
Urânio em Movi(e)mento divulgará lista completa dos filmes que serão exibidos em sua 

edição 2014, dia 26 de abril, 28 anos depois do acidente nuclear na usina de Chernobil  

Festival acontecerá de 14 a 24 de maio na Cinemateca do MAM 

Como forma de não deixar cair no esquecimento o maior acidente nuclear da história, os 

diretores do Urânio em Movi(e)mento - festival de cinema que tem como principal tema a 

energia nuclear -, divulgarão a relação completa dos filmes da quarta edição do festival, que 

acontecerá entre  14 e 24 de maio na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio, no 

próximo dia 26, data do acidente na usina de Chernobil, Ucrânia, há 28 anos. 

O festival já divulgou uma lista com dez filmes da edição deste ano, que pode ser vista no site 

http://www.uraniumfilmfestival.org/pt/.  

Consolidando-se como o mais importante evento audiovisual sobre energia nuclear e 

radioatividade do mundo, o Urânio em Movi(e)mento (International Uranium Film Festival fora 

do Brasil - o projeto roda o mundo; neste momento está na Índia com uma mostra que segue 

até 21 de abril), apresentará, ao longo de onze dias, uma vasta seleção de curtas, médias e 

longas-metragens vindos de diversos países. Uma rica produção de documentários, animações, 

filmes experimentais. Os filmes da edição 2014 já divulgados no site são uma breve 

apresentação do que o festival deste ano levará às telas. 

Acompanhe mais sobre o Urânio em Movi(e)mento na página e no site do festival. 

CURTA a Fan Page: https://www.facebook.com/uranioemmovimento?ref=hl 

Visite o site: http://www.uraniumfilmfestival.org/pt/ 

 

 

Serviço 

Divulgação dos filmes da 4ª edição do Festival de Cinema Urânio em Movi(e)mento. 

Quando: 26 de abril de 2014 

Onde: www.uraniumfilmfestival.org 

Foto de divulgação do release: Cartaz do filme Cavalo de Fukushima, de Yojyu Matsubayashi, que será exibido este 

ano no festival.  
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