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CISP MONITORA E GARANTE SEGURANÇA NAS RUAS DE NITERÓI. P.2

Segundo o Ministério da Saúde, 
86,8 mil casos de violações 

de direitos de crianças foram 
registrados em 2019

BEM AMPARADOS
Programa criado por profissionais do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) se torna 
referência no atendimento e acolhimento de adolescentes e crianças vítimas da violência. P. 3
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GARANTA SUA VAGA

São Gonçalo começa a fazer a renovação de 

matrícula na Rede Pública Municipal para 

2021. Pré-matrícula começa em dezembro. P. 3 Niterói& região
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Cisp já 
recebeu mais 

de 90 mil 
chamadas 

desde o 
início das 

atividades

Toda vez que algo suspeito 
é identificado ou as câmeras 
visualizam qualquer tipo de 
ocorrência, os agentes acio-
nam a força de segurança 
mais próxima do local. 

O equipamento integra 
todas as forças de segurança 
estaduais, federais e munici-

pais, além do Corpo de Bom-
beiros, NitTrans e a Defesa Ci-
vil. Atualmente o Centro opera 
com 522 câmeras, monitoran-
do a cidade 24 horas por dia. 
Existem ainda 10 portais de 
segurança, com leitores auto-
máticos capazes de verificar as 
placas de veículos em situação 

irregular nas entradas e saídas 
da cidade. 

O Cisp conta ainda com 
70 câmeras inteligentes, ca-
pazes de identificar veículos 
roubados na mesma hora, 
possibilitando uma ação 
mais rápida por parte da po-
lícia. As imagens captadas 

Câmeras do Cisp garantem 
segurança nas ruas de Niterói
Sistema inaugurado em 2015 recebe cerca de 120 chamadas por dia, com mais de 500 
câmeras e portais de segurança que podem identificar até placas de carros roubados

BERG SILVA/PREFEITURA DE NITERÓI

O 
Centro Integrado de 
Segurança Pública 
(Cisp) da prefeitura 
de Niterói atingiu 

a marca de 90 mil chama-
dos através do número 153, 
que passou a ser uma ferra-
menta de apoio não só para 
as forças de Segurança, mas 
também para a população, 
no atendimento das mais 
variadas demandas. O Cisp 
recebe cerca de 3,6 mil cha-
mados por mês, uma média 
de 120 por dia, que são dire-
cionados por guardas muni-
cipais para os órgãos respon-
sáveis.O Centro foi inaugu-
rado em 2015. Atualmente, 
Niterói apresenta os melho-
res indicadores de segurança 
pública dos últimos 20 anos. 

Somente nos primeiros 
dias de novembro, de acor-
do com o prefeito da cidade, 
Rodrigo Neves (PDT), houve 
redução de seis para apenas 
uma ocorrência de letalida-
de violenta, em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado. O indicador roubo de 
rua teve queda de 51,81% e 
redução de mais de 50% no 
roubo de veículo, nos primei-
ros dias de novembro, em 
comparação com o mesmo 
período de 2019. 

“Desde sua inauguração, 
em 2015, o Centro de Segu-
rança Pública tem sido uma 
das principais ferramentas 
das forças de segurança no 
combate à criminalidade em 
Niterói. Graças às câmeras e 
ao trabalho intenso e diário 
dos agentes de segurança, 
muitos crimes estão sendo 
elucidados em ações imedia-
tas, orientadas pelos guar-
das municipais que atuam 
no Cisp. Niterói é o municí-
pio da Região Metropolitana 
mais monitorado. É uma ci-
dade que trabalha de forma 
integrada e usa a tecnologia 
para o combate à violência”, 
afirmou o prefeito. 

AÇÃO RÁPIDA
O sistema do Cisp é compos-
to por guardas municipais 
treinados, além de policiais 
militares e integrantes do 
programa Niterói Presente. 

ficam armazenadas em um 
banco de dados e podem ser 
requisitadas pelas polícias 
Civil e Federal para facilitar 
as investigações. 

PANDEMIA
Desde o início da pandemia 
do coronavírus, os agentes que 

atuam passaram também a 
auxiliar e orientar a popula-
ção com relação aos pontos de 
atendimento de saúde e tam-
bém sobre programas sociais 
e econômicos desenvolvidos 
pela prefeitura de Niterói 
para amenizar os efeitos da 
pandemia.

Enredo da Viradouro em 20121 falará 
da alegria de sair de uma pandemia
Vermelha e branca fará releitura do Carnaval de 1919, quando a Gripe Espanhola foi vencida

REPRODUÇÃO DA INTERNET

Em 2021, a campeã do Carnaval 2020, vai levar para a Avenida um enredo que aborda a Gripe Espanhola

A Liga Independente das Esco-
las de Samba do Rio de Janeiro 
(Liesa) anunciou, oficialmente, 
que o Carnaval 2021 foi adiado 
para os dias 10 e 11 de julho de 
2021, se, até lá, já houver vacina 
contra a Covid-19. 

Após o anúncio da entida-
de que comanda a maior fes-
ta popular do país, a campeã 
do Carnaval 2020, a Unidos 
do Viradouro também divul-
gou que o planejamento para 
o novo calendário da folia e 
os trabalhos já começaram. 

Trabalho já começou
“A Viradouro vai dar início 

ao planejamento, trabalhando 
com as datas definidas pelos 
dirigentes na plenária da Lie-
sa. A escola já havia começado, 
há alguns dias, a reprodução 
dos protótipos das fantasias, e 
a parte relativa aos carnavales-
cos já está praticamente pron-
ta”, contou o presidente da Vira-
douro, Marcelinho Calil. 

GRIPE ESPANHOLA
O enredo da escola, ‘Não há 
tristeza que possa suportar 
tanta alegria’, abordará a Gri-
pe Espanhola, uma das maio-
res pandemias da história da 
humanidade.

“A Viradouro vai levar uma 
mensagem de esperança e po-
sitividade para a Avenida”, ga-

rante o presidente da escola. O 
enredo é uma releitura do Car-
naval de 1919, que, segundo a 
escola, ficou conhecido como 
“o maior do século passado”. 
“O enredo de Marcus Ferrei-
ra e Tarcísio Zanon vai desta-
car o sentimento dos cariocas 
que foram às ruas naquele ano 
para celebrar o fim da pande-
mia da gripe espanhola”, disse 
a Viradouro em sua conta no 

Instagram.
O próprio título do enredo 

da escola é um verso de uma 
das marchinhas apresenta-
das no Carnaval daquele ano, 
pelo Cordão dos Democráticos. 
“Buscamos mais uma vez um 
tema inédito e vamos abordar 
como a sociedade carioca sou-
be se desvencilhar da tristeza 
do ano de 1918”, disse Marcus 
Ferreira, fazendo referência à 

pandemia que matou mais de 
50 milhões de pessoas ao redor 
do mundo.

ESPERA
As escolas da região — Proto 
da Pedra, Cubango e Sosse-
go — que desfilam no Grupo 
de Acesso, ainda aguardam 
decisão da Liga das Escolas 
de Samba do Rio de Janeiro 
(Lierj).

Entre janeiro e novembro deste ano, 
1.164 quilômetros receberam sinalização 
vertical e horizontal, garante o órgão

DER-RJ dá geral na 
sinalização de 
rodovias do estado

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

Revitalização garante mais segurança aos motoristas

Para reforçar a seguran-
ça de motoristas que tra-
fegam pelas rodovias do 
Rio de Janeiro, a Funda-
ção Departamento Esta-
dual de Estradas de Ro-
dagem (DER-RJ), revita-
lizou, entre janeiro e 10 
de novembro deste ano, 
1.164 quilômetros de si-
nalização vertical e hori-
zontal ao longo de 70 es-
tradas estaduais. 

Até o momento, 928 
quilômetros de rodovias 
foram sinalizados hori-
zontalmente, com novas 
faixas de eixo central e 
bordos de pista, além de 

implantação de tachas refle-
tivas. Outros 236, vertical-
mente, como colocação de 
novas placas, às margens da 
rodovia. 

Ao todo, 1.832 placas fo-
ram instaladas. As placas 
foram feitas na Fábrica de 
Placas do DER-RJ, no muni-
cípio de São Gonçalo, na Re-
gião Metropolitana do Rio. 
“A revitalização é um traba-
lho preventivo e também de 
manutenção, devido ao des-
gaste da sinalização com o 
tempo. Estradas bem sinali-
zadas salvam vidas”, diz Eli-
zabeth Paiva, presidente do 
DER-RJ. 
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Programa do HUAP acolhe crianças 
e adolescentes vítimas de violência
Composto por equipe inter e multiprofissional, em 2019 ACAVV fez média de 4,16 atendimentos por mês 

DIVULGAÇÃO

HUAP realizou, em 
2019, o atendimento 
de 50 crianças e 
adolescentes vítimas 
de violência sexual

C
r iado em 2001 ,  o 
A t e n d i m e n t o  a 
Crianças e Adoles-
centes Vítimas de 

Violência (ACAVV) do Hos-
pital Universitário Antônio 
Pedro (HUAP) realizou, em 
2019, o atendimento de 50 
crianças e adolescentes ví-
timas de violência sexual, 
uma média de 4,16 por mês, 
sem contar outras formas 
de violência. 

O objetivo do ACAVV é 
oferecer atendimento inter 
e multiprofissional à crian-
ça e ao adolescente vítima 
de violência intra ou extra-
domiciliar, sexual ou não. 
O público-alvo são pessoas 
de até 19 anos de idade, de 
ambos os sexos, do muni-
cípio de Niterói e adjacên-
cias, vindos espontanea-
mente ou encaminhadas 
por instituições. 

ATENDIMENTO COMPLETO 
Segundo a assistente social 
do ACAVV, Senir Santos da 
Hora, a primeira avalia-
ção é feita por pediatra e 
assistente social: “o pedia-
tra define se é preciso fazer 
consulta com ginecologista 
ou outras especialidades; o 
médico avalia a necessidade 
ou não de medicamentos e 
coleta de exames para IST; 
o assistente social atende 
a vítima e sua família para 
apoio e orientações, iden-
tificando fatores de risco 
e de proteção à vítima. No 
atendimento, também é 
elaborado relatório, laudo 
e/ou parecer social e enca-
minhamento aos órgãos 

possa resultar em sofrimen-
to, morte, dano psicológico, 
desenvolvimento prejudica-
do ou privação”. 

NÚMEROS ALARMANTES
Dados do Ministério da 
Saúde mostram que dos 159 
mil registros feitos pelo Dis-
que Direitos Humanos ao 
longo de 2019, 86,8 mil fo-
ram de violações de direitos 
de crianças ou adolescen-
tes, um aumento de quase 
14% em relação a 2018. A 
violência contra crianças e 
adolescentes abrange os ca-
sos de abuso sexual, negli-
gência, maus-tratos físico e 
emocional. 

Segundo números divul-
gados em 2017 pela Orga-
nização Panamericana de 
Saúde (OPAS), durante a in-
fância, uma em cada quatro 
crianças sofre maus-tratos 
físicos; uma em cada cin-
co meninas e um em cada 
13 meninos são vítimas de 
abuso sexual. Além disso, o 
homicídio é uma das cinco 
principais causas de morte 
de adolescentes. 

Para falar com o ACA-
VV, basta ligar para os te-
lefones 2629-9410 ou (21) 
2629-9265. 

Denúncias de maus-tra-
tos a crianças e adolescen-
tes podem ser feitas de for-
ma anônima, de qualquer 
lugar do Brasil ,  através 
da central 100. A ligação é 
gratuita e o denunciante 
não precisa se identificar. 
As denúncias são enca-
minhadas às autoridades 
mais próximas da vítima.

São Gonçalo renova matrículas 
Segunda-feira é o último dia. Já a pré-matrícula pode se feita no site da prefeitura 

DIVULGAÇÃO

Os relacionados na pré-matrícula que não fizerem a matrícula no prazo perderão a vaga, diz prefeitura

Começou nesta terça-feira 
(17) a renovação de matrícu-
la para o ano letivo de 2021, 
na Rede Pública de Educa-
ção de São Gonçalo. Os pais, 
responsáveis e estudantes 
maiores de 18 anos devem 
comparecer às unidades de 
ensino para realizar o pro-
cesso, nesta quarta (18) e 
quinta (19) e na segunda (19), 
das 9h às 14h. 

Já os novos alunos po-
dem realizar a pré-matrí-
cula através do site https://
www.pmsg.rj.gov.br/pre-
matricula, no período de 
21 a 30 de dezembro, a par-
tir das 10h. A pré-matrícu-
la da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) deve ser fei-
ta direto nas unidades de 
ensino. 

O resultado da pré-ma-
trícula ficará disponível a 
partir do dia 12 de janeiro de 
2021, no mesmo site que foi 
realizado o processo, e nas 
escolas. Já a matrícula dos 
alunos remanejados entres 
as unidades de ensino da 
Rede Pública Municipal será 
realizada no período de 13 a 
19 de janeiro de 2021, direta-
mente nas escolas.

A efetivação da matrícula 
dos alunos contemplados na 
pré-matrícula será realizada 
no período de 20 a 27 de ja-
neiro de 2021, na escola. Lem-
brando que o não compare-
cimento no período definido 
implicará na perda da vaga.

Local terá capacidade de público 
reduzida e ingresso, limitado a um por 
CPF, deve ser retirado pela internet 

Theatro Municipal 
oferece show gratuito 
com Batuquebato

PAULO OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO

Theatro terá lotação reduzida

Nesta quarta-feira, o Theatro 
Municipal de Niterói recebe 
os Clássicos do Samba, com 
o  Batuquebato. No show, o 
bloco convida o cantor nite-
roiense Bruno Barreto a re-
visitar clássicos da música 
popular e sambas-enredos 
consagrados. A apresenta-
ção será gratuita, mas o es-
paço terá capacidade de pú-
blico reduzida para evitar a 
disseminação da Covid-19. 

Criado em 2012, o Ba-
tuquebato foi idealizado 
pelo percussionista nite-
roiense, Gabriel Policarpo 
e já é velho conhecido nos 
carnavais de rua do Rio e 
de Niterói. Para assistir à 
apresentação desta quar-
ta, será permitida retira-
da de apenas um ingresso 
por CPF, por meio de ca-
dastro no site da Sympla 
(www.sympla.com.br). Na 
entrada, o público deve 
apresentar o celular com 
o ingresso visível na tela 
para que possa ser efetua-
da a leitura do QR Code. 

Os protocolos sanitários 
definidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde incluem 
a higienização das mãos com 

álcool em gel, aferição de tem-
peratura, obrigatoriedade do 
uso de máscaras e tapetes sani-
tizantes. A entrada e a saída do 
público serão feitas por ambos 
os acessos do espaço, com a fila 
demarcada, respeitando as me-
didas de distanciamento social, 
a fim de evitar aglomerações. 

As portas serão abertas 15 
minutos antes do início do es-
petáculo e fechadas 15 minutos 
após o término. 

competentes, como Conse-
lho Tutelar, Vara de Infân-
cia, Juventude e do Idoso, 
Ministério Público”, relata 
a profissional. 

NOTIFICAÇÃO É ESSENCIAL
A violência, também deno-
minada abuso ou mau-tra-
to, já é uma das temáticas 
centrais da saúde pública 

por conta da gravidade e 
pelas suas repercussões na 
morbimortalidade da popu-
lação. O Estatuto da Criança 
e Adolescente (ECA) tornou 
obrigatória a notificação, 
por parte dos profissionais 
de saúde ou qualquer outro 
profissional, de casos sus-
peitos ou confirmados de 
maus-tratos contra crian-

ças ou adolescentes. 
“A notificação auxilia no 

mapeamento dos casos, 
revelando sua magnitude. 
Também permite que a vio-
lência perpetrada contra es-
tes segmentos da população 
saia da invisibilidade, au-
xiliando no fortalecimento 
da vigilância e da rede de 
atenção e proteção, além de 

favorecer o planejamento 
de políticas públicas”, diz a 
profissional. 

De acordo com a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), “violência é o uso 
de força física ou poder, em 
ameaça ou na prática, con-
tra si próprio, outra pessoa 
ou contra um grupo ou co-
munidade que resulte ou 

PARA A MATRÍCULA SÃO 
NECESSÁRIOS OS SEGUINTES 
DOCUMENTOS:

Certidão de nascimento do(a) aluno(a);
Duas (2) Fotos 3x4; 

SERVIÇO:

Bloco Batuquebato
Theatro Municipal de Niterói
Quarta, 18/11, às 19h
Ingressos gratuitos (um por CPF) em 
www.sympla.com.br.

Histórico escolar ou declaração de 
escolaridade:
Comprovante de residência com CEP;
Carteira de vacinação com fator RH e 
grupo sanguíneo; Carteira de Identidade 
(RG) e CPF do aluno, se ele tiver. 

Para os alunos maiores de 18 anos:
Carteira de Identidade e Certificado de 
Reservista; 
Carteira de Identidade e CPF do respon-
sável; 
Cartão Nacional de Saúde (Cartão do SUS).
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