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Os integrantes da agência Monarch precisam 
lidar com a súbita aparição de vários monstros 
gigantescos que a todo instante brigam entre 
si, dentre eles o mítico Godzilla.

Gêneros: Ação, Ficção científica.

GODZILLA II: REI DOS MONSTROS

PROGRAMAÇÃO

GODZILLA II: REI DOS MONSTROS
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h15min (somente 1, 2 e 
05/06) 16h40min, 19h10min e 21h30min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 16h50min, 19h10min 
e 21h30min.

ALADDIN
Cine Santa Cruz, sala 2: 16h50min e 19h.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 16h30min, 18h50min 
e 21h10min.

POKÉMON: DETETIVE PIKACHU
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h50min (somente 1, 2 e 
05/06).

KARDEC
Cine Santa Cruz, sala 2: 21h20min.

VINGADORES: ULTIMATO
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 13h40min (somente 
1, 2 e 05/06).

JOHN WICK 3
Cine Max Shopping, sala 1: 14h15min (somente 1, 2 e 
05/06).

DIVULGAÇÃO

Cinema

A sitcom casualmente 
profana da Netflix é um 
prazer ímpar em suas três 
primeiras temporadas, uma 
curiosa mistura de comédia 
caipira e dilema familiar que 
tem profundidade e textura 
surpreendentes. Sua habi-
lidade e conservadorismo 
são seguramente perfor-
mativos; o elenco de Holly-
wood está apenas brincan-
do de ser rancheiros ran-
corosos e beberrões do 
interior do Colorado. 
A série parece um 
reconhecimen-
to generoso e 
competente da-
quela maioria 
silenciosa fre-
quentemente 
referenciada, 
os americanos 
reais que os es-
nobes das elites 
costeiras ignoram 
com demasiada 
frequência. De uma 
forma perversa, The 
Ranch tem um senso de 
justiça, apesar dos diversos 
problemas.

Mas isso foi no relativo 
paraíso de 2016, quando o 
pesadelo político ainda não 
era real. Agora, The Ranch, 
renovada para uma quarta 
temporada na Netflix, existe 
em um EUA alterado, na 
qual a linha vermelha que o 
seriado abordava de forma 
caricata assumiu o controle 
da nação mais poderosa do 
mundo. Nessa nova e dura 
luz, a representação do ho-
mem cis-branco-hetero que 
o seriado traz tem um sabor 

desagradável. A grosseria 
antes afável do programa 
agora se aproxima de algo 
mais sombrio. Esses idiotas 
venceram; eles estão no 
noticiário todos os dias há 
mais de dois anos. Então, 
por que devemos assistir 
a uma sitcom sobre eles 
também?

Enquanto a questão do 
aborto é abordada com 
tato na série, a deportação 
de imigrantes ilegais vira 
comédia e a comunidade 
LGBT é mencionada de 
forma corrida e com ar de 
‘melhor não comentar’. O 
sentimento que fica é a 
incerteza de até onde per-
doar, especialmente agora, 
com a onda de conservado-
rismo que assola o mundo. 
Será que realmente preci-
samos desse show? Não é 

a cultura norte americana 
- filmes, programas televi-
sivos, esportes, música - já 
um hino à América branca 
heteronormativa? 

Ainda assim, o seriado 
traz o melhor cenário pos-
sível para Ashton Kutcher. 
Em Colt Bennett, uma es-
trela de futebol fracas-
sada, Kutcher finalmente 
encontrou espaço para 
seu charme despretensio-

so de garoto popular do 
final dos anos 90. Colt 

não é malvado, ele é 
apenas desatento 
e, como o resto de 
sua família, pos-
sui algo mordaz e 
triste. Os demais 
Bennett, Rooster 
(Danny Master-
son), Beau (Sam 
Elliott) e Maggie 

(Debra Winger) 
são todos persona-

gens sólidos e mui-
to bem desenvolvidos 

também. 
Talvez The Ranch seja 

um agente nocivo no mun-
do e, ainda assim, é um bom 
seriado. Sim, você pode 
ver suas piadas grosseiras 
chegando a um quilometro 
de distância e suas ideias 
são bobas e muitas vezes 
ruins, mas a série também 
é vívida e as performances 
são nítidas e atraentes. 
Duvido que existam mui-
tos jovens impressionáveis 
que se sintonizam nesse 
programa aleatório, por 
isso não é provável que ele 
mude os corações e mentes 
pertinentes.

O limite do humor é uma faixa cinza


