
Em maio, o MAM e o Rio de Janeiro vão falar sobre a Era Nuclear 

Siga o festival de cinema Urânio em Movi(e)mento 

Fique de olho em nossa Fan Page e em nosso site e acompanhe toda a programação da 

4a edição do festival de cinema Urânio em Moviemento - Uranium Film Festival. 

Serão dez dias de festival, com 63 filmes de 25 países que enfocam a Era Nuclear como 

ponto principal.  

Além da exibição dos filmes, realizadores estarão presentes em debates com o público 

e haverá uma exposição de telas do artista plástico argentino Claudio Gómez. 

O 4 ᵒ International Uranium Film Festival - como é conhecido em suas mostras pelo 

mundo -, acontece de 14 a 25 de maio no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 

(MAM). Domingo, 25 de maio, o festival encerra sua agenda 2014 na cidade 

maravilhosa com a tradicional premiação para os melhores filmes do ano: o 'Oscar 

Amarelo’.  

A fim de incentivar jovens, estudantes e comunidade científica a participarem do 

festival e do debate acerca da questão nuclear que ele propõe, os organizadores do 

Urânio em Movi(e)mento darão a estudantes e pesquisadores que assistirem 12 horas 

de filmes  durante o Festival (6 sessões), um Certificado de Participação. Basta chegar e 

assistir a sessão; não é necessário fazer inscrição prévia. 

A programação do festival é vasta é há filmes para todas as idades.  Confira a 

classificação indicativa dos filmes no site http://www.uraniumfilmfestival.org/pt/, 

participe e convide os amigos. 

 

Serviço 

O que: 4ª edição do festival de cinema Urânio em Movi(e)mento/ Uranium Film Festival. 

Onde: Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM), Rio de Janeiro. 

Quando: de 14 a 25 de maio de 2014. 

Site do festival: www.uraniumfilmfestival.org 

Curta a página do Urânio em Movi(e)mento no Facebook.  

Mais informações à imprensa 
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55 22 99253-3903/ 55 22 99903-8733 

https://www.facebook.com/uranioemmovimento?ref=hl
http://www.uraniumfilmfestival.org/pt/
http://www.uraniumfilmfestival.org/
https://www.facebook.com/uranioemmovimento?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/ImprensaBR-Assessoria-de-Comunica%C3%A7%C3%A3o/499574610054323?ref=hl
mailto:Imprensabr@gmail.com

