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Peter Parker está em uma viagem de duas 
semanas pela Europa, ao lado de seus ami-
gos, quando é surpreendido pela visita de 
Nick Fury. Precisando de ajuda para enfrentar 
monstros nomeados como Elementais, Fury o 
convoca para lutar ao lado de Mysterio.

HOMEM-ARANHA: LONGE DE CASA

PROGRAMAÇÃO

HOMEM-ARANHA: LONGE DE CASA 
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 16h30min, 19h e 21h20min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h10min, 16h30min, 
19h e 21h30min. 

PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOS 2
Cine Santa Cruz, sala 2: 15h50min e 17h30min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 14h.

TOY STORY 4
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h10min
(exceto 08 e 09/07).
Cine Santa Cruz, sala 2: 19h15min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 15h45min e 17h45min.

ANNABELLE 3
Cine Santa Cruz, sala 2: 21h15min. 
Cine Max Shopping, sala 2: 19h30min e 21h20min.

TURMA DA MÔNICA 
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h (exceto 08 e 09/07).

O REI LEÃO
Cine Santa Cruz: Pré-estreia 18/07.
Cine Max Shopping: Pré-estreia 18/07.

DIVULGAÇÃO

Cinema

Em era de produção 
em massa para televisão 
e streaming, quando cada 
nova série é agressivamente 
apresentada como o pró-
ximo Game of Thrones, é 
bom encontrar um progra-
ma que se subestima. Em 
sua cativante música tema 
de abertura, Desventuras 
em Série promete aos te-
lespectadores “nada além 
de horror e inconveniên-
cia”. E a Netflix oferece 
ambos em abundân-
cia, mas isso não é 
tudo. Com base 
nos livros infan-
tis mais vendi-
dos de Daniel 
Handler, este 
regalo gótico 
também ofe-
rece uma linha 
perversa de 
humor absur-
do e os cenários 
mais maravilho-
sos que você en-
contrará em qual-
quer lugar fora de um 
filme de Wes Anderson.

Enquanto a primeira 
temporada sofreu um pou-
co com o ritmo lento, já que 
cada livro foi estendido em 
quase duas horas de tela, 
a segunda resolve esse 
problema expandindo uma 
subtrama sobre “V.F.D.” 
(Volunteer Fire Depart-
ment) ou, em português, 
“CSC” (Corporação pelo 
Salvamento das Chamas), 
uma organização secreta 
que pode ter estado envol-
vida com a morte dos pais 
dos Baudelaire. Como resul-

tado, personagens menores 
dos livros aparecem em 
papéis com maior relevân-
cia, todos impecavelmente 
lançados e fechando lacu-
nas deixadas pela história 
central que acompanharia 
apenas a visão dos órfãos. 
Em particular, o arrojado 
irmão de Lemony, Jacques 

Snicket (Nathon Fillon), 
a terrível socialite Esmé 
Squalor (Lucy Punch) e o 
espião ansioso Larry (Pa-
trick Breen) consistente-
mente roubam os holofotes 
de Olaf e dos jovens prota-
gonistas.

A terceira e última tem-
porada começa logo após 
o final da segunda tempo-
rada, com o bebê Sunny 
Baudelaire (Presley Smith) 

nas garras de Olaf, enquan-
to seus irmãos mais velhos 
- o estudioso Klaus (Louis 
Hynes) e a inventora Violet 
(Malina Weissman) - estão 
caindo em um penhasco 
em um vagão de trem de 
circo. Usar seus talentos 
para escapar dos enredos 
malignos de Olaf é uma 
segunda natureza para os 
Baudelaire, mas a tempo-
rada muda rapidamente 

a natureza do conflito, 
introduzindo os men-

tores ameaçadores 
de Olaf, A Mu-
lher com Cabelo 
mas Sem Barba 
(Beth Grant) 
e o Homem 
com Barba, 
Mas Sem Ca-
belo (Richard 
E. Grant), que 
não se impres-
siona com a 

longa série de 
falhas de Olaf.

Não há nenhu-
ma outra produção 

como Desventuras em 
Série e isso pode ser ex-
tremamente satisfatório ou 
incrivelmente tosco, depen-
dendo do espectador. De 
qualquer forma, sempre 
que os Baudelaire se en-
contram em uma situação 
difícil, eles procuram a bi-
blioteca mais próxima para 
resolverem seus problemas. 
Se a série convencer quem 
assiste a fazer o mesmo e, 
talvez, pegar os notáveis 
livros de Handler enquanto 
estiverem lá, será uma série 
de eventos afortunados.

O mórbido humor que faltava


