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Simba (Donald Glover) é um jovem leão cujo 
destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, 
uma armadilha elaborada por seu tio Scar 
(Chiwetel Ejiofor) faz com que Mufasa (James 
Earl Jones), o atual rei, morra ao tentar salvar 
o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa 
o reino rumo a um local distante.

O REI LEÃO

PROGRAMAÇÃO

O REI LEÃO
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h10min (somente 24/07), 
15h (exceto 23 e 24/07), 17h, 19h e 21h.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h10min (exceto 18, 19 
e 23/07), 17h, 19h e 21h.

HOMEM-ARANHA: LONGE DE CASA
Cine Santa Cruz, sala 2: 16h30min, 18h50min e 21h15min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 16h30min, 19h (exceto  
19/07) e 21h15min (exceto 19/07).

TOY STORY 4
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h10min (somente 19/07) e 
14h30min (somente 18/07).
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 14h20min (somente 
22/07).

PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOS 2
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h30min (exceto 18 e 19/07).
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 14h20min (somente 
19/07).

ANNABELLE 3
Cine Max Shopping, sala 2: 14h20min (exceto 19, 22 e 
23/07).

DIVULGAÇÃO

Cinema

Riverdale é um drama 
sobre um grupo de adoles-
centes baseado nos qua-
drinhos clássicos de Archie. 
A série tem um tom muito 
mais sombrio do que os 
quadrinhos, com eventos 
que envolvem o assassinato 
de um garoto adolescente 
local, um caso ilícito entre 
um estudante de 15 anos e 
uma professora e amizades 
competitivas. 

A cidade de Riverdale 
foi abalada pela morte do 
herói do futebol ameri-
cano Jason Blossom 
(Trevor Stines) e len-
tamente seus anti-
gos amigos e en-
tes queridos estão 
passando por mu-
danças. O colega 
de futebol Archie 
Andrews (KJ Apa) 
decide que quer se-
guir carreira na músi-
ca em vez de se juntar 
aos negócios de cons-
trução de seu pai; Betty 
Cooper (Lili Reinhart) tenta 
fazer com que seu relacio-
namento com Archie evolua 
de amizade para romance; 
a talentosa cantora Josie 
McCoy (Ashleigh Murray) 
está pronta para levar seu 
grupo, o Pussycats, ao pró-
ximo nível; e a nova garota 
na cidade Veronica Lodge 
(Camila Mendes) complica 
a vida de todos. E depois há 
Cheryl Blossom (Medelaine 
Petsch), líder de torcida e 
rainha má residente de Ri-
verdale, enquanto Jughead 
(Cole Sprouse), o excluído, 
senta e assiste ao drama, 
ainda que, como quase 

todo mundo na cidade, ele 
também possua segredos. 
Porém, nada permane-
ce escondido por muito 
tempo em Riverdale e as 
dramáticas aventuras e re-
lacionamentos dos amigos 
tomam muitas reviravoltas 
enquanto a série avança.

Betty e Veronica que 
formam o núcleo dinâmico 

da série - e a parte do elen-
co que mais impressiona. 
Você conhece o acordo: a 
luz e a escuridão, o yin e o 
yang, a garota da casa ao 
lado e a garota na colina. E 
nem todo mundo vai amar 
a linguagem exagerada 
que essas crianças usam, 
mas para outros, é apenas 
parte do charme do show: 
Quando Veronica conhece 
Archie e Betty pela pri-
meira vez, ela se apresenta 
dizendo: “Vocês estão fami-
liarizados com as obras de 
Truman Capote? Bem, eu 

sou Bonequinha de Luxo, 
e este lugar é estritamente 
A Sangue Frio”. Enquanto 
isso, Jughead funciona no 
seriado como Holden Cau-
field, personagem e narra-
dor fictício de O apanhador 
no campo de centeio.

Existem alguns proble-
mas com Riverdale. Na 
primeira temporada, Ar-
chie, de 15 anos, envolve-
se sexualmente com uma 
professora sem muitas con-

sequências, os relaciona-
mentos adultos são tão 

complicados quanto 
os das crianças e 
o elenco supos-
tamente juvenil é 
bem mais velho 
do que o ideal. O 
fato de Riverdale 
ser tão excêntrica 
e autoconscien-

te pode ser uma 
catástrofe para al-

guns, mas é uma óti-
ma oportunidade de 

contar uma história forte 
envolvendo adolescentes 
com problemas adultos que 
tentam resolver assassina-
tos brutais. Embora a série 
possa parecer previsível ou 
artificial, quando você faz 
um balanço disso - mesmo 
em seus temas e situações 
sombrias – o resultado é 
dinâmico e convidativo, 
fundamentalmente fiel aos 
seus personagens e difícil 
de ser posto de lado. Ado-
lescentes que gostam de 
mistérios obscuros com 
uma queda para o dramáti-
co provavelmente gostarão 
de se envolver no mundo de 
Riverdale.

As crianças não estão bem


