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Bonecos infusores de chá são pequenas figu-
ras de porcelana que ganham cores diferentes 
quando despejam chá em seus corpos, quanto 
mais profunda a cor, mais precioso é o bo-
neco. Nathan é um boneco que vive em uma 
loja de chá com seus amigos, mas debocham 
dele por não conseguir ganhar cor. Quando 
um robô surge na loja dizendo ser do futuro, 
Nathan e seus amigos decidem se unir a ele 
e embarcar em uma aventura.

OS BRINQUEDOS MÁGICOS

PROGRAMAÇÃO

OS BRINQUEDOS MÁGICOS
Cine Santa Cruz, sala 2: 15h30min (exceto dia 23 e 
26/08), 17h20min e 19h.

O REI LEÃO
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h (somente dias 27 
e 28/08), 14h30min (somente dias 24 e 25/08), 
16h40min, 18h50min, 21h.
Cine Shopping Germânia, sala 1 (3D): 14h15min (somen-
te dias 24 e 25/08) e 19h.

VELOZES E FURIOSOS: HOBBS & SHAW
Cine Santa Cruz, sala 2: 20h50min.

NADA A PERDER ll
Cine Shopping Germânia, sala 2: 16h10min (exceto dia 
23/08), 18h e 19h40min.

BRINQUEDO ASSASSINO
Cine Shopping Germânia, sala 1 e 2: 14h (exceto dia 
23/08), 16h30min e 21h10min.

HISTÓRIAS ASSUSTADORAS
PARA CONTAR NO ESCURO
Cine Shopping Germânia, sala 2: 21h20min.

DIVULGAÇÃO

Cinema

O Homem-Aranha, apa-
rentemente, está saindo 
do UCM. A Sony e a Mar-
vel Studios, que anterior-
mente trabalharam juntas 
para criar os dois últimos 
filmes solo do herói arac-
nídeo, estrelados por Tom 
Holland, chegaram a um 
impasse nas negociações 
para futuros direitos dos 
personagens. Assim, a Sony 
receberá de volta os direi-
tos de uso de Peter Parker 
e a Marvel Studios não po-
derá mais usar o lançador 
de teias em filmes como 
fez em Capitão América: 
Guerra Civil ou nos dois 
últimos Vingadores.

A Sony e a Mar-
vel chegaram a um 
acordo para com-
partilhar os direitos 
do Homem-Aranha 
depois que os dois 
filmes do heróis da 
Sony, estrelados por 
Andrew Garfield, ti-
veram resultados de-
cepcionantes em 2012 e 
2014. Mas é fácil entender 
por que a Sony acredita 
não precisar mais da aju-
da da Marvel. Em agosto, 
Homem-Aranha: Longe de 
Casa superou o filme de 
James Bond, Skyfall, e se 
tornou o filme de maior 
bilheteria da Sony. É pro-
vável que a Sony queira 
capitalizar a popularidade 
do Aranha e construir seu 
Aranha-verso com filmes 
como Venom 2. Além disso, 
obviamente não é interes-
sante compartilhar esses 

lucros com a Disney, dona 
da Marvel Studios.

Novos filmes do teioso 
poderão ser visto no futuro, 
mas o Homem-Aranha de 
Holland está totalmente 
imerso no UCM e o extrair 
desse universo será compli-
cado, sem contar que não 
ter a influência midiática da 
Marvel e o apoio dos fãs, 
a Sony tende a seguir sua 
tradição de fracassar com 
o terceiro filme da franquia. 

Já quanto à Marvel, é 

fácil entender porquê do 
estúdio querer tanto o Ho-
mem-Aranha. Ele foi um 
dos seus personagens de 
quadrinhos mais populares 
por uma razão: enquanto 
Thor é um deus e Homem 
de Ferro é um bilionário 
playboy genial, o Homem
-Aranha é muito mais com-
preensível e próximo do 
público. Ele é um garoto do 
Queens tentando cumprir 

suas responsabilidades en-
quanto termina seu dever 
de casa e tenta encontrar 
uma forma de convidar 
MJ para sair sem passar 
vergonha. Homem-Aranha 
do UCM injetou, além de 
humor, humanidade entre 
as batalhas dramáticas 
dos Vingadores, pois herói 
tem um zelo para todos os 
vilões. E como o membro 
mais jovem dos podero-
sos defensores da Terra, 
ele também prometeu um 
futuro para a franquia, mes-
mo quando alguns heróis 
mais velhos se aposentas-

sem ou falecessem.
É provável que os 

planos futuros da 
Marvel Studios en-
volvessem o Homem
-Aranha, o Pante-
ra Negra, a Capitã 
Marvel e os próxi-
mos personagens 
a serem apresenta-

dos, como Shang-Chi, 
para carregar o legado 

dos Vingadores de al-
guma forma, mesmo que 
esse título não voltasse a 
ser utilizado como nome 
da equipe. A maior prova 
disso foi Homem-Aranha: 
Longe de Casa, que teve 
todo o seu enredo focado 
em Peter Parker herdando 
as responsabilidades do 
Homem de Ferro e fazen-
do jus ao seu legado. Tony 
Stark deve estar tomando 
uma dose de whisk no céu 
neste momento e pensan-
do que sacrificou sua vida 
pelo Peter por nada.

Marvel sem o Homem-Aranha, 
de novo?


