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"A Era do Gelo 2", filme de animação que tem o brasileiro Carlos Saldanha na direção, conseguiu 
a façanha de se tornar o primeiro filme do ano a romper a barreira dos US$ 100 milhões 
arrecadados nas bilheterias.  
 
O longa colocou de escanteio, pelo segundo fim de semana consecutivo, quatro novos rivais, 
segundo estimativas do estúdio divulgadas no domingo. A seqüência de animação vendeu US$ 
34,5 milhões em ingressos durante o fim de semana, elevando para US$ 116,4 milhões seus 
rendimentos acumulados em 10 dias em cartaz, informou a distribuidora 20th Century Fox.  
 
Mais sucesso que o primeiro  
 
O filme original, em comparação, havia feito US$ 87,3 milhões no mesmo período, ganhando no 
total US$ 176 milhões. O estúdio espera que os números continuem fortes, já que as escolas 
norte-americanas começam as férias de primavera nesta semana.  
 
Já o filme "Os Esquenta-Banco" ("The Benchwarmers"), uma comédia sobre perdedores que criam 
um time de beisebol com três pessoas, liderou os lançamentos, gerando pouco mais de US$ 20 
milhões em três dias em cartaz, ficando em segundo lugar nas bilheterias norte-americanas.  
 
Concorrência de peso  
 
O filme da companhia Columbia Pictures também excedeu as expectativas, afirmou o estúdio no 
domingo. Outro lançamento do ano, "Take the Lead", na New Line, com Antonio Banderas, ficou 
em terceiro lugar, com US$ 12,7 milhões nas bilheterias. O segundo lugar do fim de semana 
passado, "O Plano Perfeito", de Spike Lee, caiu para a quarta posição, arrecadando US$ 9,2 
milhões em três dias.  
 
"Lucky Number Slevin", o novo lançamento da MGM, ficou em quinto lugar, arrecadando US$ 7,13 
milhões no fim de semana. A última estréia do fim de semana, "Phat Girlz", da Fox Searchlight, 
ficou em nona posição, com US$ 3,1 milhões em três dias em cartaz.  
 
 
Entre os dez filmes mais vistos na América do Norte estão "Armações do Amor", na sexta posição 
com US$ 4,1 milhões, "ATL" e "V de Vingança" em sétimo e oitavo lugar, com US$ 3,7 milhões e 
US$ 3,3 milhões respectivamente, e "Thank You For Smoking", da Fox Searchlight, na décima 
posição, com US$ 2,4 milhões.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 abr. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


