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Silvânia recebe 11º Circuito de Cinema Popular no dia
18 de maio
Célio Silva
Da Redação Foto: Divulgação

Silvânia é uma das seis cidades incluídas no 11º Circuito de
Cinema Popular, que começa no dia 10 de maio, na cidade
de Nerópolis.
O Circuito de Cinema Popular é realizado todos os anos pelo
Icuman (Instituto de Cultura e Meio Ambiente) e parceiros, e
tem como objetivo difundir a arte do cinema em cidades do
interior de Goiás.
O filme escolhido para exibição neste ano é As Duas
Irenes (foto), com direção de Fábio Meira, tendo no elenco
Isabela Torres, Priscila Bittencourt, Susana Ribeiro, Inês
Peixoto, Teuda Bara, Maju Souza, Ana Reston e Marco Ricca.
O filme conta a história de Irene, de 13 anos, que descobre que o pai tem uma segunda família e outra
filha da mesma idade, também chamada Irene. Sem que ninguém saiba, ela se arrisca para conhecer a
menina e acaba descobrindo uma Irene completamente diferente dela.
A exibição do filme em Silvânia será na Praça do Rosário e está marcada para o dia 18 de maio, uma
sexta-feira.
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Além de Silvânia e Nerópolis, o 11º Circuito de Cinema Popular passa pelas cidades de Itaberaí,
Itapuranga, Ceres e Piracanjuba.
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Inscrições para o Enem começam na segunda-feira
Manda para:
Incêndio em São Paulo começou com curto-circuito no 5º andar, diz secretário
Bispo emérito de Brasília defende religioso de Formosa e ataca instituições
STF aprova restrição do foro privilegiado para deputados e senadores
Com racionamento, Brasília reduziu 12% do consumo de água em 14 meses
Depois de nove meses fechado, Mutirama deve voltar a funcionar em julho
Ministério Público de Goiás deflagra Operação Regalia III contra crimes na administração penitenciária
Fórum de Cultura e Turismo da região da Estrada de Ferro tem diversas atividades marcadas para este final de semana
Audiência Pública vai discutir mudanças no trânsito de Vianópolis
Escola de Silvânia recebe atividades da Agenda 21 Escolar, projeto ambiental da Usina de Corumbá IV
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