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1
Samjin

Company
English Class

Turma de Inglês
do Grupo
Samjin

12anos Lee Jong-
Pil Drama/Comédia 110min 2020

Em 1995, Lee Ja Young, Jung Yoo
Na e Sim Bo Ram são amigas e
colegas de trabalho na Samjin
Company. Elas trabalham lá há 8
anos e nunca ganharam uma
promoção devido ao seu nível de
escolaridade.

Um dia, a empresa anuncia que
qualquer funcionário que obtiver
pontuação igual ou superior a 600 no
exame TOEIC (Teste de Inglês para
Comunicação Internacional) será
promovido a gerente assistente. Os
funcionários que ocupam as
posições mais baixas da empresa
participam de um curso de inglês da
Samjin Co. na esperança de receber
a promoção. Eles sonham em
realizar um trabalho de verdade, ao
invés de fazer café, limpar e correr
para fazer cópias. Lee Ja Young,
Jung Yoo Na e Sim Bo Ram
frequentam as aulas de inglês da
Samjin Co. e estudam bastante para
o exame TOEIC.

Enquanto isso, Lee Ja Young
percebe que o descarte de águas
residuais de uma fábrica Samjin está
afetando o meio ambiente. Ela tenta
fazer um relatório para a empresa,
que a ignora. Lee Ja Young, Jung
Yoo Na e Sim Bo Ram lutam para
expor a corrupção dentro de sua
empresa.

2
Red Shoes

and the Seven
Dwarfs

Sapatinho
Vermelho e os

Sete Anões
livre Hong

Seong-ho Animação 92min 2019

Sapatinho Vermelho e os Sete
Anões é uma releitura do famoso
conto da Branca de Neve, onde o
beijo da princesa de sapatos
vermelhos (Chloe Grace Moretz) é a
única cura para os sete anões que,
na verdade, são sete príncipes
arrogantes. A disputa pelo beijo da
princesa fará com que eles mudem
suas visões de mundo e entendam o
verdadeiro significado da beleza.



3 The Book of
Fish

O Livro do
Peixe 12anos Lee Joon-

ik Drama 126min 2021

'Este homem é um pecador, não
pense em tratá-lo bem''
Jeong Yak-jeon foi exilado na Ilha
Heuksando devido à perseguição de
Shinyu no 1° ano do Rei Sunjo.
O curioso Jeong Yak-jeon é
fascinado pelas criaturas marinhas
de lá e decide escrever um livro. Ele
pede a ajuda de Changdae, um
jovem pescador que conhece bem o
mar. O jovem recusa o pedido,
dizendo que não pode ajudar o
pecador.

''Vamos trocar o que eu sei com o
seu conhecimento sobre peixes''
Após descobrir que Changdae tem
dificuldade em estudar escrita
sozinho, Jeong Yak-jeon propõe
uma troca de conhecimentos.
Changdae aceita a palavra
''transação'', como se não pudesse
ganhar dela. Os dois brigam, mas
aos poucos se tornam professores e
amigos um do outro.

''Você quer estudar e ser bem
sucedido, não é?''
Quando Jeong Yak-jeon descobre
que Changdae tem estudado muito a
fim de ser bem sucedido, ele fica
muito desapontado. Ao perceber que
seus caminhos são muito distintos,
Changdae decide deixar Jeong Yak-
jeon e sair para o mundo....

4 Moving On Seguindo em
frente livre Yun Danbi Drama 104min 2019

Durante as férias de verão, Okju e
Dongju vão morar na casa do avô.
Enquanto Dongju se adapta ao seu
novo lar, Okju se sente
desconfortável nesse novo
ambiente. Quando a tia dos irmãos
também vai morar com eles e Okju
passa mais tempo com a família, ela
começa a gostar mais da casa e do
avô.

5 Honest
Candidate

A Candidata
Honesta 12anos Jang

Youjeong Comédia 104min 2020

Até ontem, uma mentirosa... A partir
de hoje, uma candidata honesta?

A congressista em seu 3° mandato,
Joo Sang-sook, que conta mentiras
facilmente, de repente perde esta
habilidade.
Repentinamente, tendo uma ''boca
da verdade'' que não permite que
uma única mentira seja contada.

Ao perder a sua melhor arma, a
mentira, a vida dela fica
completamente abalada...

Rindo alto! A barriga doendo de
tanto dar risada!
Um ataque de risadas refrescantes
começa!



6
KIM JI-

YOUNG,
BORN 1982

Kim Ji Young,
nascida em

1982
12anos Kim

Doyeong Drama 118min 2019

Nascida na primavera de 1982, Ji
Young (Jung Yu-mi) vive hoje em
2019 como filha, esposa, colega de
trabalho e mãe de alguém. Apesar
de ser frustrante, como se estivesse
presa em algum lugar, seu marido
Dae Hyung (Gong Yoo), sua filha
amorosa e sua família, que é sempre
confiável, mesmo que não se
encontrem com frequência, são
sempre uma grande ajuda para Ji
Young.

Entretanto, a partir de certo ponto, Ji
Young começa a soar como outra
pessoa. Dae Hyung, com medo de
que a esposa se machuque, resolve
não lhe dizer a verdade. Ji Young
sempre sorri para Dae Hyung
dizendo ''Tudo bem''...

A história sua e minha
Todos sabem, mas ninguém
conhece

7 Crazy
Romance

Romance
maluco 14anos Kim

Hangyeol Romance 109min 2019

Jae-hoon (Kim Rae-won), que sofreu
com sua ex-namorada.
Ele encontra um registro de ligações
com alguém de um número
desconhecido por 2 horas a noite
toda. Jae-hoon descobre que é
Seon-yeong, um colega de trabalho,
menos 24 horas depois de se
conhecerem.

Seon-yeong está terminando com
seu namorado.
No primeiro dia de trabalho em uma
nova empresa, termina com o
namorado com palavrões e encontra
'Jae-hoon’ no mesmo local de
trabalho.

Dois dias após o encontro, os dois
passaram a conhecer melhor a
história de amor um do outro. Mas
por que as tensões sutis e
estranheza estão sendo usadas,
embora sejam "patéticas" e
"absurdas" por um tempo?

8 Midnight
Runners

Corredores da
meia noite 14anos Kim Ju-

hwan Ação 109min 2017

Estudante universitário de polícia
motivado, Ki-joon (Park Seo-joon) X
Seu colega conhecedor das teorias,
Hee-yeol (Kang Ha-neul).
Os dois, que são melhores amigos,
acidentalmente testemunham um
sequestro enquanto saem. Há
apenas duas testemunhas! Ki-joon e
Hee-yeol se reportam à polícia sem
demora, como aprenderam na
escola.
No entanto, devido a procedimentos
complicados e evidências
insuficientes, a investigação não dá
sinais de progresso! Numa situação
em que cada minuto e segundo é
importante, e o tempo precioso
passa, Ki-joon e Hee-yeol decidem
iniciar uma investigação por conta
própria e enfrentam uma situação
imprevisível ...



9 Start-Up Start-Up 14anos Choi
Jeong-yeol Drama 102min 2019

O rebelde “Taek-il” (Park Jung-min)
ganha um ponto por dia de “Mamãe”
(Yum Jeong-ah), dizendo que odeia
a escola, odeia a casa e até mesmo
odeia estudar.
Quando 'Sang-pil' (Jung Hae-in), o
melhor amigo, entra na sociedade
dizendo que quer ganhar dinheiro
rapidamente,
'Taek-il' sai de casa
imprudentemente e encontra 'Geo-
seok-hyung' (Ma Dong-seok), um
chef com uma aura específica , em
um restaurante chinês que ele
encontrou por acaso.
Assim que eles trocaram seus
primeiras encontros fortes, 'Geo-
seok-hyung' e 'Taek-il' se tornaram
os maiores inimigos de suas vidas.
'Taekil', que não tinha nada a temer
no mundo, conheceu pessoas
inesperadas no restaurante e
experimentou o mundo real ⋯

10 Sinkhole O buraco 12anos Kim
Jihoon Drama 113min 2021

Aconteceu um grande desastre na
cidade!

‘Dong-won (Kim Seong-gyun)’, um
homem que realizou seu sonho de
possuir uma casa própria em Seul.
Desde o primeiro dia de mudança,
ele se depara com o intrometido
profissional Man-su (Cha Seung-
won) em todas as ocasiões.
 
'Dongwon' convida colegas de
trabalho para uma festa de
inauguração.
Até mesmo um doce sonho feliz tem
vida curta, e a vila inteira cai no chão
em um instante.
 
Residentes da vila 'Mansu' e
'Dongwon' que flertam quando se
encontram
Dae-ri Kim (Lee Kwang-soo), que foi
à festa de inauguração de Dong-
won, e Eun-joo (Kim Hye-jun), uma
estagiária!
Será que eles conseguirão escapar
com segurança depois de cair em
um sumidouro 500 metros abaixo do
solo?

11 The Outlaws Os fora da lei 18anos Kang
Yoon-sung Crime/Ação 121min 2017

Seul em 2004 ...
Zhang Chen (Yoon Kye-sang), o
chefe de gangue cruel de uma nova
organização, que saltou da China e
assumiu as organizações existentes
de uma vez, ameaçou até mesmo o
chefe mais poderoso do bairro,
'Chun-sik (Jo Jae-yoon)'.

O detetive Ma Seok-do (Don Lee),
que manteve a paz na cidade com
apenas um soco para pegar a
gangue do Chen que abalou a
Coreia. Com este forte líder, a
'Operação para Destruir Gangsters'
vai começar!



12
Hostage:
Missing
Celebrity

Refém:
celebridade

perdida
14anos Pil Gam-

Sung Ação/Thriller 94min 2021

Uma manhã, como um dia comum
No meio de Seul, o ator mais famoso
da Coreia 'Hwang Jung-min' é
sequestrado sem evidências e
testemunha.

Em uma situação desconhecida
Uma fuga extrema para viver
começa...

Neste verão, um thriller de ação vai
chamar o público está chegando!

13 The Face
Reader

O leitor de
rostos 14anos Han Jae-

rim Drama 139min 2014

O rosto de uma pessoa contém
todas as coisas do mundo!

Um gênio artista contemplativo que
vê tudo sobre uma pessoa olhando
para seu rosto. Depois de viver nas
montanhas com seu cunhado
‘Paengheon’ e o filho ‘Jinhyeong’, ele
segue para Hanyang por sugestão
de ‘Yeonhong’, um gisaeng que vê a
contemplação e cuida da
contemplação das pessoas no
Kibang de Yeonhong. Na época em
que rumores circulavam no andar de
Hanyang como um bravo almirante,
'Naegyeong' recebeu uma ordem de
'Kim Jong-seo' para ajudar
Saheonbu a contratar pessoas
talentosas, então ele entra no
palácio. Rowoon tenta mudar o
destino de Joseon.




