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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 (Ja-
mes Earl Jones), o atual rei, morra ao tentar 
salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba 
deixa o reino rumo a um local distante, onde 
encontra amigos que o ensinam a mais uma 
vez ter prazer pela vida.
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O REI LEÃO

PROGRAMAÇÃO

O REI LEÃO
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h10min, 16h30min, 19h 
e 21h15min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h15min, 16h45min, 
19h e 21h15min.

HOMEM ARANHA: LONGE DE CASA
Cine Santa Cruz, sala 2: 16h15min, 18h40min e 21h.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 16h30min, 18h45min 
e 21h.

PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOS 2
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h30min.

TOY STORY 4
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 14h30min.

DIVULGAÇÃO

Cinema

A primeira temporada 
foi um enorme sucesso 
comercial, a segunda não 
chegou a atingir a mesma 
altura, mas Stranger Things 
está de volta e a boa notí-
cia é que a terceira tem-
porada é potencialmente 
a melhor até agora.

Com uma sequência de 
oito episódios que contam 
com nostalgia e monstros 
do Mundo 
Invertido, 
a recente 
tempora-
da é uma 
m o n t a -
nha-russa. 
Com uma 
ajuda re-
frescante 
d e  h u -
mor e sol 
de verão, 
desta vez 
Stranger 
Things se 
concentra 
no que o 
show faz 
melhor: entreter.

Tal como acontece com 
as duas temporadas an-
teriores, uma ameaça se 
aproxima de mundo gené-
rico e obscuro, homens de 
jaleco branco fazem sua 
ciência sem sentido e o 
gigantesco Devorador de 
Mentes permanece preso, 
mas ativo. Enquanto isso 
ameaça os pobres habitan-
tes de Hawkins novamente, 
Billy, nosso valentão favori-
to, faz o que ele faz de me-
lhor: aterrorizar enquanto 
parece legal.

Agora com um sistema 
visual diferente, os Demo-
gorgons e suas variações 
não são tão assustadores 
quanto costumavam ser. 
No entanto, nossos heróis 
Mike, Will, Dustin, Lucas, 
Max e On estão entrando 
em um novo território, a 
chamada adolescência. 
Quando a temporada 3 
começa, On parece estar 

em terreno instável, seu 
mundo gira em torno de 
ser a namorada de Mike, 
porém, rapidamente e para 
melhor, seu mundo se abre, 
juntamente com um novo 
cenário de shopping cen-
ter que parece ser um 
portal transbordante para 
referências dos anos 80. 
Um destaque é o relacio-
namento de On com Max, 
pois elas superam o mal
-entendido e ciúmes inicial 
e Max fornece uma orien-
tação muito necessária 
para On, o que finalmente 

gera uma amizade feminina 
saudável e natural em tela.

O elenco sempre em 
expansão apresenta Maya 
Hawke, filha de Uma Thur-
man e Ethan Hawke, como 
Robin, colega de trabalho 
de Steve Harrington, que 
recentemente se formou 
e não teve sorte. O rela-
cionamento divertido e 
zombeteiro entre os dois, 

junto com 
o brilhan-
te  Gaten 
Matarazzo 
como Dus-
tin e Priah 
Ferguson 
c o m o  a 
novata Eri-
ca, formam 
a espinha 
dorsal de 
um grupo 
de desa-
j u s t a d o s 
que nunca 
soubemos 
que preci-
sávamos.

O senso de diversão 
desta temporada, junto 
com seu drama de rela-
cionamento e vários pares 
estranhos, trazem humor 
e momentos tocantes. En-
quanto a história flui em 
espaços mais apertados e 
todo mundo tem um papel 
a desempenhar em eventos 
maiores, a conspiração é 
simplesmente um projeto 
paralelo. É uma desculpa 
divertida para passar o ve-
rão no mundo mais quente 
e colorido de Stranger 
Things.

Stranger Things 3: Um brilhante retorno à forma


