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Após pleito da Fecomércio e entidades, prefeito garante revitalização | O Jornal de 
Hoje 
 

 
O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio), Marcelo Fernandes de Queiroz, liderou uma comitiva de empresários 
e lideranças empresariais em audiência no final da manhã desta segunda-feira, 
24.02, com o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. O grupo foi apresentar ao 
chefe do Executivo Municipal um projeto de revitalização para o bairro do Alecrim, 
que contempla, entre outras coisas, a reurbanização da área central e a relocação 
das bancas que hoje ocupam o espaço do “Camelódromo”. 
 
“Há algum tempo que os empresários do bairro do Alecrim vêm me procurando, 
sempre trazendo pleitos para melhorar aquele bairro. Trata-se de um bairro com 
uma enorme importância social e econômica para a cidade do Natal. Natalenses de 
todas as esferas sociais frequentam o bairro, que é a cara do comércio de rua desta 
cidade. É também um bairro que, infelizmente, vem sendo negligenciado em alguns 
aspectos. 
 
Há tempos por exemplo, ele não recebe uma intervenção de maior monta da parte 
do Poder Público. Sua infraestrutura, hoje, é deficitária. O projeto que levamos ao 
prefeito foi desenvolvido pelo Sebrae e com o apoio da CDL Natal e das entidades 
comerciais ligadas especificamente ao bairro do Alecrim. Com ele, iremos mudar a 
geografia humana e o visual do bairro, tornando-o muito mais aprazível e digno para 
todos que o frequentam e para os que tiram de lá o sustento de suas famílias”, 
afirmou Marcelo Queiroz. 
 



 

Entre outras coisas o projeto prevê a relocação das bancas que hoje ocupam o 
Camelódromo, e outras áreas do bairro, para uma estrutura a ser erguida na 
chamada “feira do fogo” (esquina da Avenida Coronel Estevam com a Rua Presidente 
Quaresma). Com isso, o espaço hoje ocupado pelos ambulantes poderia ser 
totalmente reurbanizado, com novas calçadas e projeto paisagístico, além de vagas 
de estacionamento, anfiteatro e outras obras. 
 
O projeto apresentado é apenas estético e não contempla projetos arquitetônico e 
executivo, o que ainda precisaria ser feito pela Prefeitura. O prefeito Carlos Eduardo 
reconheceu a necessidade de uma intervenção no bairro do Alecrim e determinou 
ao secretário Municipal de Serviços Urbanos, Raniere Barbosa, que o projeto 
apresentado seja detalhado e orçado, assim como a estrutura a ser implantada na 
“feira do fogo”. 
 
“Não temos orçamento este ano, mas vamos detalhar todo o projeto, discuti-lo com 
os empresários e toda a comunidade que hoje atua no Alecrim para, quando 
tivermos tudo detalhado, incluir a obra no nosso orçamento para 2015″, afirmou 
Carlos Eduardo. 
 
“O Alecrim é uma potência econômica. Em média, 150 mil pessoas circulam no 
bairro. Está mais do que na hora de termos um projeto que revitalize, reorganize 
nosso bairro”, afirmou o presidente da Associação dos Empresários do Bairro do 
Alecrim, e diretor da Fecomércio RN, Francisco Denerval de Sá. 
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Após pleito de entidades, Carlos Eduardo se compromete com revitalização do 
bairro do Alecrim 

 
O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN 
(Fecomércio), Marcelo Fernandes de Queiroz, liderou uma comitiva de empresários 
e lideranças empresariais em audiência no final da manhã desta segunda-feira, 
24.02, com o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. O grupo foi apresentar ao 
chefe do Executivo Municipal um projeto de revitalização para o bairro do Alecrim, 
que contempla, entre outras coisas, a reurbanização da área central e a relocação 
das bancas que hoje ocupam o espaço do "Camelódromo". 
  
"Há algum tempo que os empresários do bairro do Alecrim vêm me procurando, 
sempre trazendo pleitos para melhorar aquele bairro. Trata-se de um bairro ... 
Publicado por Danilo Sá - Política 
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FOTO: Empresários apresentam ao prefeito proposta de revitalização do Alecrim 

Foto: Alex Régis 

Um projeto de revitalização para o bairro do Alecrim foi apresentado nesta segunda-

feira (24) ao prefeito Carlos Eduardo por líderes da classe empresarial da cidade. O 

projeto segundo o Superintendente do Sebrae/RN, Zeca Melo, foi elaborado a partir 

de discussões com empresários, secretarias municipais e comunidade e representa o 

ponto de partida para a revitalização do bairro. 

O projeto prevê a relocação dos ambulantes que atualmente ocupam o 

camelódromo e outras áreas do Alecrim, para uma estrutura que seria erguida na 

“feira do fogo”, localizada na esquina da Rua Presidente Quaresma com a avenida 

Coronel Estevam. O projeto completa, ainda, reforma da Praça Gentil Ferreira, a 

construção de um anfiteatro, reurbanização do espaço ocupado hoje pelos 

ambulantes, com novas calçadas, paisagismo e vagas de estacionamento. 

Carlos Eduardo solicitou ao secretário de Serviços Urbanos, Raniere Barbosa, que 

fizesse um detalhamento arquitetônico e orçamentário do projeto e da estrutura a 

ser implantada na “feira do fogo”. O prefeito explicou que para este ano não é 

http://blogdobg.com.br/foto-empresarios-apresentam-ao-prefeito-proposta-de-revitalizacao-alecrim/


 

possível executá-lo por falta de recursos, mas que poderá ser incluído no orçamento 

de 2015. 

O chefe do executivo municipal destacou que o Alecrim tem vocação e potencial 

para o comércio e afirmou que precisar de uma intervenção e tem todo o interesse 

na revitalização do bairro. Os empresários solicitaram ao prefeito que fossem a 

adotadas algumas medidas emergenciais, como a melhora na iluminação, 

fiscalização mais intensa para impedir a invasão das calçadas pelos ambulantes e 

melhor ordenamento do trânsito. 

O titular da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Raniere Barbosa informou já 

estão previstas algumas ações no Alecrim, como execução de alguns reparos no 

camelódromo do Alecrim e que existe um estudo para o reordenamento. Está 

previsto, também, um reodenamento dos ambulantes no bairro do Alecrim, 

semelhante ao que está sendo executado na Cidade Alta e que se encontra na etapa 

final do processo. A previsão é começar o reordenamento dos ambulantes do 

Alecrim logo após a concluir o da Cidade Alta. 

O titular da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos adiantou que o bairro do 

Alecrim será contemplado com iluminação de led, nos mesmos moldes da que está 

sendo implantada na Cidade Alta. Com relação ao trânsito, Carlos Eduardo afirmou 

que vai acionar a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), para tratar do 

assunto. Raniere Barbosa acrescentou que o bairro do Alecrim será contemplado 

com a decoração especial que será instalada para a Copa do Mundo. 

O presidente da Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim (AEBA), Francisco 

Derneval Sá, lembrou que o Alecrim possui atualmente 6 mil empresas e que recebe 

uma média de 150 mil pessoas circulam diariamente no bairro. 

Os empresários sugeriram ao prefeito que no próximo ano, incluísse na programação 

do carnaval um concurso de decoração carnavalesca, semelhante ao que foi 

realizado durante o Natal em Natal, para estimular os empresários a decorar a 

fachada de seus estabelecimentos, contribuindo para criar um clima de folia em toda 

a cidade. 



 

Participaram da reunião, o presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes 

(Fucarte), Dácio Galvão, o Superintendente do Sebrae/RN, Zeca Melo, o presidente 

da Federação do Comércio (Fecomercio), Marcelo Fernandes Queiroz, o presidente 

da Câmera de Diretores Lojistas, Amauri Alves Fonseca Filho, o presidente da 

Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim (AEBA), Derneval Sá, além de 

lideranças empresarias. 
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 Cultura & Lazer 
 
 Prévia carnavalesca do Sesc anima foliões no Terraço do Relógio  
 
 24/02/2014 15h50 
  
 O evento integra o projeto Terraço do Relógio, criado em 2002 
 Por: Madeline Jales  
A cantora potiguar Dodora Cardoso abriu as festividades do carnaval 2014 na 3ª 
Parada do Relógio, prévia carnavalesca promovida pelo Sistema Fecomércio RN, 
através do Sesc, na unidade do Sesc Centro. O evento integra o projeto Terraço do 
Relógio, criado em 2002. Todas as sextas-feiras, das 19h às 22h, comerciários e seus 
dependentes podem usufruir de boa música num dos lugares mais charmosos do 
Centro Histórico da cidade. Desta vez a festa foi em ritmo de frevo e samba. 
 
  
A comemoração carnavalesca está presente no projeto há três anos e já cativou 
espaço no público. Para Jeane Amaral, diretora regional do Sesc, a festa “valoriza o 
corredor cultural da cidade”. A Rua Junqueira Aires, em frente ao Terraço, é 
palco de um dos momentos  mais marcantes 
da celebração. Na rua ocorre o encontro entre a Banda Independente da Ribeira –
que carrega junto a orquestra de frevo, pelas ruas da Cidade Alta, um grande 
contingente de foliões -, e o Bloco Poetas, Carecas, Bruxas e Lobisomens e seus 
bonecos 
gigantes. 
 
 
A subida da orquestra e o show no Terraço anima os brincantes, tanto na rua quanto 
nos salões do Sesc Centro. A funcionária pública aposentada, Maria das Graças 
Barros (67), já é público certo das noites de sexta, mas pela primeira vez 
assiste a prévia carnavalesca: “A cidade precisava disso, próximo ano venho de 
novo”, anunciou a aposentada. 
 
Quem perdeu a prévia pode curtir a sexta de carnaval (28), a partir das 19h, com 
show da cantora Kristiane Lima e a parada do bloco Antigos Carnavais. 
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