
Conselho debate mobilidade e transporte urbano da capital  
O Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (CMTMU) realizou na quinta-feira, 
28 de julho, reunião ordinária de 2022, para discutir o plano de desvio da Avenida Felizardo 
Moura, bem como demais informes previstos na pauta. O colegiado é vinculado à Secretaria 
Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STTU).

Após a apresentação do plano de desvio da obra que será realizada pela Prefeitura do Natal, 
através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA), o representante da Fecomércio 
RN e diretor Executivo da Federação, Laumir Barrêto, externou sua preocupação com os 
reflexos nas atividades do setor de Comércio e Serviços nas áreas que serão interditadas.

“O acesso dos clientes poderá ficar limitado, especialmente daqueles que usam veículos 
próprios, aos estabelecimentos instalados na região”, disse. Barrêto também indagou acerca 
da previsão de início e prazo previsto para a obra. O representante e assessor especial da 
presidência, Fernando Virgílio, também participou da reunião.

A secretária da STTU e presidente do CMTMU, Daliana Bandeira, confirmou que realmente 
alguns acessos não serão possíveis com veículos próprios e comentou que poucos seriam 
os estabelecimentos comerciais atingidos. A titular da pasta informou ainda que a ordem de 
serviço da obra já teria sido assinada e que a obra deverá ter início em agosto, com previsão 
de nove meses para conclusão.

Capital empreendedor é tema de curso para membros do Coincitec
De 04 a 29 de julho, ocorreram os encontros virtuais do Curso Capital Empreendedor, oferecido 
pelo Sebrae RN, em parceria com a Federação das Indústrias do RN (Fiern), para os membros 
integrantes da Comissão Temática de Inovação, Ciência e Tecnologia (Coincitec). As reuniões 
ocorreram por videoconferência. 

A  Fecomércio RN possui assento no colegiado e, na ocasião, esteve representada pelo técnico do 
Senac RN, José Renato Rodrigues, e pelo diretor de Inovação e Competitividade da Federação, 
Luciano Kleiber.  O curso proporcionou um vasto conhecimento no ecossistema de inovações 
e o mercado de startups. Foram realizadas atividades acerca das reflexões sobre o cenário 
no Rio Grande do Norte e Nordeste.  

Conselho Curador do Natal Convention & Visitors Bureau apresenta 
nova sede
Com a finalidade de homologar a mudança de endereço, 
o Natal Convention reuniu na quarta- feira, 03 de agosto, 
a Diretoria Executiva e o Conselho Curador nas novas 
instalações da instituição, localizadas no Tirol Way 
Office. A Fecomércio RN possui assento no colegiado 
e esteve representada pelo assessor especial da 
presidência da Federação, Fernando Virgílio. 

Após a homologação, o presidente Executivo do NCVB, 
Leandro Di Martins, apresentou resultados do primeiro 
semestre e reforçou a importância do fortalecimento do 
Convention para o segmento do turismo potiguar.   

Na oportunidade, os convidados puderam conhecer as novas instalações e a estrutura do 
Convention, que já está em pleno funcionamento no edifício Tirol Way Office.
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