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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. 

PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOS 2

PROGRAMAÇÃO

PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOS 2
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 15h.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 17h30min.

TOY STORY 4
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 17h.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 15h30min e 19h10min.

HOMEM-ARANHA: LONGE DE CASA
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 19h e 21h15min.
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h10min (exceto 15/07) e 
16h30min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h10min, 16h30min, 
19h e 21h15min.

ANNABELLE 3
Cine Santa Cruz, sala 2: 21h.
Cine Max Shopping, sala 2: 21h.

TURMA DA MÔNICA
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h ( somente 15/07) e 19h10min.

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

DIVULGAÇÃO

Cinema

Homem-Aranha: Longe 
de Casa enfrentava altas 
expectativas antes mesmo 
de ser anunciada a data de 
estreia. Na continuidade 
da história da Marvel, ele 
segue diretamente Vinga-
dores: Ultimato, lançado 
há poucos meses e sendo 
sucesso recorde de bilhete-
ria. Em termos de histórias 
do Homem-Aranha, sucede 
- ainda que sem ligação - o 
espetacular e surpreenden-
te Homem-Aranha: No Ara-
nhaverso. E em termos da 
continuidade própria, vem 
após o divertido Homem
-Aranha: Longe de Casa, 
um filme admiravelmente 
humano. A Marvel vem 
de uma longa série de 
triunfos, o que defi-
niu um padrão para 
Longe de Casa qua-
se impossível de ser 
alcançado. Porém, o 
filme é um verdadeiro 
triunfo, uma explosão de 
adrenalina de pura ação e 
emoção que faz jus aos seus 
antecessores e habilmente 
encaminha a história do 
UCM de maneira memorá-
vel, comovente e sem es-
quecer quem é Peter Parker.

Longe de Casa retoma a 
história em que o Ultimato 
parou e Peter (Tom Holland) 
se vê perdido entre viver 
de acordo com o legado de 
seu mentor ou viver uma 
vida normal de adolescente, 
pelo menos por uns dias. 
Infelizmente para seus pla-
nos, há um novo herói no 
mundo: Quentin Beck (Jake 
Gyllenhaal), um viajante 
interdimensional cuja Terra 
alternativa foi destruída 
por misteriosos elementais 
furiosos, que estão agora 

aparecendo na Terra de 
Peter. Qualquer pessoa fa-
miliarizada com a galeria de 
personagens do Homem-A-
ranha terá uma ideia de para 
onde tudo isso vai dar, mas 
eles terão dificuldade com 
um Gyllenhaal oferecendo 
um desempenho afiado, 
metade bom moço, me-
tade algo completamente 
diferente.

Como a maioria dos fil-
mes de UCM, Longe de Casa 
se vira entre as brincadeiras 

cômicas e os grandes 
conjuntos de ação. Mas aqui, 
o timing cômico parece 
particularmente aguçado 
em certos pontos e extre-
mamente forçados em ou-
tros. Ainda assim, as cenas 
de ação são o que eleva a 
qualidade visual e sonora 
do filme. As habilidades do 
Homem-Aranha para balan-
çar através teias e capturar 
bandidos com elas não são 
muito úteis contra monstros 
feitos de água ou fogo. Ele 
tem que ser criativo para 
lutar contra eles e a criati-
vidade das lutas se torna 
uma das características mais 

impressionantes de Longe 
de Casa. Em particular, os 
poderes de Mysterio per-
mitem algumas sequências 
que realmente conseguem 
rivalizar com Homem-Ara-
nha: no Aranhaverso por 
efeito vertiginoso e criativi-
dade visual.

Há um ótimo momento 
em Far From Home, onde 
o assistente de Tony, Happy 
Hogan (Jon Favreau) assiste 
silenciosamente enquan-
to Peter utiliza uma das 
oficinas móveis de Tony e 
começa a dedilhar através 
de elementos e roupas ho-

lográficas. Happy não diz 
nada sobre isso - ele 
apenas sorri um peque-
no sorriso melancólico, 
reconhecendo clara-
mente o comporta-
mento e lembrando-
se do último homem 
que viu fazer a mesma 

coisa. Não é nada mais 
do que uma peculiari-

dade momentânea em 
meio a uma crise muito 
maior e mais emocionante. 
Mas Longe de Casa é, em 
poucas palavras: um reco-
nhecimento de pequenas 
emoções em meio a grandes 
momentos, um lembrete do 
que tornou essas histórias 
tão memoráveis e tão sa-
tisfatórias para os fãs e um 
momento de luto entre as 
sequências de ação. É uma 
bela pausa em um filme de 
visual e ritmo enérgicos. 
Mas momentos como esses 
são o que fazem Longe de 
Casa parecer tão sincero e 
relevante. É um filme de tirar 
o fôlego e admiravelmente 
bem montado, que prova 
que a fórmula da Marvel 
ainda não está cansada.

Homem-Aranha: Longe de Casa é ponto final e novo parágrafo


