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Pesquisa

buscar

Agrotóxico em Cromínia
MP aciona proprietário rural de Cromínia
por uso indiscriminado de agrotóxicos.

09/07/2010
Rolex Droga

......................................................................................

Ex-Prefeito de Itapaci é
Condenado
A pedido do MP, juiz condena ex-prefeito
de Itapaci a cinco meses de reclusão por
crime eleitoral.
......................................................................................

Rolex Droga

Inscrição do Enem é prorrogada;
Diário Oficial publica data errada
O Inep esclarece que a prorrogação foi
decidida a pedido dos governadores de
Pernambuco e de Alagoas.

Um rolex em troca de 2 pedras de crack.
Um homem foi preso depois de assaltar a
casa de um policial rodoviário federal na Vila
Isaura e trocar o relógio pela droga.

......................................................................................

Vagas de Estágio - Anápolis
Confira as vagas de estágio para

25/06/2010

Goiânia Mostra Curtas
Imprimir

Icumam abre inscrições para a 10ª Goiânia Mostra Curtas.
O Instituto de Cultura e Meio Ambiente (Icumam) abre as inscrições para a 10ª Goiânia Mostra Curtas dia 29 de junho, às 18h30, na sede do IPHAN,
em Goiânia-GO. O festival será realizado entre 05 e 10 de outubro, no Teatro Madre Esperança Garrido, do Colégio Santo Agostinho, com patrocínio
da Petrobras, por meio da Lei Rouanet; apoio do Fundo Nacional de Cultura, Secretaria do Audiovisual e Sebrae Goiás. Os interessados em participar
do festival podem se inscrever até 20 de agosto, pelo site www.goianiamostracurtas.com.br. Conforme regulamento disponível na Internet, a 10ª
Goiânia Mostra Curtas recebe inscrições de filmes (35mm) e vídeos, mediante envio de cópia em DVD e preenchimento da ficha de inscrição on line.
Os títulos, além de inéditos no festival, devem ter até 25 minutos e terem sido realizados a partir de 2009. “Trabalhos que não foram selecionados
para o festival do passado podem ser inscritos novamente”, esclarece a diretora geral da Goiânia Mostra Curtas, Maria Abdalla. Este ano, o tema da
Goiânia Mostra Curtas é o aniversário de dez anos do festival. Mais informações: www.goianiamostracurtas.com.br ou pelos fones (62) 3086-3779 e
3218 3779
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