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Os 10 filmes mais pirateados da semana
(07/06/2020) 

 Canaltech

 Canaltech

Para manter ummínimode fluxo de caixa, os estúdios
eprodutorasdecinema têm optado por disponibilizar
parte de seus lançamentos em plataformas de vídeo
sob demanda. E, curiosamente, essa mudança de pa-
radigma também afetou a forma como as pessoas
consomem pirataria.

Quem acompanha o ranking de filmes mais pi-
rateados da semana que o publica todo domingo com
exclusividade no Brasil, sabe que aqui e acolá uma
novidade entra para a lista; mas, como ultimamente
tem havido muitas estreias simultâneas online, uma
penca de títulos acabam vindoparar aqui de uma vez.
Exemplo disso é a lista de hoje, 50% composta ape-
nas por produções inéditas que estrearam na sex-
ta-feira (5).

Comodecostume, essas novidades chegamcom bas-
tante força e ocupam as cabeças do ranking. Como
prova disso, Scooby! O Filme foi desbancado do tro-
no e cedeu a coroa de filme mais pirateado para, ve-
jam só, uma produção recém-lançada na Netflix. O

restante do Top 3 também é composto por longas iné-
ditos: um drama biográfico e um suspense. As duas
outrasnovidades estão espalhadas pela lista, quetam-
bém conta com o retorno de filmes queridos pelo
público, como Bad Boys Para Sempre, e polêmicos,
como A Caçada.

Confira a seguir a lista completa de filmes mais pi-
rateados da semana que o preparou para você apenas
para fins informativos.

10. A Caçada

Criticado até mesmo pelo presidente dos EUA, Do-
nald Trump, o filme é uma espécie de Bacurau hol-
lywoodiano, mostrando um grupo de americanos
ricos e fortemente armados que decide caçar outros
humanos num lugar distante do planeta. O problema
é que eles são surpreendidos quando as vítimas rea-
gem e decidem dar o tronco.

9. Bad Boys Para Sempre

Quem acompanhou os filmes de ação e porradaria
dos anos 1990 e 2000 com certeza lembra dos po-
liciais Mike Lowery (Will Smith) e Marcus Burnett
(Martin Lawrence). Agora, depois de 17 anos, eles
estão de volta e se juntam para derrubar o líder de um
cartel de drogas em Miami. Ao lado deles está a re-
cém-criada equipe de elite do departamento de po-
lícia de Miami para enfrentar o implacável Armando
Armas.

8. A Vastidão da Noite

Suspense e ficçãocientífica se unem numa atmosfera
retrô para contar a trama de A Vastidão da Noite, no-
vo filme original da Amazon que se passa em plena
corrida espacial entre Estados Unidos e União So-
viética. Obcecados por radialismo, dois ado-
lescentes de uma cidadezinha americana descobrem
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uma estranha frequência deondas que lhes revelaque
suas vidas e o mundo inteiro podem estar prestes a
mudar drasticamente.

7. O Cobrador de Dívidas 2

Sabeaqueles filmes despretensios quecumprembem
o papel de divertir? O Cobrador de Dívidas é assim e
alcançou sucesso inesperado de público, o que aca-
bou lhe rendendo esta continuação. A trama é das
mais simples possíveis: dois cobradores de dívidas
acabam se envolvendo em uma situação ex-
tremamente perigosa aoperseguir dois bandidosefu-
girem de um traficante em busca de vingança. O
grande barato, porém, são as cenas de ação, bem lon-
gas e recheadas de pancadaria desenfreada.

6. Parasita

Vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2020, Pa-
rasita acompanha ahistória dafamília deKi-taek, que
está desempregada e vivendo em um porão sujo e
apertado.Umaobrado acaso faz com queo filho ado-
lescente da família comece a dar aulas de inglês a
uma garota de uma família rica. Fascinados com a vi-

da luxuosa dessas pessoas, pai, mãe, filho e filha bo-
lam umplano para se infiltraremnafamília burguesa,
um a um. Mas os segredos e mentiras necessários pa-
ra ascender na sociedade custarão caro a todos.

5. Liga da Justiça Sombria: Guerra de Apokolips

Culminando uma jornada animada de seis anos, que
começoucom Liga daJustiça: Guerra, em 2014, Liga
da Justiça: Guerra de Apokolips lida com a Terra di-
zimada após a invasão do tirano galático Darkseid,
que devasta a Liga da Justiça em uma guerra mal-e-
xecutada pelos heróis da DC. Agora, os benfeitores
restantes - a Liga da Justiça, os Jovens Titãs, o Es-
quadrão Suicida eoutros vigilantes - precisamse rea-
grupar, montar uma estratégia e levar a guerra a
Darkseid para salvar o planeta e seus habitantes so-
breviventes. Essa é a guerra para acabar com todas as
guerras, e só os vitoriosos poderão viver para apro-
veitar os espólios."

Continue a ler
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