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Destaque »
Governador lança linhas de crédito e plano de gestão pública
05/09/2011 – 8:09 | Deixe um Comentário
Hoje o governador Marconi Perillo lança de linha de crédito e incen0vos ﬁscais para taxistas, mototaxistas, feirantes e
empreendedores individuais. O evento começa às 9 horas, no Teatro Rio Vermelho do Centro de Cultura e …
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Goiânia Mostra Curtas encerra inscrições nesta terça-feira (9)
Escrito por Administrador 09/08/2011 – 8:09Deixe um Comentário

As inscrições para o Goiânia Mostra Curtas (GMC) se encerram nesta terça-feira (9). O regulamento e a ﬁcha de inscrição
podem ser encontrados no site do evento, que começa no dia 4 de outubro, no Teatro Goiânia, na capital.
Podem par0cipar do processo sele0vo produções de 2010 e 2011, realizadas em 35 milímetros, 16 milímetros e vídeo.
Segundo a assessoria de imprensa do evento, para se enquadrar na categoria curta-metragem, o ﬁlme deve ter duração
máxima de 25 minutos. De acordo com o regulamento, a relação dos curtas selecionados deve ser divulgada até o dia 30
de agosto.
Os interessados devem se atentar para as novas exigências do Ministério da Jus0ça, conforme orientado na Portaria n°
3.203/2010, que estabelece que o ﬁlme deve estar regularizado quanto à atribuição de Classiﬁcação Indica0va.
Prêmios
A premiação – em produtos e serviços, cedidos por empresas da indústria do audiovisual – têm o valor aproximado de R$
140 mil. As mostras compe00vas são: Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Municípios, Curta Mostra Goiás, 10ª Mostrinha e
Curta Mostra Cinema nos Bairros. Além de contar com júri oﬁcial, a GMC também tem a par0cipação de júri popular, que
elege os ganhadores do Troféu Ins0tuto de Cultura e Meio Ambiente (Icumam).
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Entretenimento »
Secult segue com inscrições abertas para oﬁcinas de férias
A Secretaria Municipal de Cultura (Secult), juntamente com o complexo cultural Casa das Artes, está com inscrições abertas
para as Oﬁcinas de Férias que serão realizadas de 4 a 29 de julho. Serão oferecidas três …
Mais no:cias »

Esportes »
Brasil bate Equador e se classiﬁca em primeiro
Não foi fácil. O Brasil passou por sustos. A classiﬁcação aconteceu com doses de emoção. Mas ﬁnalmente Neymar e
Alexandre Pato acordaram na Copa América. Com dois gols de cada um dos atacantes, a Seleção Brasileira fez …
Mais no:cias »

Polícia »
Mulheres da PM podem se aposentar com 25 anos de serviço
A Polícia Militar de Goiás vai realizar na segunda-feira, dia 6, às 8 horas, no auditório da Celg, no Jardim Goiás, em Goiânia,
solenidade de aposição de divisas para os 136 policiais militares – soldados, …
Mais no:cias »
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No Brasil, 3DS vermelho pode chegar em setembro
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A Nintendo tem planos de lançar o modelo vermelho do portá0l Nintendo 3DS no Brasil no dia 9 de setembro, mesma data
que o produto chega aos Estados Unidos, mas não garante que o videogame …
Mais no:cias »
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Bolsas europeias operam com perdas acima de 3%
Tufão Talas deixa pelo menos 25 mortos no Japão
Cidadania anuncia mudanças no Sistema Sine
IPVA de placa ﬁnal 9 vence nesta 2ª feira
Tráﬁco de pessoas é tema de reunião da Semira
Governador lança linhas de crédito e plano de gestão pública
Segplan divulga inﬂação de agosto amanhã
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cris0ano silva em No:cias do Governo de Goiás 12-08 8h
valdo mar0ins sanatana em Caravana da Agehab chega hoje a Iporá
Daniela Moraes em Ibedec alerta para cuidados na hora de sair de férias
guilherme em Estado de Goiás e prefeitura de Goiânia discutem parcerias
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