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1992. Os X-Men são considerados heróis na-
cionais e o professor Charles Xavier (James 
McAvoy) agora dispõe de contato direto com 
o presidente dos Estados Unidos. Quando 
uma missão espacial enfrenta problemas, 
o governo convoca a equipe mutante para 
ajudá-lo. 

X-MEN: FÊNIX NEGRA

PROGRAMAÇÃO

X-MEN: FÊNIX NEGRA
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 17h, 19h e 21h10min.
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 17h15min, 19h30min e 
21h30min.

ALADDIN
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h30min (somente 08, 
09 e 12/06).
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 21h. 

GODZILLA II: REI DOS MONSTROS
Cine Santa Cruz, sala 2: 21h20min.
Cine Max Shopping, sala 2 (3D): 13h30min (somente 
11/06) e 17h.

JUNTOS PARA SEMPRE
Cine Santa Cruz, sala 2: 15h10min (somente 08, 09 e 
12/06), 17h15min e 19h20min.

PATRULHA CANINA: SUPER FILHOTES
Cine Max Shopping, sala 2: 15h30min (somente 08, 09 
e 12/06) e 19h20min.

VINGADORES: ULTIMATO
Cine Max Shopping, sala 1 (3D): 14h (somente 08, 09, 
11 e 12/06).

DIVULGAÇÃO
Cinema

Hoje em dia, não é inco-
mum ver pessoas de diver-
sas orientações sexuais e de 
gênero serem retratadas no 
cinema e na televisão ainda 
que de forma ineficiente, 
mas nem sempre foi assim. 
A homossexualidade já foi 
proibida de ser retratada 
em filmes e os cineastas fo-
ram capazes de agregá-los 
em seus roteiros tornando 
os personagens excessi-
vamente afeminados ou 
em vilões. Tais retratos 
continuaram por mui-
tas décadas e não foi 
até a Rebelião de 
Stonewall, em 1969, 
que Hollywood co-
meçou a mudar sua 
abordagem. 

O mês de junho 
deste ano marca o 
50º aniversário do 
icônico levante em 
Nova York que desem-
penhou um papel consi-
derável nos anos pioneiros 
do movimento pelos direi-
tos de gays, lésbicas e afins. 
Com o orgulho sendo co-
memorado no mundo todo, 
aqui está uma lista de filmes 
para assistir e celebrar a 
conquista cinematográfica 
quando falamos de repre-
sentação LGBT+.

A Garota Dinamarque-
sa (Diretor: Tom Hooper 
- 2015)

Situado no início dos 
anos 20 em Copenhague, o 
renomado pintor Einar We-
gener (Eddie Redmayne) 
compartilha um relaciona-
mento amoroso e próspero 
com sua esposa retratista, 

Gerda (Alicia Vikander). 
No entanto, a base de seu 
relacionamento fica com-
prometida Einar passa por 
uma experiência que o faz 
perceber que, na realidade, 
ele é Lili, uma mulher presa 
no corpo de um homem. 
Como cada vez mais se 
torna evidente que este 

não é um capricho efê-
mero e Einar se determina 
a buscar uma cirurgia de 
redesignação sexual, o que, 
eventualmente, fez de Lili 
uma pioneira transgênero 
notável.

Direito de Amar (Dire-
tor: Tom Ford - 2009)

A data é 30 de novem-
bro de 1962. O professor 
de inglês George Falconer 
(Colin Firth) está achan-
do difícil lidar com a vida 
desde que Jim (Matthew 
Goode), seu parceiro de 
dezesseis anos, morreu 

em um acidente de carro 
oito meses antes. George 
planeja cometer suicídio 
naquela noite e, enquanto 
se prepara rotineiramente 
para o ato, relembra sua 
vida com o amado e visita 
os amigos que pretende 
deixar. Durante o dia, acaba 
encontrando várias pessoas 
que afetam sua certeza 
do suicídio, entre elas está 
Kenny (Nicholas Hoult), um 

de seus alunos que pa-
rece estar interessado 

no professor também 
fora da sala de aula.

The Rock Horror 
Picture Show (Di-
retor: Jim Sharman 
- 1975)

Em uma noite 
chuvosa no final 
de novembro, os 

jovens Brad Majors 
(Barry Bostwick) e 

Janet Weiss (Susan Sa-
randon) se veem perdidos 

no caminho para visitar 
um ex-professor. Em vez 
disso, o casal encontra o 
assustador esconderijo de 
esquisitices inesgotáveis 
do Dr. Frank-N-Furter (Tim 
Curry), bem a tempo de 
participar da revelação 
de sua maior obra: Rocky 
Horror (Peter Hinwood), o 
símbolo masculino e sexual 
perfeito de cabelos loiros e 
pele bronzeada. Porém, à 
medida que a efervescente 
força transgressora engo-
le todos os desavisados 
visitantes da noite, Brad e 
Janet começam a abraçar 
as potentes fascinações da 
sedução.

Três filmes para celebrar o
 mês do orgulho LGBT+


