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Aladdin (Mena Massoud) é um jovem ladrão 
que vive de pequenos roubos em Agrabah. 
Um dia, ele ajuda uma jovem a recuperar 
um valioso bracelete, sem saber que ela na 
verdade é a princesa Jasmine (Naomi Scott). 

ALADDIN

PROGRAMAÇÃO

ALADDIN
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h15min (somente 25, 26 
e 29/05) 16h40min, 19h e 21h30min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h10min (somente 25, 
26 e 29/05) e 16h30min.

VINGADORES: ULTIMATO
Cine Santa Cruz, sala 2: 21h.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 18h20min. 

POKÉMON: DETETIVE PIKACHU
Cine Santa Cruz, sala 2: 16h50min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 16h15min.

KARDEC
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h45min (somente 25, 26 e 
29/05) e 18h50min.

CEMITÉRIO MALDITO
Cine Max Shopping, sala 2: 14h20min (somente 25, 26 
e 29/05).

JOHN WICK 3
Cine Max Shopping, sala 2: 21h30min.

HELLBOY
Cine Max Shopping, sala 1: 19h e 21h15min.

DIVULGAÇÃO

Cinema

Everything Sucks! é uma 
bagunça. Porém, é o ensino 
médio e quando é que as 
coisas vão bem nesse perío-
do da vida? Então, não deixe 
o título te enganar. O drama 
de amadurecimento da Net-
flix não é uma porcaria. Con-
textualizado em 1996, a série 
é uma sucessão de eventos 
inesperados, mas plausíveis, 
que conta a batalha entre 
os clubes de áudio e vídeo 
e de teatro de Boring High 
School. O seriado destaca 
o desenvolvimento de três 
amigos calouros sem ir 
para o senso de realida-
de aumentado que Os 
13 Porquês e Riverdale 
parecem abraçar. Não 
há cenas com adoles-
centes bebendo whisky 
em uma quinta-feira à 
tarde. Mesmo quando 
eles experimentam dro-
gas e álcool, as cenas são 
retratadas de uma maneira 
autêntica e bem próxima à 
realidade, ainda mais quan-
do os atores correspondem 
fisicamente com as idades 
que interpretam.

Um exemplo é Luke, o 
personagem principal, in-
terpretado pelo talentoso 
jovem de apenas 14 anos 
Jahi Winston. Ele é um dos 
membros do clube de áudio 
e vídeo que está desco-
brindo a primeira paixão. O 
garoto tem que cuidar de si 
mesmo em casa já que sua 
mãe é uma comissária de 
bordo e o único relaciona-
mento com seu pai é através 
de uma série de fitas cassete 
esquecidas na garagem. É 
difícil não torcer por ele. Ou-
tro destaque – e para mim, o 

maior - é Kate, interpretada 
por Peyton Kennedy, tam-
bém de 14 anos. Ela também 
é criada por um pai solteiro, 
que é o diretor da escola. 
Semelhante a Luke, Kate 
está tendo muito com o que 
lidar, mas por uma razão 
bem diferente. Sua história 
se concentra na descober-
ta de que talvez ela prefira 
namorar garotas. O vínculo 

entre Luke e Kate é inocente 
e complicado, enquanto ele 
possui fortes sentimentos 
por ela e ela tenta gostar 
dele, ambos estão lutando 
com as duras realidades de 
crescer em um mundo onde 
você nem sempre consegue 
o que deseja.

Já o clube de teatro é 
composto principalmente 
de veteranos, são os típicos 
valentões com um toque de 
drama artístico. Eles desem-
penham seus papéis com 
eficiência pondo a pressão 
necessária para o enredo 
acontecer, mas se tornam 
inesquecíveis quando os 
mais jovens tomam a frente 
em tela. Uma das maiores 

falhas, porém, é que a série 
passa a sensação de existir 
em um mundo pós-racial 
que não combina bem com 
a época e local em que a 
história ocorre, indo contra 
uma das maiores premissas 
presente no enredo: a da 
falta de aceitação da diver-
sidade sexual. Para Kate, há 
uma profunda preocupação 
de que, se ela se assumir, as 
pessoas vão pensar que ela 
é uma aberração, mas os 
escritores nunca abordam o 
fato de que Luke é negro e 
vem de uma família bi racial. 
Boring, no Oregon, é uma 
pequena cidade onde a 
maioria dos alunos é bran-
ca e no período em que se 
passa a segregação ainda 
é bastante presente, então 

alguma menção ao assunto 
teria sido relevante.

No final das contas, 
Everything Sucks! não é 
um seriado acima da média, 
começa de forma excelente 
e se perde um pouco no 
caminho, mas é fácil de as-
sistir aos dez episódios de 
vinte e poucos minutos de 
uma vez só e prende pela 
falta de obviedade, além de 
surpreender pela suavidade 
de sua fala. Há muito que ex-
plorar e os atores ganham o 
público com facilidade. Uma 
ressalva para a trilha sonora 
maravilhosa com direito à 
Oasis em seu auge. A iden-
tificação com as histórias e 
cenários é inevitável para 
qualquer um da geração de 
1990. É um seriado que eu 
gostaria de ter visto quan-
do tinha meus quatorze ou 
quinze anos, afinal, nessa 
época tudo é uma porcaria.

Nem tudo no ensino médio é uma porcaria


