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Rios e canais limpos 

Estações do BHLS 

Cuidado com os canteiros 

Plantio no Cantagalo 

Iluminação de LED  

Manutenção nas praças 

https://drive.google.com/file/d/1V7xvy9fOrBO-hu-9YiDg0zIFpTz12VNS/view?usp=share_link


Seguem rios e canais 

limpos em janeiro como 

parte do plano de chuvas  

de verão: Rio Canoas – 

Badu; Canal da Rua Adolfino  

José Rodrigues - São Francisco; Canal da Rua José 

Vicente Sobrinho – Engenhoca; Rio Marui – Barreto; 

Rio Bomba – Barreto; Canal da Rua Leonor da Glória 

- Largo da Batalha; Canal da Estrada Caetano 

Monteiro – Pendotiba; Canal do Rio do Ouro,  Rio do 

Ouro; Canal Ary Parreiras trecho Cotia); Canal da 

Engenhoca; Canal da Craveiro Lopes, Engenhoca; 

Canal do Monan Pequeno; Canal do Morro Souza 

Soares; Rio João Mendes.  

As decorações do Natal do Amanhã 

encantaram e abrilhantaram a cidade. 

As luzes e decorações dos espaços 

enfeitados ficaram acesas até o dia 15 

de janeiro.  Veja 

 Houve uma consulta pública com 

mais de 2.000 votos em menos de 

dois dias no ar 

que decidiu 

prorrogar o 

período da 

iluminação 

natalina. 

Mais... 

Como parte das comemorações dos 450 

anos da cidade, a Prefeitura instalou o letrei-

ro #Eu Amo Niterói na Praia das Flechas que 

vai fazer com que a imagem da cidade 

possa ser marcada nas redes soci-

ais e viralizada através da 

hashtag #EuAmoNiteroi por 

quem visitar o município.  

Diversas outras cida-

des no mundo adotaram 

o letreiro em pontos tu-

rísticos para ampliar a vi-

sibilidade, principalmen-

te com a chegada das re-

des sociais: Amsterdam, No-

va York, Toronto, Peru, Monte-

vidéu, Porto e Califórnia. No Brasil, 

os letreiros são famosos nos municípios de 

 Porto de Galinhas, Maceió, Brasília, Re

   cife, entre outros. A peça tem 

como objetivo atrair turistas que visitam o 

Museu de Arte Contemporânea (MAC) para 

conhecerem a orla, podendo caminhar pelo 

local e movimentar a economia da cidade.  

“Já estávamos há algum tempo pen-

sando em fazer um letreiro deste 

porte e que tivesse a visão do 

MAC, que simboliza a cida-

de. Na foto, é possível en-

quadrar o letreiro, o Museu, 

o Cristo Redentor e o pôr-

do-sol. É um cenário lindo e 

que mostra as belezas da ci-

dade!  

A ideia é que as pessoas foto-

grafem e marquem Niterói nas 

redes sociais, aumentando a divulga-

ção da cidade”, explicou a secretária Dayse 

Monassa. VEJA VÍDEO 

https://www.facebook.com/PrefeituraMunicipaldeNiteroi/videos/1698659260530970
https://www.seconser.niteroi.rj.gov.br/noticias/iluminacao-de-natal-do-campo-de-sao-bento-foi-ampliada-ate-o-dia-15-de-janeiro
https://twitter.com/i/status/1618595621707059201


A Seconser está realizando os seguintes 

serviços de manutenção e conservação nas 

estações do BHLS: 

Pintura; Reposição dos vidros temperados que 

foram depredados; Reparo nos bancos que fo-

ram depredados; Manutenção da iluminação de 

todas as estações.; Recolocação dos adesivos que 

foram removidos.; Confecção e reposição dos frades ex-

clusivos, que impedem passagens de veículos nas travessias 

da pista seletiva do ônibus.; Recuperação dos banheiros que foram depredados; Reparos nos 

corrimãos de aço inoxidável; Recuperação dos pisos das estações; Limpeza das calhas; Recu-

peração da estrutura metálica das estações. 

A primeira estação a receber as equipes foi a do Engenho do Mato e já houve ações em 

Itaipu, Lagoa de Piratininga, Morro da Peça, Maralegre. 

Foi dada continuidade em janeiro da manuten-

ção dos canteiros jardinados na cidade. As equipes 

estiveram nos seguintes locais: Mercado Municipal; 

Avenida Carlos Roberto Boechat (que recebeu plan-

tios); Praças Renascença e Expedicionários; TransO-

ceânica (Padaria Versailles, Avenida Paulo Melo Kalle, 

Corpo de Bombeiros. Multicenter); Caramujo; lameda 

São Boaventura; Praça do Soldado, em São Francisco; 

Praça José Martí - São Francisco; Avenida Quintino Bocaiúva 

- São Francisco; Marquês do Paraná; Policlínica Regional Car-

los Antônio da Silva - Centro. 

Em fevereiro, foi realizada uma grande quantidade de 

plantios em um CIEP do Cantagalo: 29 mudas de árvores. 02 

araçás; 06 genipapos; 01 babosa branca; 01 sibipiruna; 02 

mirindibas; 04 aldragos; 03 tamboris; 02 cedros; 01 cedro rosa.  



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 

Além da orla de Icaraí, Flechas e Boa Viagem, a 

Seconser já havia implantado lâmpadas de LED em várias 

partes da cidade nos últimos anos, como em ruas dos 

bairros de Piratininga; Engenhoca; Barreto; Ilha da 

Conceição; Largo da Batalha e vias importantes como as 

avenidas Professor João Brasil, no Fonseca; e Rui Barbosa, em 

São Francisco, além de toda a orla de Charitas. 

Também já possuem iluminação de LED o Calçadão de Camboinhas; o Túnel Roberto 

Silveira; a Estrada Fróes; a Rua Doutor Paulo Alves, no Ingá; e as ruas de acesso ao Parque 

Esportivo Caramujo (PEC Caramujo). Foram contempladas ainda as ruas de acesso à 

Fortaleza de Santa Cruz da Barra e os acessos ao novo mergulhão da Praça Renascença. No 

centro da cidade, as avenidas Marquês do Paraná e Jansen de Melo já possuem iluminação 

de LED. A nova iluminação também está presente no Loteamento Boa Vista, na Região 

Oceânica. Mais... 

Várias praças receberam retoques no mês de janeiro, confira al-

gumas ações: Praça João Saldanha, Santa Bárbara, reparo de 

telas no alambrado da quadra poliesportiva; Praça dos Esco-

teiros, Icaraí, pintura; Praça e Quadra do Bumba, Viçoso 

Jardim, finalização da pintura dos mobiliários, recuperação 

da grade e início da pintura da quadra; Praça Getúlio Var-

gas, Icaraí, reparo no passeio de pedra portuguesa; Praça 

Dr. Victorino, Ponta D’areia, limpeza e pintura das jardineiras, 

mureta, grades e brinquedos; Praça do Jardim São João, Cen-

tro, recuperação do piso em concreto; Praça Evandro Silveira, Pi-

ratininga, recuperação de banco e mesas; Pracinha da Travessa São 

Januário, 66, Badú, recuperação de mesas/bancos e instalação de guarda-corpo; Praça César 

Tinoco, Centro, limpeza e pintura da mureta; Praça do Posto Médico, Jurujuba, pintura; Praça 

da República, Centro, pintura dos vasos, do canteiro central, capina entre as pedras portu-

guesas e recuperação do Monumento. 

https://instagram.com/seconser_niteroi?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/search/top?q=seconser
https://www.seconser.niteroi.rj.gov.br/
https://www.seconser.niteroi.rj.gov.br/noticias/orla-das-flechas-ate-o-forte-do-gragoata-tambem-ganhou-iluminacao-led

