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Mural do Kobra 

Seconser atinge 90%   
de resolução das  

solicitações de serviços 

Ação conjunta  
entre Secretarias e  

Órgãos Públicos 

Mural do Kobra homenageia  
450 anos de Niterói. Veja 

https://www.instagram.com/reel/CpONwjPOkbp/?igshid=OTJlNzQ0NWM=


N 
iterói acaba de ganhar um me-

gamural do artista Eduardo Ko-

bra para o aniversário de 450 anos da ci-

dade. 

A obra, de 300 metros quadrados, 

homenageia niteroienses e paisagens da 

cidade e foi pintada no Hospital Universi-

tário Antônio Pedro. 

O trabalho é uma parceria entre a 

Prefeitura de Niterói e a concessionária 

Águas de Niterói. 

Durante cerca de 10 dias, Kobra e 

equipe trabalharam sobre andaimes, atrás 

telas de TNT, para manter a surpresa e 

evitar o vazamento de partículas de tinta. 

Com 48 anos, Kobra tem 3.000 mu-

rais, em mais de 35 países, e em vários es-

tados brasileiros. Em seus trabalhos, o ar-

tista busca democratizar a arte e transfor-

mar as vias públicas e, até montanhas, em 

galerias de arte a céu aberto. 

É sua segunda obra na cidade. A ou-

tra, o mural ‘Vitória’, também fica em um 

lugar que cuida da saúde das pessoas: 

uma clínica particular que atua na luta 

contra o câncer. 



BALANÇO DE SERVIÇOS  

DE JANEIRO DE 2022 A  

JANEIRO DE 2023 

 
• No período entre janeiro de 2022 e janeiro de  

2023, a Seconser realizou a limpeza de 4.236 caixas  

e 4.322 metros de redes lavadas. Limpou um total  

de 62.363 metros de rios e canais e removeu 108  

toneladas de resíduos. 

• Ao todo, foram efetuadas 6.013 podas de árvores, 1.113  

supressões e 919 plantios.  

• A Secretaria realizou 13.898 serviços de tapa buracos,  

4.877 metros quadrados de recuperação de passeios  

públicos. Fez 67 reparos de canteiros e jardineiras e 121  

de rampas de acessibilidade. Ao todo, 379,05 metros  

quadrados de guarda corpos foram recuperados. 

• Em relação aos serviços concedidos, a pasta retirou 

17,5 quilômetros de fios. 

• No setor de iluminação, foram 40.014 pontos a 

tendidos.  

Desde 2014, a Seconser recebeu um total de 

79.707 demandas.  

Foram resolvidas 70.416 e estão em 

aberto 9.291, atingindo um percentual 

de resolução de 90%  



Este é um Boletim interno, produzido pela Secretaria 
Municipal de Conservação, e sua circulação é restrita aos 

órgãos que compõem a estrutura organizacional da 
Prefeitura Municipal de Niterói 

A Seconser está atuando em conjunto com a Secretaria 

de Assistência Social, CLIN, Ordem Pública e a Guarda 

Municipal nas ações de acolhimento de moradores de rua na 

cidade. 

Em todos os locais em que há essas ações, a Seconser 

entra com a limpeza, realiza reparos, retirada de material 

(tipo papelão), além de serviços de manutenção.  

Um dos locais que recebeu as equipes foi a Praça JK, no Centro. 

A Seconser realizou toda a limpeza do local, inclusive dos vidros. O 

vac-all (equipamento usado para a realização de sucção de resíduos) foi usado nos 

trabalhos para a retirada de água. Outros serviços que foram feitos foram o conserto das  

jardineiras, além de pintura. 

 Esse  trabalho  conjunto o correu  também nas  ruas Presidente Backer e General  

      Pereira da Silva, em Icaraí, no Ingá e Avenida Visconde do Rio  

    Branco, também no Centro (ao lado do Bay Market).  

Desde setembro, a Seconser intensificou a limpeza de rios e 

canais da cidade como forma de reduzir os impactos das 

chuvas nesta época do ano. 

Uma das prioridades do momento é o Rio Bomba, na Zona 

Norte da cidade. O serviço foi iniciado em 12 de janeiro. 

Outro foco é o Rio Jacaré, na Região Oceânica onde há 

equipes usam retro e caminhão. Também está em andamento 

a limpeza do Rio João Mendes, outro na Região Oceânica. 

Foi concluída no mês passado, a limpeza do Rio Maruí, entre 

Barreto e Engenhoca. Foram retiradas 240 toneladas de detritos do local. 

Há equipes ainda em canais na Engenhoca, Charitas, Santa Rosa, Muriqui Pequeno, 

entre outros.  
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