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Fecomércio/RN: Modernização da legislação 
trabalhista pautará seminário em Assú 

 

Imagem: Ilustração/Fecomércio 

 
O Cine Teatro Pedro Amorim, em Assú será palco, quinta-feira próxima semana (19), de 
uma realização que tem à frente o Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do RN (Fecomércio/RN) e o Sindicato do Comércio Varejista do Assú 
(Sindivarejo). 
 
O evento, cuja programação iniciará às 19h30, é o Seminário “Modernização das Leis 
Trabalhistas: o que mudou? Por que mudou?”, cuja preleção principal será proferida pelo 
advogado Marcelo Barros Dantas. 
 
Na mesma oportunidade, o presidente da Federação, Marcelo Queiroz, e o presidente 
da entidade sindical varejista, Francisco de Assis Barbosa, conduzirão a entrega dos 
certificados aos participantes dos cursos Informática Inicial com Internet, ministrados 
através da unidade móvel de Informática e Gestão do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac). 
 
 

https://4.bp.blogspot.com/-lsKgnP09bEA/Ws-7tsHIQnI/AAAAAAADXJo/j9niMwPuD54MZ8rKzPpUY6LGc-YWS1EhACLcBGAs/s1600/projeto.jpg
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Afrânio Miranda fala sobre estar à frente 
da Miranda Computação e da FCDL/RN 
Na PNTV, o empresário conversa acerca do comando da Federação das Câmaras 

de Dirigentes Lojistas e da Miranda Computação, além do interesse em participar 

das eleições deste ano, enfatizando: “Tenho certeza de que onde entrar, posso dar o 

meu melhor" 

Foto: Redação do PN 
 

Afrânio Miranda, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas 

(FCDL) e empresário da Miranda Computação, dialoga com pinto Júnior 

acerca da trajetória de sua empresa, do comando da FCDL no RN e do 

interesse em participar da política, destacando: “Me disporia a ser candidato 

para poder ajudar a minha cidade e o Brasil”. 

Como começou a Miranda Computação? 

Afrânio Miranda: Eu e minha família fundamos a empresa com o objetivo 

de vender livros na área de informática. A sociedade é composta por três 

irmãos. Nós começamos a divulgar isso e nossos colegas foram comprando, 

contribuindo, assim, para a divulgação da empresa. Depois de sugerirem que 

vendêssemos, também, produtos de informática, iniciamos essa c  
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omercialização. Por isso, costumo dizer que a Miranda foi feita pelos próprios  

clientes e amigos. Hoje, vendemos tudo na área de tecnologia da informação e 

contamos com 350 colaboradores. 

Como passou a integrar instituições políticas e empresariais, como 

a FCDL? 

Afrânio Miranda: Na medida em que a Miranda foi crescendo, percebemos 

a necessidade de estabelecer uma boa relação com as entidades, a Fecomércio, 

a FCDL, o Sebrae, por exemplo. Quando a empresa vai crescendo, julgo ser 

egoísmo do empreendedor deixar de pegar experiências de outros 

empresários e de outras pessoas. Hoje, estamos associados com 10 empresas 

no Brasil. Isso nos ajuda a comprar melhor e a termos troca de 

relacionamento. 

A campanha “Compre aqui, sou daqui” da CDL de Parnamirim, a 

qual será lançada em 13 de abril, tem inspiração em um anúncio da 

FCDL? 

Afrânio Miranda: Sim. Se comprarmos dentro do Estado ou do município, 

geramos renda e emprego aqui. Já as empresas, que vendem, geram impostos. 

Isso ajuda, inclusive, a infraestrutura da Prefeitura e do Governo. É 

importantíssimo fazer essa conscientização de que comprar na sua cidade vai 

ajudar o próprio cidadão. 

Já pensou em participar da política partidária? 

Afrânio Miranda: Desejaria muito que tivéssemos políticos com 

pensamentos diferentes, voltados para a população, para a melhoria do 

serviço público, mudar partes da Constituição, etc. Noto que a maioria deles 

não se preocupa com isso. Podemos transformar a vida das pessoas dando 

oportunidade, por exemplo, de empreender. Há muito dinheiro para investir 

em assistencialismo, mas não há para dar crédito a pessoas que querem 

empreender. Isso geraria, ainda, mais emprego e imposto para o estado ou 

município. Queria ter a oportunidade de ver isso mudar. 

Disputará as eleições já em 2018? 

Afrânio Miranda: Por enquanto, já temos Flávio Rocha como pré-candidato 

à Presidência. Particularmente, acredito muito nele. Queremos que Rocha se  
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candidate para termos um potiguar, alguém que investe no RN e que possa ser 

presidente para vir ajudar o próprio Estado. 

O senhor se dispõe a ser candidato? 

Afrânio Miranda: Me disporia a ser candidato para poder ajudar a minha 

cidade e o Brasil. 

A qual cargo? 

Afrânio Miranda: Não tenho receio de assumir qualquer cargo público. Se 

pude ser um bom gestor até hoje, tenho certeza de que onde entrar, posso dar 

o meu melhor. 
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Sambista Marcos Souto grava show 
ao vivo neste sábado 

 

 

Divulgação 

Com um repertório todo composto de músicas autorais e de artistas potiguares, o 

sambista Marcos Souto grava seu primeiro show no próximo sábado, 14, a partir das 

19h, no auditório do Sesc Cidade Alta. O show leva o nome de “Tudo Nosso”, em alusão 

à obra dos artistas locais, e a gravação será disponibilizada, na íntegra, no canal do 

Youtube do artista. 

“O Rio Grande do Norte está vivendo um momento muito especial da música autoral. 

Hoje já temos eventos mensais onde só se executam músicas de artistas daqui. Então 

eu aproveitei esse momento para fazer o meu show totalmente autoral, e também 

porque eu acredito na qualidade de nossas composições”, afirma Marcos Souto. 

Venda de ingressos: MAPA Realizações Culturais: 99838-5060 (Raphael/Tatiane), Tok 

de Mídia – Midway Mall, Piso L3, ao lado do Café São Braz 

 
 

http://blog.tribunadonorte.com.br/agitosebaladas/?attachment_id=102341
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Projeto Palco Giratório Sesc 

apresenta espetáculo de dança 

na sexta-feira 
O espetáculo é gratuito e realizado pelo Serviço Social do Comércio 

Por Redação 

 

 

A 21ª edição do Palco Giratório realiza sua última apresentação do mês de abril nesta sexta-feira 

(13). A performance Como Manter-se Vivo, de Flávia Pinheiro (PE), é o segundo espetáculo deste 

ano e ocorrerá às 20h no Barracão dos Clowns, na Avenida Amintas Barros, nº 4661 em Lagoa 

Nova. O espetáculo é gratuito e realizado pelo Serviço Social do Comércio do Rio Grande do 

Norte, instituição do Sistema Fecomércio. 

Um som que acontece quando os corpos se tocam ou quando o corpo toca a si próprio no 

movimento da dança. Um espetáculo sobre a urgência de permanecer em movimento enquanto 

procedimento de sobrevivência. Como Manter-se Vivo questiona: “Como continuar em 

movimento? Como resistir ao desequilíbrio e à instabilidade da existência? Como persistir no 

tempo?”. A performance, que envolve um dispositivo sonoro que altera a frequência do som de 

acordo com o tipo de toque decorrente do movimento dos corpos, tem como premissa a certeza da 

impermanência. 

A artista Flávia Pinheiro é dançarina, criadora, coreógrafa e professora. Além do espetáculo, ela 

irá ministrar no sábado (14) a oficina “Cartografia do instante: treinamento para o performer”, das 

09h às 12h e 14h às 19h, com uma carga horária total de oito horas, voltada para performers, 
bailarinos, atores, artistas, estudantes destas disciplinas e interessados em movimento e  
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performance, a oficina é gratuita e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail 

cultura@rn.sesc.com.br. 

Palco Giratório 2018 
De abril a novembro deste ano, o Palco Giratório trará ao estado quatro espetáculos: Clake (SP), 

Como manter-se Vivo, com Flávia Pinheiro (PE), Desastro, com Neto Machado (BA) e Os 

cavaleiros da triste figura, do grupo teatral Boca de Cena (SE). Além disso, como forma de 

promover o intercâmbio com artistas potiguares, apresentará duas peças locais, totalizando 11 

apresentações. Os artistas também ministrarão sete oficinas ao todo, aliando entretenimento e 

capacitação cultural. A programação é gratuita e vai até o mês de novembro. 

Reconhecido como uma das maiores iniciativas de fomento, intercâmbio e difusão das artes 

cênicas do país, o Palco Giratório é um projeto consolidado no cenário cultural brasileiro. Ao 

longo de 20 edições, levou uma grande variedade de gêneros e linguagens artísticas para um 

público diversificado em todo o país, entre grupos de teatro de rua, circo, dança entre outras 

linguagens artísticas — em espaços do Sesc, praças e outros espaços urbanos. 

Serviço 
O quê? Performance de dança “Como Manter-se Vivo (Palco Giratório Sesc)” 

Onde e quando? 
Apresentação: Barracão dos Clowns, na Avenida Amintas Barros, nº 4.661, Lagoa Nova | 13/04 | 

20h 

Oficina: Unidade Sesc de Cidade Alta, na Rua Coronel Bezerra, nº 33, Cidade Alta | 14/04 | 09h 

às 12h e 14h às 18h 

Foto: Danilo Galvão 
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Goiamum Audiovisual tem inscrições 
abertas até dia 15 
Festival já conta com 486 produções audiovisuais inscritas, de 

diferentes temáticas, linguagens e estados brasileiros 

Foto: Rudah Melo (Radar) 
Com quase 500  produções audiovisuais inscritas até agora, de todos os 

estados do Brasil e em diversos gêneros, linguagens e temáticas, o festival 

GOIAMUM AUDIOVISUAL retornou com grande fôlego ao calendário dos 

festivais nacionais. A 9ª edição acontece de 6 a 10 de junho, em Natal-RN e 

terá como tema a “Acessibilidade”.  Até dia 15 de abril, prosseguem abertas as 

inscrições para as mostras Curta Goiamum – Mostra Competitiva de Curtas - 

Programa Nacional e Estadual. Para os curtas do RN, concorrem as produções 

finalizadas a partir de 2015 (em qualquer gênero e temática). Já o Nacional 

participam filmes realizados a partir de 2017. 

Também estão abertas as inscrições para a Mostra Desentoca – não 

competitiva, que abrange produções audiovisuais do Rio Grande do Norte 

com menos acesso aos canais exibidores, em exibições contínuas. O festival 

também lançou o edital “Goiamum Abraça”, voltado para agentes formadores  
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na área do audiovisual. O edital elege um projeto de coletivo ou agente para 

uma atividade no R$ 2 mil em uma comunidade ou região desassistida de 

ações culturais. 

A edição 2018 do Goiamum Audiovisual é viabilizada com recursos da 

Secretaria do Audiovisual (SAV) do Ministério da Cultura / Governo Federal, 

através de edital para festivais de cinema, no qual obteve nota máxima. Sua 

realização é uma parceria da  Casa de Produção e ONG Olhares, tendo a 

consultoria do produtor William Hinestrosa. A Direção Geral é de Keila Sena e 

Produção Executiva de Daniele Brito. 

Temática: Acessibilidade 

Reforçando o perfil temático de suas edições, o Goiamum Audiovisual  elegeu 

o tema Acessibilidade para trabalhar em 2018, promovendo a inclusão, 

formação e memória. A programação contará com exibições, experiências, 

oficinas, encontros e debates. 

Uma das atividades de abertura será o “Seminário de Acessibilidade”, 

idealizado pela pesquisadora Andreia Gurgel em parceria com o Goiamum. O 

debate vai trabalhar a acessibilidade no audiovisual, direcionando o tema para 

a inclusão visual e trazendo à luz práticas de inclusão no cinema, desde a 

criação audiovisual acessível até a impressão de impressos em braile e 

audiodescrição para filmes. 

O Seminário terá palestras sobre “A Audiodescrição no Cinema” com Bell 

Machado (Campinas), “Políticas Públicas para a acessibilidade no 

Audiovisual”, na qual participarão várias instituições, ”Iniciativas de 

Acessibilidade no Audiovisual” com Andreza Nóbrega (PE) e Jefferson 

Fernandes (RN) e “Formações e Pesquisas sobre a Acessibilidade no 

Audiovisual”, com Patrícia Dornellas (RJ) e Vera Santiago (CE). 

Como o objetivo é trazer também essa parcela de público quase sempre 

excluído das agendas culturais, em razão da condição física, o festival contará 

com algumas mostras especiais. A intervenção  “De Olhos Bem Fechados”, 

uma ação surpresa programada para a abertura do festival. E “Cine às 

Escuras/ Mostra Erótica de Cinema Acessível”, idealizada por Andreza 

Nóbrega. 



 

CONTINUAÇÃO 

 

Homenagens e filmes inéditos 

Como festival exibidor, o Goiamum Audiovisual mira suas antenas na Mostra 

Competitiva de Curtas – Nacional e Estadual e a mostra contínua Desentoca. 

O Goiamum está trazendo uma mostra inédita “Panorama do Audiovisual 

Baiano”, sob a curadoria de Lula Oliveira (BA).  Serão três sessões, com 

exibições de curtas e longas produzidos em um dos principais cenários de 

cinema do Nordeste. 

Ao completar 40 anos de sua realização, o icônico longa-metragem potiguar 

“Boi de Prata”, do diretor Augusto Ribeiro Junior com fotografia de Walter 

Carvalho, será homenageado no  “Seminário Boi de Prata- 40 anos pensando 

o Brasil a partir do sertão do RN”. Após o encontro, haverá exibição do 

raríssimo filme que nunca chegou as telas comerciais. O seminário terá falas 

da pesquisadora Flávia Assaf, que coordena o encontro e do diretor Augusto 

Luiz Andrade Gomes. 

Outro filme convidado é o longa-metragem de fantasia “Tropykaos”,  do 

diretor Daniel Lisboa. O festival também abre espaço para a Oficina “Cinema 

de Um Homem Só” ministrada pelo diretor Gustavo Spolidoro (RS), e o 

Encontro dos Realizadores Potiguares, que contará com participação 

de  Wiliam Hinestrosa (SP), Keila Sena (RN), das instituições públicas 

culturais, como Fundação Capitania das Artes, Fundação José Augusto, 

representantes da Ancine e SAV  e entidades do audiovisual potiguar.  

Sobre o Goiamum 

Em 2007, a cena audiovisual potiguar começava a ter um lugar de 

protagonista na cadeia produtiva da cultura. O segmento sentiu a necessidade 

de integrar  diferentes entidades e produtores independentes em prol do 

fortalecimento da prática cinematográfica com seu eixo central, através do 

tripé exibição, formação e discussões propositivas. Uniram-se a ABDeC/RN, o 

Cineclube Natal, ITEC (e o Projeto de Intercâmbio Brasil/Cuba, através do 

ICAIC) e a ZooN Fotografia para realizar a primeira edição do Festival. A 

partir de 2008, o Cineclube Natal e a Galeria ZooN de Fotografia assumiram a 

missão de pensar diversas atividades na área do audiovisual, já com o apoio da 

Prefeitura do Natal. Desde então foram realizadas sete edições do festival, 

com apoio e parcerias de a Prefeitura do Natal, Secretaria Municipal de 

Educação de Natal, Governo do Estado do RN, Ministério da Cultura,  
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Secretaria do Audiovisual, Agência Nacional do Cinema, IFRN, UFRN, 

BNDES, Banco do Nordeste, Embaixada da França, Embaixada da Espanha, 

SESC, SEBRAE, LaboCine (RJ), FAAP (SP), entre muitos outros. 

Ao longo das sete edições do Festival Goiamum Audiovisual foram realizadas 

38 oficinas, 26 encontros e palestras, exibição de mais de 800 filmes em cerca 

de 46 mostras, dentre as quais, seis competitivas (4 nacionais e 2 potiguares) e 

8 itinerantes, de circulação por regiões da cidade do Natal. Com a saída de 

parceiros em 2016, o festival não aconteceu. Em 2017, o festival apostou em 

ações pontuais chamadas de drops, associadas a encontros, oficinas e 

seminários abordando o audiovisual em questões da sociedade. 

Sobre a SAV/ Ministério da Cultura 

A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (SAv/MinC), então 

Secretaria para o Desenvolvimento Audiovisual, foi criada pela Lei nº 8.490, 

de 19 de novembro de 1992, como parte do ressurgimento do Ministério da 

Cultura, que, em 1990, havia sido transformado em Secretaria da Cultura, 

diretamente vinculada à Presidência da República. A SAv/MinC tem como 

competências a formação, produção inclusiva, regionalização, difusão não-

comercial, democratização do acesso e preservação dos conteúdos 

audiovisuais brasileiros, respeitadas as diretrizes da política nacional do 

cinema e do audiovisual e do Plano Nacional de Cultura. 

 

PROGRAMAÇÃO 2018: 

Link> Programação do Festival Goiamum Audiovisual 

 
 
 
 

http://www.potiguarnoticias.com.br/noticias/37001/goiamum-audiovisual-tem-inscricoes-abertas-ate-dia-15
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