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Nova York. A vida de Max e Duke muda 
bastante quando sua dona tem um filho. De 
início eles não gostam nem um pouco deste 
pequeno ser que divide a atenção, mas aos 
poucos ele os conquista. Não demora muito 
para que Max se torne superprotetor em re-
lação à criança, o que lhe causa uma coceira 
constante. 

PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOS 2

PROGRAMAÇÃO

PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOS 2
Cine Santa Cruz, sala 2: 15h50min, 17h30min, 19h15min 
e 21h.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 14h (somente 29 e 
30/06 e 03/07), 17h30min e 21h. 

TOY STORY 4
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 15h (somente 29 e 30/06 
e 03/07), 17h e 19h.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h10min (somente 29 
e 30/06 e 03/07), 16h, 17h50min e 19h50min.

TURMA DA MÔNICA
Cine Santa Cruz, sala 1: 20h50min. 
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h (somente 29 e 30/06 e 
03/07).

ANNABELLE 3
Cine Max Shopping, sala 2: 15h40min e 19h10min.
Cine Max Shopping, sala 1: 21h30min.

HOMEM-ARANHA: LONGE DE CASA 
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): Pré-estreia 04/07 
00h01min. 

DIVULGAÇÃO

Cinema

Há seis anos, Orange is 
the New Black chegou na 
Netflix, inaugurando uma 
nova era de diversos dra-
mas de conjuntos liderados 
por mulheres, mas no inte-
rior da prisão feminina de 
Litchfield, apenas um ano 
se passou para os detentos. 
A temporada anterior ocor-
reu em apenas três dias, 
quando a prisão foi tomada 
em meio a um tumulto mo-
tivado pela morte 
da favorita dos 
fãs, Poussey (Sa-
mira Wiley).

A sexta tem-
porada retoma 
exatamente onde 
o último parou, 
com um grupo 
central de inter-
nos que estavam 
se escondendo 
e m  u m a  á re a 
abandonada da 
p r i s ã o  s e n d o 
arrastada pela 
equipe de oficiais 
armados que ti-
nham acabado 
de atirar e matar 
inadvertidamente 
o diretor sádico 
Piscatella (Brad William 
Henke). A defesa e a justi-
ça raramente são fáceis de 
encontrar em Litchfield - e 
certamente não são para 
as presas. Portanto, não é 
surpresa que voltemos e 
descubramos que as auto-
ridades estão desesperadas 
para recuperar o controle 
da prisão e do desastre de 
relações públicas que se 
seguiu por qualquer meio 
possível. Não estamos mais 

no relativo conforto da se-
gurança mínima.

Para o desapontamento 
de muitos, alguns perso-
nagens recorrentes e bem 
quistos das temporadas 
anteriores são reduzidos a 
aparições ou desaparecem 
completamente à medida 
que são mandados, fora de 
tela, para uma prisão dife-
rente. O restante, incluindo 
nossa prisioneira de classe 

média Piper (Taylor Schil-
ling), é içado para a ala de 
segurança máxima da Lit-
chfield e segregado. Na últi-
ma temporada, os melhores 
momentos vieram com a 
batalha de Taystee (Danielle 
Brooks) para fazer justiça 
à sua amiga Poussey, uma 
combinação maravilhosa de 
tenacidade, pragmatismo, 
sagacidade e efervescência, 
Taystee - em vez de Piper 
- se tornou o coração e a 

alma da série. Sua luta se 
expande nesta temporada, 
mas ela é irritantemente 
subutilizada. Em vez disso, 
é dado tempo para conhe-
cer os detentos existentes 
na ala de segurança máxi-
ma e os novos oficiais. Os 
dois blocos rivais, coman-
dadas por duas irmãs de 
meia-idade (Henny Russell 
e Mackenzie Phillips), ofe-
recem algumas reviravol-

tas, mas a batalha 
entre as duas é 
basicamente um 
drama padrão de 
prisão, exageran-
do em pequenas 
ofensas, ficando 
en fadado  por 
lealdade e tenta-
tivas engenhosas 
de contrabando.

Cada tempo-
rada, no entanto, 
conseguiu fechar 
um saldo positivo 
e esses momen-
tos progrediram 
de edificantes e 
triunfantes para 
puramente cho-
cantes. Apesar de 
o episódio final 

aborrecer o coração e pro-
vocar um horror silencioso, 
ao mesmo tempo em que 
ataca as questões sociais 
mais atuais dos EUA, ele 
não produz o mesmo im-
pacto das duas temporadas 
anteriores. Mês que vem es-
treia a sétima e última tem-
porada, podemos, então, 
apenas esperar que Orange 
Is the New Black retome 
pelo menos um pouco de 
sua força e saia em alta.

À espera para o final


