Projeto Cine em Cena Brasil, traz cinema gratuito para o Bairro Jd.
Sulacap
Apresentado pelo Instituto CCR e com o patrocínio da Concessionária ViaRio, Cine
em Cena oferece sessões gratuitas de cinema.

O Instituto CCR traz o projeto “Cine em Cena Brasil” para o estado do Rio de Janeiro, que
conta com patrocínio da Concessionária ViaRio desde 2016, que levou o projeto para os
Bairro Asa Branca (Curicica), Batam (Realengo) e Colônia Juliano Moreira (Jacarepaguá),
dessa vez o bairro que receberá será o Jardim Sulacap, na Praça Dom Helder - Rua
Otton da Fonseca nº107, nos dias 31 de agosto, 01 e 02 de setembro.
O projeto é composto por uma estrutura similar à de uma sala convencional, são 225
lugares, cadeiras com encosto e assentos com almofadas, ar condicionado, tela de 26m2,
sistema de som e projeção digital 2D e 3D.

Uma novidade, é que esse ano terão algumas exibições em libras, legenda descritiva e
áudiodescrição.
Todas as sessões de cinema são gratuitas, conta com um seleção de filmes para todos os
públicos, que serão exibidos os nacionais: A Menina Índigo; Como Nossos Pais; De Onde
Te Vejo, e os internacionais: Batman x Superman; Carros 3; Meu Malvado Favorito 3;
Moana, Uma Mar de Aventuras; O Bom Dinossauro; Peter Pan; Piratas do Caribe, A
Vingança de Salazar; Planeta dos Macacos; Sing. Quem Canta Seus Males Espanta
A iniciativa é apresentada pelo Instituto CCR e tem patrocínio da Concessionária ViaRio,
por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, e apoio da Prefeitura do Rio
de Janeiro.
Para maiores informações: consulte a página oficial do projeto, no facebook: Cine em
Cena Brasil.

Programação:

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 a Barra
da Tijuca/Recreio à Av. Brasil, na Zona Oeste.
Siga a ViaRio no Twitter @ViaRioo e no facebook.com/transolimpica.viario
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