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“#Eu amo Niterói” 

Melhorias em acesso à Ponte 

Manutenção estações BHLS 

Iluminação de LED na orla 

https://youtu.be/jil_C5qfBMk


Niterói teve este ano uma das melhores edições do Natal. 

A secretária Dayse Monassa agradeceu o prefeito Axel Grael pelo 

apoio. Um dos destaques foi a tradicional árvore de Natal de São Fran-

cisco com seus 50 metros. Gente de várias cidades do Estado vieram 

visitá-la. 

O Campo de São Bento também ofereceu várias atrações, desde a 

casinha de Papai Noel como também a iluminação natalina com figuras co-

mo urso, boneco de neve, presente, além das luzes nas árvores. Um espetá-

culo. Parque ficou lotado todos os dias. 

Na Zona Norte, o ponto alto foi o Horto do Fonseca, com sua árvore 

natalina de 15 metros e iluminação com figuras (como um presente que 

pareceu um túnel), um presépio e árvores decoradas. Ainda no Fonseca, 

o papai Noel tinha quatro renas e um trenó, estrelas cadentes fizeram 

parte da comemoração, que teve ainda uma árvore de Natal também 

de 15 metros na Praça Flávio Palmier, no Barreto. 

Vários outros bairros da cidade como Santa Rosa,  

Santa Bárbara, Ingá, Piratininga, Maria Paula, 

Ponta da Areia, Centro,  Jurujuba,  Engenhoca,  

Charitas, também rece-

beram decoração na-

talina. 



A Seconser realizou 

uma obra na Ave-

nida Washington 

Luís, no Centro, 

para criar um 

novo traçado 

de acesso à 

Ponte Rio Nite-

rói. Neste trecho  

havia uma curvatura 

muito aguda para quem saía da via e acessar a 

ponte. Com o novo traçado, se abriu mais a pista 

de acesso. No local, a Seconser cortou o bico 

com rompedor no trecho que estava provocando 

uma dificuldade maior para o acesso. Foi feita a 

recomposição do meio fio e piso. 

Por fim, foi concluído o acabamento do  

pavimento com asfalto.  

A Seconser está realizando plantios no Forte 

Rio Branco, em Jurujuba, uma das atrações 

turísticas da cidade. 

As primeiras cinquenta e cinco mudas 

plantadas foram de pau brasil e será dada ao 

processo de enriquecimento da arborização do local 

com mudas de ipês Amarelo (árvore símbolo do Brasil) e 

diversas outras espécies nobres da Mata Atlântica. 

A previsão é que sejam feitos mais 60 plantios no local, tanto de  

ipês amarelos e diversas outras espécies nobres de mata Atlântica como  

sapucaias, aldragos, jacarandás e jequitibá-rosa. 

Com ideia da secretária   

Dayse Monassa, Niterói vai ganhar o 

letreiro "#Eu Amo Niterói', uma 

novidade que vai marcar a 

passagem de pessoas pela cidade 

para que elas possam enviar fotos 

pelas redes sociais. 

Ele será instalado no calçadão  

da orla próximo da Pedra de  

Itapuca com o MAC e o mar da  

Praia das Flechas ao fundo.  

Terá 11 metros de comprimento. 



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 Secretaria de Conservação e Serviços Públicos 

começou em dezembro a manutenção de todas as es-

tações do BHLs. 

Houve uma licitação e o contrato foi assinado 

sendo dada ordem de início. 

Todas as estações do BHLS vão ter manutenção de 

tudo: alvenaria, vidro, bicicletário, guarda corpo de inox. 

Se for acontecendo algo nas estações, tudo está 

coberto por esse contrato. Uma das primeiras 

ações das equipes foi apagar pichações 

em algumas estações. 

Ao todo são 14 estações_ entre elas 

a da TransOceânica_ mas o contrato vai 

cobrir também a próxima que será cons-

truída, em Camboinhas. 

Após implantar a iluminação LED nas orlas de Icaraí e 

Flechas, a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos 

estendeu os trabalhos até o Forte do Gragoatá passando 

pelo MAC e Boa Viagem. 

Segundo a secretária Dayse Monassa, no trecho que vai 

da Rua Doutor Nilo Peçanha até a fortificação, foram retira-

das 53 luminárias de 400W de vapor de sódio e instaladas 53 lâm-

padas de LED de 280W. Além disso, foram retiradas mais 16 luminárias de 400W e insta-

ladas 16 lâmpadas de LED de 180 W. As avenidas Milton Tavares de Souza, Almirante 

Benjamim Sodré e Engenheiro Martins Romeo que compõem a orla já estão com a nova 

iluminação. 

https://instagram.com/seconser_niteroi?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/search/top?q=seconser
https://www.seconser.niteroi.rj.gov.br/

