
SECONSER 

INFORMATIVO 

ANO III - Nº 23 - Dezembro 2022 

Reforma dos abrigos de ônibus 

Lunetas no Parque da Cidade 

Rampa e escadaria no Fonseca 

Paisagismo na praça do Rádio Amador 

Ponte do canal de São Francisco 

https://www.instagram.com/reel/ClsAAflO5Rz/?igshid=N2ZiY2E3YmU=


O Natal chegou oficialmente em Niterói. Com 50m e 8 

mil micro lâmpadas, a árvore mais tradicional da cidade, lo-

calizada na Praça do Rádio Amador, em São Francisco, já foi 

inaugurada. Ela fica acesa todos os dias a partir das 20h até 

às 4h. 

A decoração do Natal do Amanhã vai contar com pontos 

de luz nas principais avenidas como Jansem de Mello e Mar-

quês do Paraná, no Centro, Roberto Silveira, em Icaraí, Quinti-

no Bocaiúva, em São Francisco, Prefeito Sylvio Picanço, em 

Charitas, e Alameda São Boaventura, no Fonseca. 

Outro tradicional ponto da cidade, o Campo de São 

Bento, receberá decoração natalina com brinquedos tradicionais, como 

ursos, balões, bolas, caixa de presente e boneco de neve na decora-

ção. O local também terá palco para apresentações e a casinha do Pa-

pai Noel, figura ícone do Natal.  Veja 

Os bairros de Santa Rosa, Jurujuba, Ingá, Santa 

Bárbara, Engenhoca e Piratininga também receberão 

luzes natalinas. Além disso, diversas praças da cidade 

terão decoração especial, como no Centro, Fonseca, 

Ponta D'Areia, Ilha da Conceição e Maria Paula. 

O Natal conta ainda com mais duas árvores, uma no 

Horto do Fonseca e outra na Praça Flávio Palmier, no Barreto. Mais  

A Seconser informa que foi realizada em novembro a reforma 

de abrigos de ônibus e Mupis em vários bairros da cidade 

como Itaipu (Francisco da Cruz Nunes do Corpo de Bombeiro 

até Praia de Itaipu), Itacoatiara, Charitas, Jurujuba, Boa 

Viagem, São Francisco, Icaraí, Maria Paula e Pendotiba. 

O trabalho consistiu na substituição de materiais metálicos que 

estavam desgastados devido a exposição aos intemperes da 

natureza, substituição dos assentos dos bancos e policarbonato das 

coberturas quando necessário. 

Além disso, foi aplicado fundo anticorrosivo e realizada pintura completa nas cores 

prata Bare e Amarelo Ford tanto nos mupis como nos abrigos de ônibus. 

Ao todo, 57 abrigos de ônibus e 80 mupis passaram por manutenção. Veja 

https://youtu.be/jil_C5qfBMk
https://www.seconser.niteroi.rj.gov.br/noticias/natal-chegou-oficialmente-em-niteroi
https://www.seconser.niteroi.rj.gov.br/noticias/pontos-de-onibus-foram-reformados-em-varios-bairros


A Seconser instalou uma luneta para que frequentadores 

do Parque da Cidade terem uma visão melhor da bela vis-

ta da cidade de Niterói. 

O primeiro equipamento foi colocado na Rampa 

Norte, que dá visão para a Baía de Guanabara, Cristo 

Redentor e pode ser usada também por cadeirantes. 

A luneta foi devidamente testada com a presen-

ça de um atleta paralímpico. 

Um outro aparelho também será instalado, mas 

ainda não foi definido o local. 

A iniciativa terá importância também na parte ambien-

tal já que possibilitará o monitoramento de incêndios  

    acima do Morro do Preventório. 

A Seconser acertou com a 

concessionária Águas de Niterói de 

que, a partir de novembro, a empresa 

iria realizar cerca de cem levantamentos 

de tampões desnivelados a cada mês. 

A partir desta ação, a Seconser pretende 

zerar esse tipo de reclamação. 

A Secretaria recebe muitas 

reclamações deste tipo 

pelo aplicativo Colab e 

as demandas são 

encaminhadas para a 

concessionária 

resolver. 

A Subsecretaria de 

Conservação está 

confeccionando uma 

escadaria em um trecho e 

fazendo uma rampa de 

concreto em outro da Rua 

Bonfim, no Fonseca. 

Foram feitas 

aproximadamente 20m de 

extensão da escadaria e 16 

metros da rampa de 

concreto. 

A obra é um pedido 

dos moradores. 



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 executando uma área para embarque e desembarque de carros que 

chegam para um restaurante na orla de São Francisco. 

Antigamente, os veículos ou paravam na rua ou subiam no calçadão. 

Com essa obra, os carros não vão mais atrapalhar a circulação na rua nem travar o 

trânsito. Essa área também ganhou piso tátil. 

A Praça do Rádio Amador, em São Francisco, ganhou um 

tratamento paisagístico. Com aproximadamente 30m² de 

área e um formato de meia lua, o canteiro conta com cinco 

espécies diferentes de plantas, distribuídas em: 200 mudas 

de grama Amendoim para forração; 12 Agaveas; 15 Dracenas 

vermelhas; 8 Palmeiras Areca e uma cerca viva de Ficus. Uma 

bióloga que fez a escolha das espécies que são resistentes a ex-

posição direta do sol, sem sombra. 

Segue a obra de recuperação estrutural da ponte que fica so-

bre o Canal de São Francisco, mais uma ação feita a partir de ins-

peção robótica em galerias subterrâneas da cidade. 

A obra consiste na recuperação estrutural das vigas e tabu-

leiros de concreto onde foram identificadas patologias. A estrutu-

ra da ponte está sendo tratada com produto de base cimentícia e 

a seção de concreto que foi expulsa pela oxidação será recompos-

ta. Serão retiradas também as partes que tenham se soltado. 

Trata se de uma obra continua. Existem mais cinco pontinhos neste 
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