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Desde que se conheceram, em “Velozes & 
Furiosos 7”, Luke Hobbs (Dwayne Johnson) 
e Deckard Shaw (Jason Statham) constan-
temente bateram de frente, não só por ini-
cialmente estarem em lados opostos mas, 
especialmente, pela personalidade de cada 
um. Agora, a dupla precisa unir forças para 
enfrentar Brixton (Idris Elba), um anarquista 
alterado geneticamente que se tornou uma 
ameaça biológica global. Para tanto, eles con-
tam com a ajuda de Hattie (Vanessa Kirby), 
irmã de Shaw, que é também agente do MI6, 
o serviço secreto britânico.

VELOZES E FURIOSOS: HOBBS & SHAW

PROGRAMAÇÃO

VELOZES E FURIOSOS: HOBBS & SHAW
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h, 16h30min, 19h e 21h30min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 14h (exceto dias 05 e 
06/08), 16h30min, 19h e 21h30min.

O REI LEÃO
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h10min (exceto dia 
06/08), 15h10min (somente dia 06/08), 16h20min 
(exceto dia 06/08), 18h50min e 21h15min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h15min (exceto dias 
05 e 06/08), 16h40min, 18h50min e 21h15min.

DIVULGAÇÃO

Cinema

“You’ve Got Time”, canta 
Regina Spektor nos créditos 
iniciais de Orange is the 
New Black. Tempo, é cla-
ro, é o que as prisioneiras 
da Penitenciária de Litch-
field têm tido nas últimas 
sete temporadas - desde 
que Piper (Taylor Schilling) 
foi condenada a 15 meses 
em prisão por ajudar sua 
ex-namorada Alex (Laura 
Prepon) a contrabandear 
drogas. Mas muitas vezes 
me pergunto se Spektor 
também não está dirigin-
do suas palavras 
para o público 
- uma plateia 
se preparando 
para assistir uma 
temporada de 13 
horas de televi-
são durante as 
férias.

Orange is the 
New Black há 
mui to  tempo 
tem a textura 
de uma novela 
- dezenas de personagens, 
anos de história por trás 
de cada pequena intriga, 
giros impressionantes e re-
viravoltas violentas e uma 
sensação incessante de 
irresolução. Ainda assim, 
Orange is the New Black se 
tornou o incensório político 
da plataforma, dando uma 
lição em questões de po-
lítica de identidade; etnia, 
classe, sexualidade, gênero 
e religião, em várias com-
binações, moldaram e diri-
giram os personagens e al-
teraram significativamente 
suas experiências na prisão. 
O elenco multirracial e ex-

trovertido não se parece em 
nada com qualquer outro 
drama de TV; Laverne Cox, 
regular por várias tempo-
radas, apareceu na capa da 
Time por incorporar, como 
dizia a manchete, “o ponto 
de virada transgênero”. Vá-
rios personagens lutavam 
contra a doença mental. A 
maioria não se encaixa em 
uma definição de Holly-
wood de “beleza ideal”. A 
série abordou a detenção 
de migrantes, confinamento 
solitário, justiça restaurativa 

e reforma prisional.
A sétima e última tem-

porada é o mesmo show, 
mas ajustado e aparado, 
bem lubrificado. Vários 
personagens amados apa-
recem apenas em uma ou 
duas cenas, enquanto sur-
preendentes personagens 
de apoio se tornaram não 
apenas os principais, mas 
também os emocionais, 
seja em uma cela ou atrás 
de uma mesa. Danielle 
Brooks, Uzo Aduba e Taryn 
Manning fazem alguns dos 
melhores trabalhos que já 
fizeram nesta temporada. 
E para um show que eclip-

sou Piper, Schilling faz um 
trabalho bonito como uma 
mulher tentando colocar 
sua vida de volta nos tri-
lhos.

Orange is the new Black 
sempre teve muito a dizer, 
mas o mais importante de 
tudo é a pergunta que fica: 
por que tentar? Por que 
se preocupar em ser um 
bom guarda, em vez de um 
mau? Por que se preocupar 
em ajudar seus colegas 
presos, quando é mais se-
guro olhar para si mesmo? 

Por que se preo-
cupar em tentar 
apelar, quando 
o sistema mói 
suas esperanças 
de poeira? Nes-
te lugar onde 
as vidas impor-
tam tão pouco, 
qual é o sentido 
de valorizar os 
outros - ou os 
seus?

E ainda as-
sim - apesar do desespero 
dos anos passados com 
esses personagens e das 
indescritíveis tragédias ar-
raigadas na maior parte de 
suas vidas - no final, essas 
mulheres são gratas por 
se conhecerem. Elas não 
tinham que se aproximar 
umas das outras, mas elas 
conseguiram; elas opta-
ram por gastar seu tempo 
entre si, ouvindo uma a 
outra, olhando nos olhos 
uma da outra. Parece um 
abraço para o espectador. 
Também passamos tempo 
aqui. E somos melhores por 
conhecer essas mulheres.

Com um enredo surpreendente, 
Orange is the new Black se despede


