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Agora morando na casa da pequena Bonnie, 
Woody apresenta aos amigos o novo brinque-
do construído por ela: Forky, baseado em um 
garfo de verdade. O novo posto de brinquedo 
não o agrada nem um pouco, o que faz com 
que Forky fuja de casa. Decidido a trazer de 
volta o atual brinquedo favorito de Bonnie, 
Woody parte em seu encalço e, no caminho, 
reencontra Bo Peep, que agora vive em um 
parque de diversões.
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PROGRAMAÇÃO

TOY STORY 4
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 15h10min (exceto 24 e 
25/06), 17h, 19h e 21h.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 15h15min (exceto 24 e 
25/06), 17h10min, 19h e 21h.

X-MAN: FÊNIX NEGRA
Cine Santa Cruz, sala 2: 21h15min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 15h (exceto 24 e 25/06).

JUNTOS PARA SEMPRE
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h50min (exceto 24 e 25/06) 
e 19h10min.

ROCKETMAN
Cine Santa Cruz, sala 2: 16h50min.

PATRULHA CANINA: SUPER FILHOTES
Cine Santa Cruz, sala 2: 19h10min.

MIB: HOMENS DE PRETO - INTERNACIONAL
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 17h e 20h45min.

DIVULGAÇÃO

Cinema

Quando o Brooklyn Ni-
ne-Nine estreou nas telas 
americanas em 2013, alguns 
desconfiaram de uma sit-
com sobre uma delegacia 
do Departamento de Polí-
cia de Nova York em uma 
época em que o movimento 
Black Lives Matter estava 
ganhando força. Porém, 
com o passar do tempo, 
a comédia policial provou 
ser um dos programas mais 
progressistas da televi-
são, adotando uma 
abordagem suave 
e composta das 
questões sociais. 
E não é apenas 
o show histérico. 
O programa está 
no ponto quan-
do se trata de 
retratar mulhe-
res, personagens 
LGBT e pessoas 
de diferentes etnias, 
dando exemplos que 
poderiam e deveriam 
ser seguidos por outros 
seriados que tentam entre-
gar uma mensagem pro-
gressivamente similar a um 
público milenar. E se você 
está procurando um motivo 
para sintonizar, aqui estão 
alguns:

Diversidade da forma 
correta. A série de comé-
dia tem facilmente um dos 
elencos mais diversos da te-
levisão. Ao contrário de ou-
tros programas, isso reflete 
a paisagem multicultural da 
cidade de Nova York e as 
origens étnicas dos perso-
nagens nunca são usadas 

como piadas e elas são 
simplesmente uma parte de 
quem eles são. Também é 
revigorante ter os dois ofi-
ciais mais graduados como 
pessoas negras.

Amizades possuem mais 
foco que relacionamen-
tos. Embora tenha havido 
algumas faíscas entre os 

personagens, a maior par-
te do Brooklyn Nine-Nine 
evitou introduzir empa-
relhamentos românticos 
logo de cara. Em vez disso, 
construiu relações fortes 
e platônicas entre os per-
sonagens, com colegas 
homens e mulheres que se 
respeitam verdadeiramen-
te por seu talento e seu 
trabalho árduo. Embora os 
detetives muitas vezes se 
alfinetem e briguem, eles 

protegem uns aos outros 
dentro e fora de sua função 
policial.

Falando nisso, as amiza-
des femininas são incríveis. 
Demasiadas vezes vemos 
mulheres na televisão co-
locadas umas contra as 
outras por empregos ou 
por homens. Embora as 
personagens femininas de 
Brooklyn Nine-Nine sejam 
altamente competitivas, 

elas não se dilaceram 
ou se vêem como ri-

vais. A certinha Amy 
Santiago (Melissa 
Fumero), a durona 
Rosa Diaz (Ste-
phanie Beatriz) 
e a maluca Gina 
Linetti (Chelsea 
Peretti) são per-
sonagens muito 
diferentes, mas 

elas se unem para 
apoiar uma a outra 

como amigas e co-
legas.
Estes são apenas al-

guns detalhes que fazem 
do seriado um diferencial 
na televisão americana e 
que chega à nós através 
do streaming. O que o 
Brooklyn Nine-Nine pode 
ensinar a outros programas 
é que não basta preencher 
a cota de diversidade com 
uma ou duas minorias e 
um episódio nos ensinando 
que o preconceito é ruim. 
É possível ser ao mesmo 
tempo divertido e inclusivo, 
maluco e político, porque 
esse é o mundo em que 
vivemos hoje.

Brooklyn Nine-Nine e como fazer
 inclusão corretamente


