Em Cartaz: CINE FIEO de Arte
O UNIFIEO exibe o clássico Gattaca – A Experiência Genética
O CINE FIEO de Arte é um projeto pioneiro do UNIFIEO - Centro Universitário FIEO na cidade de Osasco.
O projeto, inaugurado em 2002, nasceu com o intuito de oferecer à comunidade de Osasco e região o
acesso ao entretenimento de qualidade, além de exercitar o ato de ajudar ao próximo, uma vez que
entrada é gratuita e vai se assistir a um filme de arte; no entanto, sugere-se ao público a doação de um
quilo de alimento não perecível ou um produto de higiene pessoal, os quais são repassados a
instituições de caridade do município.
As sessões acontecem a cada bimestre, sempre aos sábados, em um ambiente apropriado,
climatizado, confortável, com direito a estacionamento, pipoca e refrigerante gratuitos. E mais, um
bate-papo muito agradável após a sessão, o que rende boas reflexões e momentos de interação e de
difusão de ideias sobre a vida, vista pelos olhos mágicos da Sétima Arte.
Em parceria com o Banco Bradesco, o evento já recebeu milhares de pessoas, toneladas de
doações e já exibiu mais de 80 obras cinematográficas inestimáveis ao cinema mundial, como: Meia
Noite em Paris, O Discurso do Rei, Abril Despedaçado, Piaf – Um Hino ao Amor, Casablanca, A Escolha de
Sofia, Pra Frente Brasil, Os Miseráveis, Deus é Brasileiro, Trem Noturno para Lisboa, O Jogo da Imitação,
Os Incompreendidos, O Tigre e a Neve, Policarpo Quaresma – O Herói do Brasil, entre muitos outros.
Em 2017, o CINE FIEO de Arte inaugura sua temporada com o surpreendente Gattaca – A
Experiência Genética (1997). Considerado um clássico da ficção cientifica americana, é estrelado por
Ethan Hawke, Uma Thurman e Jude Law, e dirigido pelo norueguês Andrew Niccol. O filme retrata um
futuro em que os seres humanos são concebidos por manipulação genética, planejados e corrigidos
antes de nascer, enquanto os que são gerados de forma convencional são tidos como inválidos. O
personagem Vincent Freeman, vivido por Ethan Hawke, é inválido e traz à tona toda a questão acerca
das interferências da ciência sobre a vida humana e suas limitações.
Ficou curioso? Gosta de cinema? Curte um debate? Então você é nosso convidado! Traga a
família e os amigos para o CINE FIEO de Arte.
Filme: Gattaca – A Experiência Genética
Classificação: 12 anos
Quando: 8 de abril, próximo sábado, pontualmente às 16 h
Onde: UNIFIEO – Centro Universitário FIEO
Av. Franz Voegeli, 300 – Campus Vila Yara – Anfiteatro do Bloco Verde
Entrada: GRATUITA
(Sugestão: doe um quilo de alimento não perecível ou um produto de higiene pessoal)
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