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Inaugurada em 19 de março de 1929, o prédio foi
usado pelos militares na Segunda Guerra como

hospital de campanha para o Exército Brasileiro. 
Seu nome atual foi dado em 1961 em homenagem ao

médico Januário Cicco, natural de São José do
Mipibu. A maternidade possui um estilo neoclássico
com valor histórico para a cidade de Natal, uma das
poucas construções que exerce sua função desde

sua criação até os dias atuais. A maternidade é parte
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,

atendendo a população através do sistema público
de saúde.
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É uma construção histórica do Brasil, situada no bairro
da Ribeira e seu projeto foi feito pelo arquiteto
francês Georges Munier, começou a operar em
setembro de 1939 sob a gestão de Theodorico

Bezerra, Gaspar Dutra, Cordeiro de Farias,
Mascarenhas de Morais e outros grandes nomes

da sociedade brasileira se hospedaram no Grande
Hotel, além de servir de hospedagem para os

soldados norte-americanos no período da Segunda
Guerra Mundial.
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Antiga Rua do Comércio que passou a ter movimento
no período da Segunda Guerra Mundial com a vinda

dos militares a cidade, é um via localizada no bairro da
Ribeira, em Natal. Foi uma das principais ruas da

Ribeira no século XIX, cheia de armazéns com
produtos que chegavam e partiam pelo porto de

Natal, possuía também uma boate com nome Argepe
na qual existiu na Rua Chile até a década de 1990

esquina com a Travessa Venezuela. É uma rua
inserida em um bairro caracteristicamente boêmio, já
foi palco de importantes eventos culturais. É também
nesta rua que está localizado o Terminal Marítimo de

Passageiros de Natal, utilizado para embarque e
desembarque de passageiros de cruzeiros.
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No final da década de 1930 foi construído o declive que deu
nome ao local, a Rampa, para facilitar o acesso dos
hidroaviões. Em meio a Segunda Guerra Mundial, o

presidente do Brasil se manteve neutro até o ano de 1941
quando começou as negociações com Franklin Delano

Roosevelt, presidente dos Estados Unidos na época. Entre
os acordos estava o financiamento estadunidense para a
fundação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em

troca da cessão do uso do porto de Natal que serviria como
base militar dos Estados Unidos no decorrer da Segunda

Guerra Mundial. Os dois presidentes visitaram a Rampa em
1943 e no local celebraram a Conferência do Potengi. Esse
encontro teve como resultado a transformação da Rampa
em uma base aérea militar utilizada até o final da Segunda

Guerra Mundial em 1944.
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Construído no século XIX no estilo neoclássico, o prédio faz
parte da história de Natal, pois antes de se tornar o Centro

de Turismo passou por vários momentos. Inicialmente o
prédio serviu como residência de veraneio de barões da
época, logo depois tornou-se um asilo e orfanato. Usado

pela Segunda Guerra como um ponto estratégico dos
Estados Unidos, transformou-se em presídio estadual.

Desde 1976 o prédio funciona como Centro de Turismo
onde comporta 38 lojas utilizadas nas antigas celas do

presídio, uma galeria de arte, um antiquário e um
restaurante.
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Localizada no bairro da Ribeira, na Rua das Virgens está localizada a
casa onde o folclorista natalense Luís da Câmara Cascudo nasceu,

posteriormente a mesma recebeu o nome dele como forma de
homenagem. Anos depois Cascudo ganhou outra honraria quando a

Avenida Junqueira Alves passou a se chamar Avenida Câmara
Cascudo. Logo, a Rua das Virgens voltou ao seu nome original. Em
1939, o imigrante italiano Guglielmo Lettieri foi nomeado cônsul da

Itália no Rio Grande do Norte e o casarão no 184 na Rua das Virgens e
construído por ele, passou a ser o Consulado Italiano carregando
inclusive muitos mitos e polêmicas. Em um trecho do piso da casa
existe a cruz suástica que é um forte símbolo nazista. Lettieri foi

acusado e preso por espionagem em 1942, sendo anistiado no fim da
Segunda Grande Guerra. Atualmente na parte térrea do casarão

funciona o Consulado Bar.
FONTE: TRIPADVISOR

RUA DAS VIRGENS
E O CONSULADO

ITALIANO

FONTE: TRIPADVISOR



A praça Augusto Severo está localizada na Ribeira em Natal, também
denominada como Largo Dom Bosco. O nome da praça é em

homenagem ao grande aviador potiguar Augusto Severo Maranhão,
que criou um balão com eixos longitudinais. A praça é uma das mais

importantes do Centro Histórico de Natal e no seu entorno
estão localizados o Teatro Alberto Maranhão, a Estação Ferroviária de

Natal e o Museu de Cultura Popular. A praça foi inaugurada em 11 de
junho de 1904 e no ano de 1913 a praça ganhou uma estátua de bronze
de Augusto Severo. A praça foi um dos pontos de apoio para as forças

aéreas durante a Segunda Guerra Mundial.
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