
 

 

CINEMA GRATUITO EM JACAREPAGUÁ 

 

A Colônia Juliana Moreira receberá cinema itinerante gratuito a partir de sábado 

(07/09) 

 

Com o intuito de promover o acesso à cultura e lazer para a comunidade, o Instituto CCR 

traz o projeto “Cine em Cena Brasil” para o estado do Rio de Janeiro. Com o patrocínio da 

Concessionária ViaRio (administradora e operadora da Via Expressa Transolímpica), a 

Colônia Juliano Moreira receberá o projeto mais uma vez, nos dias 07, 08 e 09 de 

setembro.  

O Cine em Cena oferecerá sessões gratuitas de cinema, inclusive em 3D. A sala 

itinerante do projeto ficará instalada na Avenida Adauto Botelho, Colônia Juliano Moreira, 

até segunda (09/09), com a realização de sessões gratuitas de filmes nacionais e 

internacionais para o público de todas as idades, que poderão desfrutar de uma 

programação especial. 

A sala itinerante ficará montada na Avenida Adauto Botelho, 885, próximo à Colônia 

Juliano Moreira. Similar a um cinema convencional, a sala possui 225 lugares, cadeiras 

com encosto e assentos com almofadas, ar condicionado, tela de 26m², sistema de som 

5.1 e projeção digital 2D e 3D. Além disso, algumas sessões contarão com recursos de 

acessibilidade como tradução simultânea em libras, legenda descritiva e audiodescrição. 



 

 

Durante os três dias, serão exibidas 12 sessões gratuitas dos filmes: Lino, uma Aventura 

de Sete Vidas, Viva, a Vida é uma Festa (3D), O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos, 

Venon, Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas, Animais Fantásticos: Os Crimes de 

Grindelwald, Aquaman (3D) e Os Incríveis 2 (3D).  

As sessões são totalmente gratuitas e não é necessária a apresentação de ticket de 

acesso. “O cinema tem capacidade para 225 lugares, portanto é importante ficar atento ao 

horário das sessões, pois o acesso é por ordem de chegada”, ressalta Edson Souza, um 

dos sócios da Ibirajá Produções, empresa que coordena o projeto.  

A iniciativa é apresentada pelo Ministério da Cidadania e pelo Instituto CCR com 

patrocínio da Concessionária ViaRio, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.  

 

O que é o Cine em Cena Brasil? 

O projeto Cine em Cena Brasil, realizado pela Ibirijá Produções, é uma sala de cinema 

itinerante que leva a sétima arte às cidades que não possuem salas comerciais.  

Mais informações sobre o projeto e a programação completa estão disponíveis no link 

https://www.facebook.com/cineemcenabrasil/ 

Programação: 

 

“Cine em Cena Brasil” – Rio de Janeiro - Jacarepaguá 

 

Dia 7 - Sábado 

13h30 - Lino, uma Aventura de Sete Vidas - Livre (LD) 

15h30 - Viva, a Vida é uma Festa (3D) – Livre 

17h30 - O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos – Livre  

19h30 – Venon - 14 anos 

https://www.facebook.com/cineemcenabrasil/


 

 

Dia 8 – Domingo 

13h30 - Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas - Livre (LD) 

15h30 - Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald - 12 Anos 

17h40 - Lino, uma Aventura de Sete Vidas - Livre (LD) 

19h30 - Aquaman (3D) - 12 anos 

 

Dia 9 – Segunda 

13h30 - Viva, a Vida é uma Festa - Livre (LD/AD/LB) 

15h30 - O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos – Livre 

17h30 - Os Incríveis 2 (3D) – Livre 

19h30 – Aquaman - 12 anos 

LD: LEGENDA DESCRITIVA 

AD: ÁUDIODESCRIÇÃO 

LB: LIBRAS 

 

Sobre a ViaRio  

A Concessionária ViaRio S.A., formada pelas empresas CCR e Invepar, venceu a 

concorrência para administrar por 35 anos a via expressa Transolímpica, que liga o 

Recreio dos Bandeirantes à Av. Brasil, na Zona Oeste. 

Siga a ViaRio no Twitter @ViaRioo e no Facebook/Instragram: @transolimpica.viario 

Assessoria de imprensa  

Maria Clara Ferraz 

maria.farias@viario.com.br  

(21) 3952-7022 / (21) 99850-8734 


