Fox Film divulga teaser e cartaz de ‘Não se aceitam devoluções’
Longa é estrelado por Leandro Hassum, Laura Ramos e Jarbas Homem de Mello

A Fox Film do Brasil acaba de divulgar o primeiro teaser e o cartaz de “Não se
Aceitam Devoluções”, novo filme estrelado por Leandro Hassum e produzido pela
Total Entertainment. Ele interpreta Juca, um solteirão convicto que repentinamente
vê sua vida virar de cabeça para baixo com a chegada de uma menina. A trama,
repleta de surpresas, é versão nacional da produção homônima de língua espanhola,
“No se Aceptan Devoluciones” - recordista de público no México. A estreia está
prevista para 31 de maio de 2018.
No teaser Juca aparece rodeado por mulheres até que sua ex-namorada americana
Brenda aparece e deixa com ele Emma, um encantador bebê de apenas um ano.
Juca, assustado, sem saber falar inglês, vai para os Estados Unidos com a esperança
de encontrar a moça e devolver-lhe a criança. Mas o que ele não sabe é que
situações para lá de inusitadas estão a sua espera. Para assistir ao vídeo, clique aqui.
Dirigido por André Moraes, o longa tem no elenco a atriz cubana Laura Ramos no
papel de Brenda e a jovem revelação Manuela Kfouri como Emma, além de Jarbas
Homem de Mello e Zéu Britto. O roteiro adaptado leva a assinatura de Ana Maria
Moretzsohn e Patrícia Moretzsohn. A produção é da Total Entertainment em
coprodução com a Fox International Productions, com a mexicana Alebrije e com a
Mistika.

Sinopse:
Juca Valente é um sedutor descompromissado. Um dia, Brenda, sua ex-namorada
americana, abandona a pequena Emma, ainda bebê, com ele. Desesperado, Juca
viaja para os Estados Unidos atrás de Brenda com a esperança de lhe devolver a
criança. Seu plano não dá certo e ele fica por lá, trabalhando como dublê. Quando a
menina faz seis anos, a mãe reaparece para pedir a guarda da criança.
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