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INFORME doPOVO
Justiça ordena
reabertura da
churrascaria 'Porcão'
A desembargadora
Marcia Cunha do Tribunal de Justiça do Rio
anulou, neste domingo,
a decisão da Prefeitura
do Rio de suspender o
alvará de funcionamento da churrascaria Porcão Rio’s e que interditou o estabelecimento.

Em tempo
De acordo com o despacho da desembargadora, a ação da Prefeitura não teve intimação
prévia e não assegurou o
direito de defesa à Brasil
Foodservice Manager
SA. Apesar da decisão,
integrantes da Guarda
Municipal estavam impedindo o acesso de
funcionários e clientes
ao Porcão Rio’s na manhã de domingo.

Procon Estadual fiscaliza
bancos
O Procon Estadual, ligado à Secretaria de Estado de Proteção e Defesa do Consumidor, realizou, ontem, uma nova
etapa da Operação Tio
Patinhas, com o objetivo
de fiscalizar agências
bancárias do Centro e da
Zona Sul do Rio. Os fiscais vistoriaram se estavam sendo cumpridas
as normas do Código de
Defesa do Consumidor e
outras leis.

"Que o sorriso, a paz e
o amor, te acompanhe
onde você esteja"

Reapareceu a
Margarida!
Como você reagiria se tivesse dormido por 230 anos e se deparasse
com carros onde só se viam carruagens e cavalos? Impensável? Não para o dramaturgo Roberto Athayde, famoso pelo texto “Apareceu a Margarida”, que Marília Pêra levou aos palcos na década de 1970 e retomou nos
anos 1990. A peça “Juliette castigada (e Justine recompensada)”, escrita por ele
em 2002, estreia amanhã, às quartas-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras, no
Teatro Maison de France.

TIM oferece vantagens para clientes que vão viajar para os EUA
Os clientes TIM que viajarem para os Estados Unidos a partir de hoje podem aproveitar a
novidade na oferta do Liberty Passport Web. O cliente paga apenas R$ 9,90 por dia que usar,
valor 75% mais barato que a oferta anterior, e aproveita 100 MB de franquia de dados diária
para usar como quiser.

LAMSA adota o rosa no combate ao câncer de mama
A LAMSA, concessionária que administra a Linha Amarela, prepara ações para o Outubro
Rosa, mês em que é promovido o combate ao câncer de mama. No dia 9 de outubro, a empresa convocará seus colaboradores para que trabalhem vestidos com a cor da campanha. A
Concessionária fará comunicação da campanha em seu site e perfil no Twitter, além de cartazes nas cabines da praça de pedágio e painéis de mensagens da via.

Minc autoriza captação de R$ 4,6 milhões para
musical do Chacrinha
O Ministério da Cultura já autorizou a captação de R$
4.672.050 para a turnê nacional de “Chacrinha, o musical”, da Aventura Entretenimento.

Fala, Mangueira
A Mangueira lançará, amanhã, nos mesmos moldes
do futebol, um programa de sócio-torcedor. Serão três
modalidades diferentes, com valor a partir de R$ 29.

Maria Bethânia é a homenageada da escola no
carnaval de 2016
Aos 50 anos de carreira, a cantora Maria Bethânia,
que será enredo da Mangueira no carnaval de 2016,
agradeceu a homenagem da escola verde e rosa. “É muito grande essa homenagem para mim. É grande demais,
a Mangueira deve saber. Eu sou pequena para compreender tanto”, afirmou Bethânia.

Após três meses e meio,
Petkovic é demitido do
comando do Criciúma

Mais Policiamento para Engenheiro Passos (Resende)
O policiamento no distrito de Engenheiro Passos, em Resende, será reforçado a partir deste mês com a reativação do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo). A unidade, que
estava funcionando de forma parcial, retomará o policiamento ostensivo após solicitação da
deputada estadual Ana Paula Rechuan (PMDB), que garantiu o retorno de policiais militares
para o 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), responsável pela região das Agulhas Negras.

Tocha nas escolas
O Comitê Rio 2016 dará uma réplica da tocha olímpica dos Jogos para cada uma das dez
escolas de ensino fundamental e médio brasileiras que vencerem o "Desafio Transforma",
do programa de educação da Olimpíada. Para concorrer, cada escola terá de fazer a sua própria tocha, fotografá-la com uma mensagem de paz e fazer um "revezamento virtual" no site
www.desafiotransforma.com.br.

Dejan Petkovic não é
mais o técnico do Criciúma.
Na manhã desta segundafeira, o clube catarinense
anunciou, através de seu site oficial, o desligamento do
sérvio, que assumiu a equipe no último mês de junho.
Luizinho Vieira assumirá o
time de forma interina, segundo o comunicado.

Beijo funciona como vacina,
diz especialista
Divulgação

Dr. Silvio Boraks, referência em
estomatologia no país, desmistifica
doenças relacionadas à região da boca

P

ode beijar à vontade: você não vai
pegar sapinho e
herpes de ninguém. Pelo contrário, o
contato bucal entre duas
pessoas pode ser benéfico e
ajudar a criar imunidade
para certas doenças, como
mononucleose infecciosa,
hepatite A, caxumba, sarampo e até gripe. A explicação é do Dr. Silvio Boraks
(www.silvioboraks.com),
estomatologista com mais
de 12 mil pacientes atendidos em sua clínica particular. Ainda não muito bem
conhecida pelo grande público, a especialidade foca
nos problemas relacionados à boca, dos mais simples aos extremamente
complexos.
Referência no campo no
Brasil, Dr. Silvio ajudou a
difundir a estomatologia
no país no início dos anos
70 e fundou departamentos
dedicados ao estudo da disciplina em diversas universidades e hospitais. Para
ele, em alguns casos o beijo
funciona como uma vacina. “Quando beijam na boca, as pessoas entram em
contato com micro-organismos estranhos ao seu
organismo, o que provoca a
formação de anticorpos.
Claro, desde que estejam

em bom estado de saúde,
sem ferimentos na região e
sejam imunocompetentes
– ou seja, capazes de produzir respostas imunológicas a antígenos”, conta Boraks.
Isso ocorre porque a boca tem um sistema de proteção eficiente, afinal, é a
porta de entrada ao organismo humano. A saliva
atua com predominância
nesse sistema, através da
mucina, proteína que dá
viscosidade e protege a
mucosa bucal; da ptialina,
que inicia o processo de digestão; e das imunoglobulinas, elementos de defesa
do organismo.
O caso do sapinho e do
herpes é diferente. O primeiro, um fungo natural do
ser humano, já está presente na flora bucal de todos. O
segundo é um vírus que,
em geral, se adquire ainda
nos primeiros anos de vida
e cerca de 85% a 90% da população mundial o possui
de forma latente, ou seja,
quase todo mundo é portador. “Ambos só eclodem
quando há uma baixa na
imunidade, e não pelo contato físico”, conta o especialista.
O que não significa que
sejam inofensivos. Em alguns casos, o herpes pode

Para o especialista Silvio Boraks, em alguns casos o beijo funciona como uma vacina

chegar até o cérebro se não
for tratada. Já com relação
ao sapinho, o problema é a
desinformação. “Há uma
tendência em chamar toda
manchinha branca na boca
de sapinho, quando na realidade pode se tratar de
uma leucoplasia, lesão esbranquiçada que precede o

câncer e que também não
tem nada a ver com beijo”,
afirma o Dr. Silvio.
“No final das contas,
pouco se sabe da boca”, diz
ele, que critica a ideia de
que saúde bucal é apenas
“escova e pasta dental,
dente e gengiva”. A estomatologia busca sanar essa de-

ficiência, e atende principalmente pessoas que se
enquadram em três grandes grupos: as com doenças
bucais propriamente ditas,
aquelas que sofrem de problemas de saúde que causam reflexos na região e pacientes com males diversos
que necessitam atenção

odontológica especial, como diabéticos, cardíacos e
os que passam por tratamentos com rádio ou quimioterapia, entre outros.
Então, o beijo na boca
está liberado. Os cuidados
que devem ser tomados no
sexo oral, no entanto, estes
são outra história.

