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As obras do novo guarda-corpo que está sendo 

instalado no calçadão da Praia de Icaraí, no trecho 

entre a Pedra de Itapuca e a Praia da Boa Viagem 

estão em pleno vapor.  Até o fim de setembro, foram 

instalados 200 metros. 

Orçada em R$3.860 milhões, o novo guarda-

corpo de 900 metros do deve ser entregue em 

dezembro. As intervenções acontecerão sempre em 

trechos de 100 metros para causar o mínimo de 

transtorno para os praticantes de esporte e quem utiliza o 

calçadão. O material escolhido é anticorrosivo e sustentável e é 

feito de módulos que se encaixam a cada seis metros.  

O guarda-corpo  de  ferro  está  sendo  substituído  pelo  

de fibra para ter mais durabilidade. Veja 

Novo Guarda-Corpo da orla de 

Icaraí começa a ganhar forma 

A Seconser concluiu em 

setembro a pavimentação 

da Rua dos Gerânios, em 

Itacoatiara, que recebeu 

piso de paralelos. E já 

iniciou o serviço na Rua das 

Camélias. O local recebeu 

visita do prefeito Axel Grael. O 

trabalho é feito por meio de uma parceria público 

privada (PPP) firmada entre o município e a 

Sociedade dos Amigos e Moradores  

de Itacoatiara (Soami). A Prefeitura de Niterói 

forneceu a mão-de-obra  através da Seconser, além 

de todos os materiais como meio fio, pedra, areia, 

concreto, ferragem, topografia, drenagem, máquinas 

de motoniveladora, e a Soami ficou responsável 

pelos paralelos, utilizados de forma diferenciada de 

outros projetos realizados com asfalto, a pedido dos 

próprios moradores, com o objetivo de manter as 

características rústicas do bairro. A secretária Dayse 

Monassa informou que as obras vão acontecer no 

lado direito da Rua das Camélias, no vão central, 

entre a Matias Sandry e a Hortência. Veja 

A Seconser realizou trabalhos 

de revitalização e paisagismo 

dos canteiros da Praça César 

Tinoco, no Ingá. 

Foram plantadas mais de 6 mil 

mudas das espécies alamanda, 

clusia variegata, periquito e 

mini lantana. 

O espaço já havia recebido um 

grande ingazeiro, três paus 

brasis e duas 

pitangueiras. 

As árvores 

já estão 

rustificadas 

e enormes. 

Veja 
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Foi inaugurada no último dia 13, a nova 

iluminação do Monumento de Nossa 

Senhora Auxiliadora, em Santa Rosa, que 

pertence à congregação dos salesianos. 

A Secretaria Municipal de Conservação e 

Serviços Públicos (Seconser) colocou a nova 

iluminação no monumento, que fica no alto do 

Morro Alarico de Souza, e que é um marco 

histórico da cidade. 

Foram instaladas 21 novas luminárias de LED de 120 watts. 

As anteriores eram de 250 watts, o que vai representar uma economia de 54%. Além 

disso, foram instalados sete postes de fibra no lugar dos antigos postes de ferro. Veja 

A Secretaria de Conservação e Serviços Públicos está 

no início do projeto de revitalização do viveiro de mudas 

do Horto do Fonseca. 

O local funcionva apenas com mudas de espécies nati-

vas de Mata Atlântica e agora terá também mudas orna-

mentais. Tudo para abastecer as praças, jardins, canteiros e 

divisores de pistas da cidade. 

Está sendo feita uma obra no viveiro para ampliá-lo. Veja 

A secretária Dayse Monassa concedeu entrevista ao jornal A TRIBUNA e  falou  sobre  

a futura reforma total da rede de iluminação das orlas de Icaraí, São Francisco, Charitas e  

Piratininga. 

Segundo ela, será implantada uma nova iluminação com postes tendo a metade da al-

tura dos atuais, para cobrir o calçadão, mantendo os mais altos, já existentes, com novas lu-

minárias e lâmpadas muito mais potentes. "Vai ser um banho de luz”, revelou empolgada. 

De acordo com a secretária, haverá opção por lâmpadas brancas nos postes atuais e as 

luminárias altas vão ser restauradas. O projeto já foi encaminhado para a Empresa Municipal 

de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa) e está em fase de licitação. A expectativa é 

que seja concluído ano que vem. Veja 

https://www.seconser.niteroi.rj.gov.br/noticias/ova-iluminacao-do-monumento-de-nossa-senhora-auxiliadora-em-santa-rosa
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https://www.atribunarj.com.br/entrevista-dayse-monassa-secretaria-municipal-de-conservacao-e-servicos-publicos/


Na Praça Don Orione em 

São Francisco, há mais de 

25 árvores rustificadas e 

crescendo fortes. 

São das espécies 

ameixeira, jequitibá, 

aldrago, araçá, ipê branco, 

aroeira, goiabeira, ipê roxo, 

ipê rosa, um tamarindo e uma 

sapucaia, plantada por mãos 

que são esperança para um 

“mundo mais verde”. Veja 

A Seconser está realizando o plantio 

de mais de 130 árvores pau-brasil na 

Avenida Litorânea, na Boa Viagem, no 

trecho que vai do Gragoatá até a 

subida do Museu de Arte 

Contemporânea (MAC). 

O plantio está sendo feito em 

uma calçada sem nenhuma 

árvore e que será transformada 

em uma referência de 

arborização na cidade. 

A ação conta com o apoio dos 

moradores do bairro, que estão 

ajudando a plantar as mudas. Veja 

Foi concluída no final de setembro 

a limpeza dos três lagos do Campo 

de São Bento: o lago dos patos, o 

lago grande (do chafariz) e o 

laguinho. 

O lago do chafariz foi o último a 

ser limpo. Para realizar a 

limpeza, os 

funcionários 

retiraram toda a 

água e 

removeram os 

peixes, para 

depois retirar 

as folhas e a 

lama que 

acabam 

acumulando com o 

tempo no fundo dos 

lagos.   Veja 

A cada limpeza, os peixes foram 

levados para os outros lagos. 

Com a limpeza do lago maior, 

pode-se ver melhor toda a 

estrutura responsável pelo 

funcionamento do chafariz. Ao 

todo são 5 bombas e 1 filtro. 

Outro serviço feito foi a 

pintura das duas estátuas que 

ficam no lago do chafariz.  Veja 
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