
"Sex and the City" terá mais um filme 
 
A crise fez com que as pessoas passassem a fazer compras com um pouco mais de controle e 
comedimento, mas não impediu que o quarteto do seriado de TV "Sex and the City’’ ganhe 
mais um filme. A continuação do blockbuster lançado no ano passado nas telonas, após sete 
anos de sucesso e 94 episódios na TV, está sendo produzida nos Estados Unidos pela New Line 
Cinema e deve ser ter seu lançamento mundial em maio de 2010.  
 
O primeiro filme arrecadou US$ 400 milhões, mas a expectativa não é de uma repetição desse 
número. O momento não é exatamente propício ao estilo de vida mostrado no filme pelas 
protagonistas Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), 
Samantha Jones (Kim Cattrall) e Charlotte York (Kristin Davis). O perdulário quarteto não 
hesitava na hora de gastar centenas de dólares num sapato ou outro tanto em um vestido de 
grife. Esse comportamento hoje seria visto como algo, no mínimo, politicamente incorreto. Os 
namorados das moças em geral eram investidores de Wall Street - mais um material em falta 
nos dias de hoje, principalmente se ele tiver de ser rico e perdulário.  
 
Nesta continuação, aliás, é possível que o mais contumaz parceiro da protagonista Carrie, Mr. 
Big, não participe. Algumas publicações especializadas em cinema dos Estados Unidos afirmam 
que Chris Noth, que interpreta o charmoso Mr. Big, não está conseguindo encaixar em sua 
agenda as filmagens do nova produção baseada no seriado. Outros, dizem que a questão é 
simplesmente porque não aconteceu ainda um acordo financeiro entre Noth e os estúdios New 
Line, mas que as negociações prosseguem.  
 
É improvável que Noth não participe, até porque já vazaram na Inglaterra algumas 
informações sobre o roteiro definindo Londres como o cenário da história. Carrie se mudaria 
para a capital do Reino Unido justamente para acompanhar seu marido, cujo trabalho que 
seria transferido para a Europa.  
 
O certo é que o quarteto ainda terá uma sobrevida nos cinemas, mesmo com a conjuntura 
econômico-financeira desfavorável.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 abr. 2009, Plano Pessoal, p. D3. 


