniciando os desfi les na ca-
pital da Lombardia, a marca 
italiana Moncler mostrou o 

resultado do projeto “Genius”, 
“coleções-cápsulas” mensais 
assinadas por grandes estilis-
tas. Alguns deles são Pierpa-
olo Piccioli (Valentino), Kei 
Nonomya (Noir), Craig Green, 
Simone Rocha, Hiroshi Fu-
jiwara (Fragment), Francesco 
Ragazzi (Palm Angels), Sandro 
Mandrino e Karl Templer.

Já a quarta-feira (21) foi 
marcada pelo desfi le da Gucci, 
que levou para as passarelas a 
tese do “Manifesto Cyborg”, da 
fi lósofa feminista Donna Hara-
way. Com um cenário diferente, 
o conceito refl etiu o trabalho do 
designer Alessandro Michele 
com cortes inusitados, usando 
materiais e tecidos para criar 
uma nova personalidade e iden-
tidade. Os modelos transforma-
ram o desfi le convencional em 
um momento único e inovador. 
Alguns desfi laram carregando 
embaixo do braço réplicas de 
suas próprias cabeças. Com 
outros, acessórios de cabeça 
humana deram lugar a animais 
como camaleão e dragão.

No dia seguinte, a Fendi 
entrou na passarela com cores 
vibrantes e muita estampa de 
“oncinha”. Peças desenvolvi-
das com cortes diferenciados, 
tudo remetendo ao moderno. 
A Prada marcou o dia de sua 
apresentação por escolher a jo-
vem negra Anok Yai, de 19 anos, 

a Semana de Moda de Milão
A edição de outono-inverno 2018/19 da Semana de Moda de Milão começou na última terça-feira (20) 
e terminou ontem (27)

levou para seu desfi le peças 
desenhadas por Paul Andrew e 
Guillaume Meilland. Um ícone 
da temporada é a pele, de lã 
pura, sarja de seda, ou algodão 
macio. Para as mulheres há 
casacos em pele com forro de 
caxemira e ponchos em pele 
de carneiro.

Os sapatos reeditam a fór-
mula de Ferragamo de 1930, 
levando às passarelas um salto 
de três alturas diferentes, com 
acabamento metálico. A grife 
foi seguida por Giorgio Arma-
ni, que veio com a proposta 
de inclusão “gentil”. Armani 
afi rma sempre ter pensado em 
um trabalho que respondesse 
ao presente, porque para ele 
as roupas infl uenciam o com-
portamento e os modos de ser.

“Não queremos, a todo cus-
to, exagerar com uma emoção 
fácil”, disse ele, referindo-se à 
espetacularização do desfi le de 
Alessandro Michele, diretor da 
Gucci, que abordou o “Manifes-
to Cyborg”. O estilista preferiu 
misturar sinais de mundos 
diferentes, recebendo vestígios 
de outras culturas, e depois 
ligando tudo ao que ele chama 
de “gosto pela elegância line-
ar”. Já no domingo, a Dolce & 
Gabbana inovou usando drones 
no lugar de modelos em alguns 
momentos. Os dispositivos vo-
adores entraram carregando a 
nova coleção de bolsas, antes 
de modelos apresentarem a ten-
dência outono/inverno (ANSA).

A
N

SA

para abrir o desfi le. A última vez 
em que isso havia acontecido 
foi com Naomi Campbell, em 
1997. “Sou a primeira mulher 
negra a abrir [um desfi le] para 
a Prada desde a rainha Naomi 
Campbell, grata para sempre”, 
disse Yai horas depois de ter 
feito história na passarela da 
Semana de Moda de Milão. 

No desfi le da Tods, modelos 
como Gigi Hadid e Liu Wen 
caminharam pela passarela se-
gurando fi lhotes de cachorros, 
de buldogue e chihuahua, que 
roubaram a cena. A marca fez 
uma referência ao horóscopo 
chinês, que celebra o ano do 
cachorro em 2018. Ainda na 
sexta-feira, o estilista italiano 
Antonio Marras, conhecido por 
suas colaborações no teatro 

e cinema, convidou o público 
a embarcar em uma viagem 
imaginária em um navio com 
imigrantes. A ideia central do 
estilista foi fazer uma home-
nagem a todos os imigrantes, 
aqueles que partiram para os 
Estados Unidos, muitos deles 
italianos, assim como os que 
chegam hoje à Europa.

Fechando o dia, o brasileiro 
do Rio Grande do Sul, João 
Knorr, 17 anos, abriu o desfi le 
da grife Versace. O jovem já foi 
jogador de vôlei profi ssional 
e chegou a integrar a seleção 
gaúcha, mas agora aposta na 
carreira de modelo interna-
cional. O fi nal de semana fi cou 
marcado pelas criações de 
Salvatore Ferragamo. Em uma 
nova fase, o estilista italiano 

O sol convida aos passeios, aos exercí-
cios ao ar livre, a ida à praia e à piscina. 
Mas cuidados são necessários para evitar 
problemas de saúde e a necessidade de 
atendimento médico, principalmente com 
os idosos que podem ser afetados pelo calor 
com mais intensidade. “São essenciais me-
didas que possam favorecer a hidratação do 
organismo e reduzir o calor corporal para 
evitar a hipertemia, que ocorre quando a 
temperatura do corpo fi ca acima de 37,4°C. 
A temperatura do organismo deve estar 
em torno de 36°C”, explica o neurologista 
André Gustavo Lima, membro da ABN 
(Academia Brasileira de Neurologia). 

Quanto mais os termômetros sobem, 
mais necessário se faz ter um olhar espe-
cial para as pessoas da melhor idade: “Os 
idosos têm maior difi culdade em adaptar-se 
aos dias mais quentes e às temperaturas 
elevadas e, muitas vezes, em perceber os 
sinais que o corpo envia, avisando que algo 
está errado”, adverte.

Entre as doenças causadas pelo calor, a 
hipertemia é a principal delas. Quando há 
elevação da temperatura, o organismo utili-
za várias estratégias para resfriá-lo, como o 
suor. Então, com a perda de líquido, o corpo 
se desidratada. A partir daí não tem água 
sufi ciente para suar e realizar o processo 

Saúde dos idosos no Verão
ressaltado são os golpes de calor (insola-
ção), uma forma de doença causada pelas 
altas temperaturas e que pode ser fatal. A 
temperatura corporal sobe para valores 
iguais ou superiores a 40,5ºC e a pessoa 
desenvolve alterações neurológicas, tais 
como confusão mental ou inconsciência.”

O médico explica ainda que o calor 
excessivo pode afetar os órgãos internos, 
causando a destruição das células muscu-
lares cardíacas e dos vasos sanguíneos e o 
diagnóstico pode levar a óbito. A desidra-
tação, pela pouca ingestão de água, ou não 
se hidratar corretamente, pode ser uma 
causa preponderante da insolação. Idosos 
que sofrem de doenças pré-existentes 
como insufi ciência cardíaca, diabetes, 
enfi sema, asma e demência podem piorar 
durante o verão. 

“Quando a temperatura está muito ele-
vada, as proteínas do corpo, bem como 
membranas celulares e enzimas (especial-
mente na região do cérebro), podem ser 
destruídas ou apresentar um mau funcio-
namento. O calor extremo do ambiente 
afeta os órgãos internos e provoca lesões 
no coração, nas células musculares, vasos 
sanguíneos, o que ao prejudicar os órgãos 
internos pode levar a pessoa a morte”, 
fi naliza Lima (ABN).

de resfriamento. Nessas situações, a tem-
peratura pode aumentar, causando sérios 
riscos à saúde do idoso. “Alguns sintomas 
podem servir de alerta para esse problema 
como dores abdominais, contraturas mus-
culares (câimbras), vômito, dor de cabeça, 
tontura, fraqueza, excesso ou falta de suor, 
sintomas neurológicos, como irritabilidade, 
alucinações, delírios, convulsões e coma”, 
exemplifi ca Lima. 

O neurologista ressalta que no calor o 
idoso pode fi car mais inquieto, sentir-se 
desconfortável. Por isso, “é fundamental 
aproveitar os dias mais longos de verão e 
manter a casa arejada e não esquecer o 
repelente para evitar dengue, zika e chi-
kungunha. Outro fator indispensável a ser 
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