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SEQ. 00 – Tela preta 

 

     ÁUDIO (Narração off) 

Este documentário é  parte integrante do projeto 

de mestrado da realizadora, defendido no programa 

de pós-graduação do curso de História da 

Universidade Federal de Uberlândia, no ano de 

2014. É realizado sem bolsa acadêmica, com os 

próprios recursos. Na dissertação, tratamos da 

época em que a cidade de Ituiutaba, no estado de 

Minas Gerais, foi considerada a “capital do 

arroz”, nas décadas em torno de 1950. O vídeo é 

feito a partir do escrito e de outra forma 

enfatiza aqueles tempos, ressaltando alguns 

empreendimentos realizados “no calor” de tal 

período. Nosso objetivo se liga à memória, no 

sentido de remexer com aquele passa que a cada dia 

se torna mais esquecido. 

 

 

SEQ. 01 - EXT. PONTE SOBRE O RIO TIJUCO/ABERTURA. DIA 

 

PASSAGEM PELA PONTE (Ponto de vista de dentro de um 

veículo). A imagem surge do preto: LATERAL DA PONTE e além 

PONTE MAIS ANTIGA.  

 

(EDIÇÃO)Sobre a imagem surge o título “Fios”.  

 

     ÁUDIO 

Acordes de violões da dupla de catira do Grupo 

“Nova Geração”. 

 

 

SEQ. 02 – EXT. CASA. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA. DIA 

 

INSERT: FOTOGRAFIA P&B: Matriz e praça.(Ganha MOVIMENTO NA 

EDIÇÃO: Do plano geral, aproxima da praça da igreja Matriz 

de São José). Sobre a imagem surge escrito e some: 

Ituiutaba, anos 1930. 

 

 

     JOÃO JOSÉ (off) 

E lá em 32 nós mudamo pra cá, aí fomos mexer com 

gado, essas coisas assim, né?  Aí, quando foi na 

época  
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INSERT: FOTOGRAFIA P&B, DO CHÃO, PRAÇA DA MATRIZ. Ao fundo a 

igreja com duas torres, tendo ao lado algumas casas e à 

frente do coreto, sentados, cada um em um banco, uma mulher 

e um homem. Há muitas flores e árvores. 

 

     JOÃO JOSÉ (cont. - off ) 

lá de 40, por aí, nós fomos abrir roça:  

 

JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, ex-fazendeiro, camisa branca, 

sentado. 

 

     JOÃO JOSÉ (cont.) 

Roça de milho, roça de arroz. E daí pra lá eu vim. 

Aí, quando foi  

 

INSERT: FOTOGRAFIA P&B, AÉREA, ITUIUTABA. 

(Ganha MOVIMENTO NA EDIÇÃO: O movimento é vertical a partir 

da igreja da Matriz, passa sobre a praça e segue mostrando a 

parte mais central da cidade). Sobre a imagem surge escrito 

e some: Início de 1950. 

 

JOÃO JOSÉ (cont. - off) 

na época minha, lá em 1955, aí já fui tocar por 

minha conta, 

 

JOÃO JOSÉ.  

 

     JOÃO JOSÉ (cont.)  

abrir roça por minha conta. Aí veio os nordestino, 

pra arrancar toco, né? Aí, comprei trator,  

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b: João José guiando trator. 

 

JOÃO JOSÉ (cont. - off)  

fui arar chão, plantar arroz. Perdi três ano. 

 

JOÃO JOSÉ. 

 

JOÃO JOSÉ (cont.) 

   Plantava e colhia, o primeiro ano foi bom demais, 

 

INSERT: FOTOGRAFIA aérea de Ituiutaba (adiciona movimento na 

edição) 

 

JOÃO JOSÉ (cont. - off)  

aí na época de  65 já começou a perca, né? Aí foi 

perdeno, perdeno, perdeno, aí encerrei. 
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JOÃO JOSÉ. 

 

JOÃO JOSÉ (cont.) 

Mas, naquela hora que aqui, era... que o povo 

falava que aqui era a “capital do arroz”, 

município de  Ituiutaba, né? Ituiutaba, aqui, era 

a “capital do arroz” naquela época, né?    

  

SEQ. 02.1 – EXT. ESTRADA. DIA 

 

DE DENTRO DO CARRO em movimento: trecho próximo a Ituiutaba, 

pelo qual se vê muito mato, caminho de chão, gado ao longe.   

 

JOÃO JOSÉ  (cont. - off)  

Então, aí, eu vendi a fazenda, larguei de mexer 

com arroz, comprei caminhão e fui puxar arroz pra 

turma, né? Até que a zona aqui encerrou as 

lavouras de arroz. 

JOÃO JOSÉ. 

 

JOÃO JOSÉ (cont.) 

Aí já em 1971 que encerrou o povo que mexia com 

arroz; agora só já vem do Rio Grande do Sul, né? 

Porque aqui acabou.    

   

 

SEQ. 03 – EXT. ÁREA RURAL. DIA 

 

GADO.  

 

ÁUDIO 

(Som direto: silêncio e mugido de boi, 

ao longe) 

 

 

SEQ. 04 – EXT. CASA DE RODOLFO LEITE DE OLIVEIRA. DIA 

 

CONTINUA imagem anterior. 

 

     RODOLFO (off) 

“Ituiutaba,  
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RODOLFO LEITE DE OLIVEIRA, advogado, deputado estadual 

(1970-1973); diretor do Ituiutaba Clube (1950-1960). 

 

     RODOLFO  

inicialmente, ela foi uma cidade presa à produção 

de gado. Aqui, posso dizer, que quando  

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b da igreja da matriz, com duas torres, 

e muita gente em volta à entrada principal.  

(Ganha MOVIMENTO NA EDIÇÃO: a partir da porta da igreja, 

abre mostrando mais da imagem, mais pessoas, muitas com 

sombrinhas de proteção do sol; e uma casa com muitas janelas 

na rua lateral).  

 

RODOLFO (cont. - off) 

nós mudamos pra cá, minha família, nós somos de 

Santo Antonio do Monte, aqui,  

 

RODOLFO. 

 

RODOLFO  

o negócio só se falava em gado e leite, nessa 

época.  

 

INSERT: FOTOGRAFIA antiga de comércio aberto, com pessoas na 

porta, e estacionados uma carroça com carroceiro, um cavalo 

com o cavaleiro e um pequeno caminhão com homens em volta. 

 

   ANA (off) 

O senhor chegou aqui, pra lembrar, foi  

em 34, mais ou menos?  

 

   RODOLFO (off) 

1930.  

 

 

SEQ. 05 – EXT. FAZENDA. DIA. 

O chão entre a câmera e o que se vê adiante é coberto 

parcialmente de capim seco. (SOBRE ESTA IMAGEM o subtítulo: 

O rural). À frente, um cercado, à esquerda, distante, uma 

plantação de cana; ao centro, um curral com uma parte 

coberta. Um HOMEM CARREGA FEIXES DE PALHA DE CANA vem e 

atravessa, ao longe, da direita para a esquerda. A câmera 

acompanha o movimento. 

 

     ÁUDIO 



 6 

    (Som direto) 

 

Antes do HOMEM chegar à frente da casa antiga:  

 

   

SEQ. 06 – EXT. FAZENDA. MONJOLO. DIA 

 

CONTINUA imagem anterior. 

 

JOÃO BATISTA (off) 

O arroz vinha da tuia, colocava aqui no pilão do 

monjolo,  

 

Alguns paus fincados no chão. Um veio d‟água segue seu curso 

pelo chão. No canto direito, inicialmente, há um FRUTO 

arredondado caído de uma árvore.  

 

     JOÃO BATISTA (cont. – o.s.) 

e aqui ele era beneficiado. 

 

ANA (o.s.) 

A água vinha por cima desses paus aí?  

 

JOÃO BATISTA FERRAZ, fazendeiro, que não aparece por inteiro 

e em alguns momentos ele aponta. 

 

   JOÃO BATISTA (cont.) 

Vinha. A bica vinha ali.  

 

ANA (o.s.) 

Vinha por cima aqui... 

  

JOÃO BATISTA (cont. – o.s.) 

É, a bica vinha por acima aqui. 

  

ANA (cont. – o.s.) 

Nesse veio d'água que tem,  

 

Alguns paus fincados no chão. Um veio d‟água segue seu curso 

pelo chão. 

 

JOÃO BATISTA (cont. – o.s.) 

em bica de aroeira... E aqui era o monjolo. O 

monjolo funcionava ali, o pilão ali.  

 

 

SEQ. 06.1 – EXT. FAZENDA. MONJOLO/PILÃO. DIA 
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João Batista junto ao que restou do antigo PILÃO do monjolo. 

 

JOÃO BATISTA 

O monjolo, a mão do pilão vinha aqui, assim, ó, 

socava o arroz aqui. Esse aqui cabia em média, uns 

20 litros de arroz em casca, 25. Depois, limpava e 

tornava, limpava dois pilão e juntava tudo num só. 

Limpava uma vez, abanava, limpava outra vez, 

colocava os dois juntos, aí terminava o serviço”. 

 

 

SEQ. 06.2 – EXT. FAZENDA. BICA D‟ÁGUA. DIA 

 

BICA D‟ÁGUA com água caindo. Em volta, folhas de árvores 

balançam ao vento. 

 

     ÁUDIO 

    (Som direto) 

 

 

SEQ. 06.3 – EXT. FAZENDA. MONJOLO. DIA 

 

João Batista pega um FRUTO arredondado no chão, e com ele na 

mão explica. 

 

     JOÃO BATISTA 

Isso aqui é um coité. Isso aqui, servia pra fazer 

cuia pra lavar arroz, e pro povo tomar leite com 

farinha, leite com canjica, usava muito isso aqui, 

porque num tinha prato. Usava muito. 

 

 

SEQ. 07 – EXT. FAZENDA. DIA 

 

CAVALO pasta e DUAS REZES mais atrás, com curral e árvores 

ao fundo. 

 

     ÁUDIO 

    (Som direto) 

 

     

SEQ. 08 – INT. CASA ANÍSIO MUNIZ DE MORAES. DIA 

 

CONTINUA imagem anterior. 

 

ANÍSIO (off) 
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   Lembro bem quando meu pai tinha outras fazendas, 

 

ANÍSIO MUNIZ DE MORAES, filho de ex-fazendeiro e cantor 

sertanejo (1950-1970). 

 

     ANÍSIO (Cont.) 

eu era muito novo, mas ainda lembro das fazendas 

que ele já teve. 

 

INSERT: FOTOGRAFIA o mostra menino,junto com irmãos, mãe e 

pai. Na foto, ao fundo, vê-se uma casa antiga de janelas de 

madeira. 

 

       ANÍSIO (Cont. - off) 

Não todas no mesmo tempo. Tinha uma vendia, 

comprava outra e assim por diante. Sempre foi na 

fazenda que nós vivemos”.  

 

ANÍSIO. 

 

     ANA (o.s.) 

Vivia de que?  

     

ANÍSIO 

É, mais é de gado, ele tirava um leitim, 

desnatava, né? Fornecia creme  

 

INSERT EM PARTE DA IMAGEM: NOTA do ano de 1943, da empresa 

Baduy, Attux & Cia. cujo fornecedor de creme era Saint-Clair 

Quirino de Moraes, pai do depoente.  

 

     ANÍSIO (Cont.) 

  aqui no Laticínio do Baduy, e então, vivia dessas 

coisas. 

 

     ANÍSIO 

Tinha gado, quando precisava vendia uns bezerro. 

 

ANA (o.s.) 

Entrava dinheiro dessa forma? 

 

ANÍSIO 

É. Muito pouco também, dinheiro. Porque quase num 

tinha despesa, porque de comer colhia tudo. 

 

ANA (o.s.) 

  Num tinha onde gastar? 
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     ANÍSIO 

  Não, num tinha. 

 

     ANA (o.s.) 

  Não vinha pra cidade, não tinha nada pra gastar? 

 

     ANÍSIO 

Tinha. Comprava fumo, que ele fumava, coisinha, 

né? Açúcar, às vezes, porque lá tinha açúcar de 

forma, né? Que moía lá mesmo, mas, às vezes, 

levava um pouco de açúcar cristal. Café. Essas 

coisinha. O gasto era muito pouco.  

 

ANA (o.s.) 

O que não produzia comprava... 

 

ANÍSIO 

Comprava.  

 

ANA (o.s.) 

Roupa... 

 

ANÍSIO 

Roupa quase que fazia era no tear lá da fazenda, 

né? 

 

 

SEQ. 09 – EXT. CASA/FUNDOS. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA. DIA 

 

JOANA MORAES DE OLIVEIRA, dona de casa e costureira; sentada 

ao lado da RODA DE FIAR. 

 

     JOANA 

  Pode começar eu falano? 

 

     ANA (o.s.) 

  Pode. 

 

     JOANA 

Eu já usei muito essa máquina, mas hoje em dia não 

usa mais. Então, falta a corda, só isso que tá 

faltando, só a corda aqui. Mas, se for pra 

trabalhar, a gente trabalha. Fazia mutirão de fiar 

nas fazendas, dia de sábado. Os homens trabalhavam 

na lavoura, a gente trabalhava na roda de fiar. À 

noite tinha o tal de pagode,o forró, dançava a 
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noite toda. Tudo com maior respeito e 

responsabilidade. Tudo tinha honestidade. Hoje tá 

tudo diferente. Essas máquinas acabou, só tem pra 

lembrança, só retrato. 

 

Detalhe RODA DE FIAR. 

 

     JOANA (Cont. – o.s.) 

Aqui em Ituiutaba num tinha nem roupa pronta pra 

comprar. Hoje tem tudo.  

 

JOANA. 

     JOANA 

A gente tecia, fiava, depois  passava na 

dobradeira,  

 

Joana abre COBERTA DE LÃ que ocupa toda tela por um 

instante. 

 

JOANA (cont.) 

quando pintava a linha de vermelho ou azul, aí 

depois ia pro tear, passava  

  

Joana faz movimento semelhante abrindo novamente a coberta.  

 

     JOANA (cont.) 

no liço, passava no pente. 

 

RODA DE FIAR em primeiro plano e Joana sentada. 

  

     ANA (o.s.) 

  A senhora fez os fios nessa máquina? 

 

     JOANA 

É, nessa máquina. Primeiro passa nesse, ó.  

 

Joana pega uma CARDA, no colo, debaixo da coberta, e mostra.  

   JOANA (Cont.) 

É tão difícil, eu num tenho saudade mais não. 

 

ANA (o.s.) 

Isso aí é pra desencaroçar? 

 

JOANA 

É. Pra poder fiar (Imita os movimentos de fiar). 

Fia aqui, ó (Faz novamente o movimento). 
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ANA (o.s.)  

A senhora não tem saudades? 

 

JOANA 

Num tenho muita mais não. Saudades dos tempo bom a 

gente tem, mas isso aqui é muito custoso.  

 

ANA (o.s.)  

É custoso? 

 

JOANA  

É custoso. 

 

ANA (o.s.) 

Fazia porque tinha necessidade? 

 

JOANA 

É porque precisava tampar do frio. Agora, hoje em 

dia, tem cobertor, o edredom é muito melhor que 

cobertor, num é? É mais suave. 

 

 

SEQ. 10 – EXT. QUINTAL. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA. DIA. 

 

João José limpa o terreno com ENXADA. 

 

     ÁUDIO 

    (Som direto) 

 

 

SEQ. 11 – EXT. CASA. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA. DIA 

 

JOÃO JOSÉ. 

 

     JOÃO JOSÉ 

Meu avô tocava lavoura na beira do Rio das Velhas, 

então, nesse tempo, eu tinha uns seis anos, mais 

ou menos, aí meu pai plantou um litro de arroz ao 

redor de um brejo lá, e falou “isso aqui é seu”. 

Nem sei se eu capinava, plantou na minha sorte, 

né? Então, deu três volumão de arroz bandeira, né? 

Aí, ele falou assim “agora cê vende um saco de 

arroz deste, procê comprar um par de botina 

procê”. Fui lá com papai, comprei um par de 

botina, um par de botina de amarrar, bonitim, né? 

Eu usei ele até os pés num servir mais; passou pro 
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meu irmão segundo; depois passou pro terceiro, o 

terceiro acabou com ele.    

 

 

SEQ. 12 – EXT. CASA. DIVINO PAULO DE FREITAS. DIA 

 

DIVINO PAULO DE FREITAS, ex-meeiro e diarista. 

 

     DIVINO  

Roupa nova a gente quase num comprava, não era 

igual hoje não. Hoje veste uma calça, aquela num 

tá boa, amanhã já tá comprano outra. É desse tipo, 

abandonando aquela. De primeiro, não, ia com uma 

calça até quando via que dava pra ir mesmo, então 

jogava fora, passava pra outra. Calçado; eu 

trabaiava três dia pra mim comprar um par de 

botina, pra mim. Andava era descalço, sem chapéu.  

 

 

SEQ. 13 – INTERNA. SALA/CASA JOSÉ MAXIMIANO DA SILVA. DIA 

 

JOSÉ MAXIMIANO DA SILVA, fazendeiro, sentado no sofá. 

 

     ANA (o.s.) 

  Onde é que o senhor ia pra contratar os meeiros? 

 

     JOSÉ MAXIMIANO 

Lá em Capinópolis, uai. Eles moravam tudo nas 

fazenda. Depois pegou vir gente do Norte, já mais 

no fim, né?  Veio muita gente do Norte, mas esse 

povo do Norte... O povo morava tudo nas fazenda. 

Eu dava uma volta lá, arrumava umas vinte pessoa 

pra trabaiá, duma hora pra outra. Tudo vizinho.  

 

 

SEQ. 14 – EXT. CASA. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA. DIA  

 

INSERT: PRÉDIO onde foi a PENSÃO “SÃO PEDRO”: Vista do lado 

oposto da rua; motos e carro passam. (Escrito sobre parte da 

imagem: A pensão São Pedro era um dos lugares de hospedagem 

transitória dos nordestinos que vinham para trabalhar nas 

lavouras de arroz a partir de 1950). 

 

     JOÃO JOSÉ (off) 

Chegava lá na Pensão São Pedro e falava assim: 

Como é que é seu nome? Enoque. E o seu nome? É 

Raimundo. E o seu? Manoel. E o seu? Severino. 
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JOÃO JOSÉ. 

 

JOÃO JOSÉ (Cont.) 

E esse outro senhor aí? Ah, é Mané Soares. Mané 

Soares também. Quantos cês deve na pensão? Tanto. 

Ia lá... E o pau-de-arara? Tanto. Então, pagava 

eles e, então, vamo bora. Aí, chegava lá no 

chatão. Olha ocêis vai dormir, a cama do cêis é 

aqui, os calderãozim do cêis tá tudo no jeito 

aqui. Aqui cêis vai comer bem, mas vai trabaiá 

bem! E, oia, num é pra fugir nenhum. “Não, num tem 

perigo, não, contrato fechado”. Pronto, aí, uns 

morou lá comigo dez anos. Não, os meu nenhum 

fugiu, não, mas, eles fugia.  

 

 

SEQ. 15 – INT. BAR DO SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA. DIA 

 

SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA, migrante nordestino e 

comerciante; em pé, junto ao balcão. 

 

     SEVERINO 

É, vi muitos amigo fugir, pra num... Porque 

trabaiava, trabaiava nunca que pagava a conta, 

nunca que dava conta de pagar, né? Muitos fugia 

pra outros fazendeiro, mas, pra longe, porque se 

fosse perto o fazendeiro ia buscar, né? 

 

 

SEQ. 16 – INT. CASA DE ALDO BARBOSA DE MEDEIROS. DIA 

 

ALDO BARBOSA DE MEDEIROS, migrante nordestino, ex-motorista 

de pau de arara (décadas de 1950 e 1960), sentado à mesa. 

 

     ALDO 

Meu pai veio pra qui, 47, 48, mais ou menos. Ele 

puxava gente pra cá nessa época, 47. Nós vinha até 

Petrolina, de Petrolina embarcava pra Pirapora, de 

Pirapora pegava o trem pra Uberlândia e vinha pra 

cá.  

 

ANA (o.s.) 

Quantas pessoas, mais ou menos, vinham?  

 

ALDO 

Vinham 40, 50 pessoas. 
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SEQ. 17 – INT. BAR DO SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA. DIA 

 

(Cont. SEQ. 15) 

 

SEVERINO.  

 

     SEVERINO  

Quando terminava o fim do ano, aí, ia acertar. Aí, 

somava aquilo que a gente tinha comprado na 

fazenda, que fornecia o arroz, o feijão, o açúcar, 

o café, sabão, essas coisera. Tinha realmente na 

fazenda, tinha um, como se fosse, hoje chama 

cooperativa, né? Tinha como se fosse um armazém, 

era um armazém. Todo fim de semana, a gente fazia 

aquela feira. A gente num vinha pra cidade, 

comprava lá dele mesmo.  Então, essa conta nunca 

terminava por causa disso.  

 

 

SEQ. 18 – INT. CASA. WASHINGTON M. JUNQUEIRA DA SILVA. DIA. 

WASHINGTON MARCOLINO JUNQUEIRA DA SILVA, filho de ex-

fazendeiro e vendedor ambulante. 

 

ANA (o.s.) 

O que precisava pra esse pessoal trabalhar na 

fazenda?  

 

WASHINGTON 

A moringa ou a cabaça, a enxada, a lima, o 

enxadão, o machado...  

 

ANA (o.s)  

Tudo vocês tinham lá na fazenda? 

  

     WASHINGTON (Cont.) 

chapéu, botina. Geralmente nós fornecia tudo isso; 

e alimentação e lugar deles dormir.  

 

 

SEQ. 19 – INT. CASA DE ALDO BARBOSA DE MEDEIROS. DIA 

 

(Cont. SEQ.16) 

 

ALDO.  
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     ANA (o.s.) 

  Depois de 50 como é que foi? 

 

     ALDO 

Aí, de 50, a gente já vinha de caminhão, já vinha 

até aqui. A gente vinha mais para Canápolis, pra 

qui quase num vinha gente, parava em Canápolis, de 

Canápolis distribuía ali pelas fazendas, e vinha 

aqui só a passeio. Aí, depois é que começou a vim 

pra qui.  

 

 

SEQ. 20 – INT. CASA. WASHINGTON M. JUNQUEIRA DA SILVA. DIA. 

 

(Cont. SEQ. 18) 

 

Washington.  

 

     WASHINGTON (Cont.) 

Nós falava onde eles ficava chatão. Tinha umas 

divisória, mas era mais um cômodo só. Aí, ali, às 

vezes chegava mais uns, aí, o papai falava “vamos 

fazer outro chatão pra turma fulana”.  

 

 

SEQ. 21 – INT. CASA DE ALDO BARBOSA DE MEDEIROS 

 

(Cont. SEQ. 19) 

 

ALDO escuta a pergunta. 

 

     ANA (o.s.) 

Vocês viajavam de que tempo em tempo, assim, pra 

buscar pessoas? 

     ALDO  

Tinha mês que dava duas viagem.  De 56, 57 já dava 

duas viagem.  

 

ANA (o.s.)  

Quanto tempo levava, a viagem de ida e a de volta?  

 

   ALDO 

Uns trinta, quarenta dia. A gente gastava 16 dia, 

depois passou para 3 dia. 
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SEQ. 22 – INT. CASA. JOSÉ RICARDO DA SILVA. DIA 

 

JOSÉ RICARDO DA SILVA, migrante nordestino, ex-agregado. 

Plano muito próximo. 

 

     ANA (o.s.) 

  Você veio como? Você trouxe dinheiro? 

 

     JOSÉ RICARDO 

Não, num trouxe dinheiro, não. Vim sozinho, vim 

sem dinheiro, as despesa por conta do 

caminhãozeiro, e chega aqui ele arruma o patrão e 

a gente vai trabaiá até pagar, né?  

 

     ANA (o.s.) 

  Como que era o caminhão? 

 

     JOSÉ RICARDO 

  O caminhão era um Chevrolet 48. 

 

     ANA (o.s.) 

  Tinha cobertura, banco? 

 

     JOSÉ RICARDO 

  Tinha cobertura de encerado, né?  

 

     ANA (o.s.) 

  Banco? 

 

     JOSÉ RICARDO 

  Banco também era de madeira, né? 

 

     ANA (o.s.) 

  Só veio você? 

 

     JOSÉ RICARDO 

  Não, veio 32 pessoa. 

 

     ANA (o.s.) 

  Quanto tempo levou de viagem? 

 

     JOSÉ RICARDO 

Levou treze dia, fora as noite e os pedaço de 

noite que andava. 

 

 

SEQ. 23 – INT. BAR DO SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA. DIA 



 17 

 

SEVERINO. 

 

     ANA (o.s.) 

  O senhor sabe por que eles queriam vir?  

 

     SEVERINO 

Segundo meu pai falava que aqui ganhava em Minas 

dinheiro “de rodo”, “muito rodo”. Ganhava dinheiro 

demais. Então, com a gente, que a família era 

grande, o fazendeiro interessava pela família 

grande. 

 

   

SEQ. 24 – INT. SALA/CASA DE JOSÉ MAXIMIANO DA SILVA. DIA. 

 

JOSÉ MAXIMIANO. 

 

     JOSÉ MAXIMIANO 

Desde 40, né? Eu planto arroz... Plantava. No 

tempo, plantava muito arroz, né? Preparava a 

terra, arava, esterroava, usava a semente, não 

tinha adubo, não. Naquele tempo não tinha adubo. 

Dava a terra preparada, o meeiro plantava o arroz. 

 

 

SEQ. 25 – INT. CEREALISTA DE SINIBALDO REZENDE TOSTES. DIA 

 

SINIBALDO REZENDE TOSTES, ex-fazendeiro e dono de cerealista 

desde 1966. Está sentado à frente da máquina de 

beneficiamento. 

 

     ANA (o.s.) 

Aí plantava aquela leva de arroz, né? Que ia 

demorar, por exemplo, de três meses a cinco meses 

pra chegar ao ponto de corte, né?  

 

 SINIBALDO 

(Confirma, interferindo) É. Chegar à colheita. 

 

 

SEQ. 25.1 – PLANTAÇÃO DE ARROZ. DIA 

 

Plantação de arroz (Na EDIÇÃO muda para preto e branco). 

 

 

SEQ. 25.2 – INT. CEREALISTA DE SINIBALDO REZENDE TOSTES. DIA 
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(SEQ. 25.1) 

 

     ANA (off) 

Esse tempo todo ficava capinando pro mato num 

crescer em volta? 

 

SINIBALDO. 

 

SINIBALDO 

Pro mato num crescer. Era trabalhoso porque... 

Hoje, não, hoje planta arroz e dá combate com 

veneno. 

 

   ANA (o.s.) 

 Antes não?  

 

   SINIBALDO 

Antes num existia veneno, era só na enxada mesmo, 

né?  

 

ANA (o.s.) 

Não tinha bicho que vinha, assim, pra...  

  

SINIBALDO  

Pra comer? Dava lagarta nos arrozal, né? Tinha os 

benzedor. Eu tinha um primo que tinha um morador 

lá, chamado Zezinho Baiano, só pra poder benzer a 

lagarta, pra num deixar comer.  

 

ANA (o.s.) 

E num deixava?  

 

SINIBALDO  

Derrubava tudo, matava. Com as benzeção que ele ia 

lá onde tava as lagarta, ele derrubava as lagarta, 

falava encapotar, naquela época.  

 

 

SEQ. 26 – EXT. QUINTAL. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA. DIA. 

 

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, ex-agregado e jardineiro; está 

sentado à beira do chão. 

 

     FRANCISCO  

A gente passou muita dificuldade em fazenda, sendo 

que se trabalhasse tivesse a lavoura... Quem tinha 
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a lavoura lá roçava mais, sabe? A gente até falava 

que eles era formador de capoeira, porque capoeira 

é assim, cê roça, planta uns dois ano, o mato é 

bom, cê vai pra frente, né?  

 

 

SEQ. 27 – EXT. CASA. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA. DIA 

 

JOÃO JOSÉ. 

 

     ANA (o.s.) 

  Na década de 30 era com trator? 

 

     JOÃO JOSÉ 

Não, nessa época de 30, só mexia com “roça de 

toco”.  

 

     ANA (o.s.) 

  “Roça de toco” por que? 

 

 

SEQ. 27.1 – EXT. PARQUE GOIABAL. DIA 

 

MATO COM TRONCOS CORTADOS E ÁRVORES. 

 

 

SEQ. 27.2 – EXT. CASA. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA. DIA 

 

(SEQ. 27.1) 

 

     JOÃO JOSÉ (Cont. - off) 

  Roça o mato, queima e planta o arroz, né? 

 

 

SEQ. 28 – INT. CASA. WASHINGTON M. JUNQUEIRA DA SILVA. DIA 

 

CONTINUA última imagem.  

 

     WASHINGTON (off) 

Cortava de machado, naquela época não tinha moto-

serra, machado e foice as árvores, pra poder 

arrancar elas. 

 

WASHINGTON. 

 

WASHINGTON 

Arrancava com enxada e enxadão e machado, 
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SEQ. 28.1 – EXT. PARQUE GOIABAL. DIA 

 

TRONCOS DE ÁRVORES CAÍDOS, CORTADOS.  

 

 

SEQ. 28.2 – INT. CASA. WASHINGTON M. JUNQUEIRA DA SILVA. DIA 

 

(SEQ. 28.1) 

 

WASHINGTON (cont. - off) 

porque tinha árvore de raiz grossa que precisava 

de machado pra torar. 

 

 

SEQ. 29 – EXT. CASA. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA. DIA. 

 

JOÃO JOSÉ. 

 

     JOÃO JOSÉ 

Agora, depois que arranca aqueles toco, ara o 

chão.  

 

ANA (o.s.)  

É com cavalo?  

 

   JOÃO JOSÉ 

Não, com trator, o cavalo só pra carpidar.  

 

 

SEQ. 30 – INT. CASA. WASHINGTON M. JUNQUEIRA DA SILVA. DIA 

 

WASHINGTON. 

 

     WASHINGTON 

O arado, ele cava fundo, assim, aquela terra que 

tá ainda sem mexer, e vai jogando os torrão pro 

lado. 

 

 

SEQ. 31 – EXT. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA. DIA. 

 

JOÃO JOSÉ. 

 

     JOÃO JOSÉ 
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Quando nós mexia lá, arrancava toco na beira do 

rio, aí arava com arado de boi. Eu até lembro, eu 

guiava os boi pro meu avô.  

 

   

SEQ. 32 – INT. CASA. WASHINGTON M. JUNQUEIRA DA SILVA. DIA 

 

WASHINGTON. 

 

     WASHINGTON 

Aração é começada do extremo da roça, da beirada 

da roça pro meio da roça.  É diferente de trator. 

Vai tocando em volta. 

 

 

SEQ. 33 – EXT. CASA. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA. DIA. 

 

João José. 

 

     JOÃO JOSÉ 

Quando chegava lá no virador, cê puxava a alavanca 

aqui (faz o movimento), aquele disco virava, 

assim, ó (imita), pra trás, cê entendeu? Aí vinha 

arando pra trás; chegava lá no outro lugar, puxava 

outra vez, virava pra ali, assim, né? Vinha arando 

pra trás. O dia inteiro naquela toada. Aí ia 

semanas e semanas. 

 

 

SEQ. 33.1 – EXT. FAZENDA.DIA    

 

Vista da lateral da entrada: casinha, curral, trator parado.  

 

   

SEQ. 33.2 – CASA. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA. DIA. 

 

JOÃO JOSÉ (cont. - off) 

Lugar que fazia com o trator da noite pro dia, 

gastava até 15 dias pra arar aquele chão com os 

boi.  

 

CONTINUA o plano da imagem.  

   

     ÁUDIO 

    (som direto) 
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SEQ. 34 – INT. CASA DE ZENEIDA FRANCO DE FARIA. DIA 

 

(Cont. SEQ. 33) 

     ANA (o.s.) 

  Queria saber se você trabalhou na roça? 

 

     ZENEIDA 

  Trabalhei.  

  

ZENEIDA FRANCO DE FARIA, ex-professora rural. 

 

     ZENEIDA 

Ajudei meu pai, assim, na época que nós voltamos, 

né? Daqui pra lá. Ele num tinha animal, assim, de 

trabalho, pra puxar uma carpideira, uma 

plantadeira. Porque a gente fala trabalhar de 

rédea, quando o cavalo já dá conta de trabalhar 

sozinho, como um animal, assim,  

 

 

SEQ. 34.1 – EXT. FAZENDA. DIA 

 

OLHO DE CAVALO. 

 

 

SEQ. 34.2 – INT. CASA DE ZENEIDA FRANCO DE FARIA. DIA 

 

(SEQ. 34.1) 

 

     ZENEIDA (cont. - off) 

de tração, carroça, essas coisas. Então, ele tem 

que aprender. Então, eu trabalhei o ano todo, 

ajudando eles a ensinarem os animais a trabalhar 

de rédea. Eu atinha que segurar, ali, bem,  

 

Zeneida. 

 

     ZENEIDA 

um pauzim, ali, bem na boca do animal, sabe, pra 

ele aprender.  

 

 

SEQ. 35 – INT. CASA AVELINA MARIA DE JESUS. DIA. 

 

AVELINA MARIA DE JESUS, ex-mulher de fazendeiro e mascate 

(1950-1960). 
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AVELINA 

Eu passei dez anos casada com Adão. Aí, passou dez 

anos, ele pegou a vender a fazenda e eu ajudava 

ele trabalhar muito, a colher café, amarrar 

bezerro pra tirar leite, as vaca, arar chão, tudo 

com aradim de bico, os mais antigo que tinha. 

 

    ANA (o.s.) 

 Como que era?  

 

    AVELINA 

Punha boi, uma junta de boi.  

 

 

SEQ. 36 – EXT. FAZENDA. DIA. 

 

Em um espaço aberto, UM COXO ANTIGO, grande, feito de pau. 

 

 

SEQ. 36.1 – INT. CASA ANÍSIO MUNIZ DE MORAES. DIA. 

 

(SEQ.36) 

 

ANÍSIO (off) 

Eu ensinava eles desde meninim, deles pequeninim, 

eu era meninim, né? E eles pequeninim.  

 

O insert diminui e some, enquanto continua o plano da imagem 

do COXO ANTIGO. 

 

ANÍSIO (cont. - off) 

Punha canga neles, arrastava pau no mato, ensinava 

eles a carrear, né? A puxar o carro, puxar 

madeira. Os bezerro era tudo ensinado. Amarrava 

uma corda na guia e 

 

ANÍSIO. 

 

     ANÍSIO  

eu ia guiano os bezerro, na hora eu passava pra 

trás e tocava eles, dava umas 

  

 

SEQ. 36.2 – EXT. FAZENDA. DIA 

  

Uma rês parada e outra vindo. 
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     ANÍSIO (cont. - off) 

varadinha neles e eles ia já sozinho, eles já 

sabia. Agora, no começo é duro. No começo, cê laça 

um, o outro deita, e é custoso, sabe, não é fácil, 

não, mas, aquilo pra mim era brincadeira. 

 

 

SEQ. 37 – EXT. CARRO DE BOI/FUNDAÇÃO CULTURAL. DIA 

 

CARRO DE BOI EM FUSÃO COM: 

 

 

SEQ. 37.1 – INT. CASA. WASHINGTON M. JUNQUEIRA DA SILVA. DIA 

 

WASHINGTON. 

 

        WASHINGTON 

Os carapina, também, que fazia os carros. Eles 

tiravam no mato a madeira de fazer os carro de 

boi, eles fazia  peça por peça.  A cheda, o eixo, 

os cocões, o chumaço, os canzis, os fuero do 

carro, e tinha alguns deles que tinha a felicade 

de saber tecer do bambu, da taboca, a esteira do 

carro. E eles tinha também a arte de saber furar a 

roda. De acordo com o buraco que furava na roda, é 

que saia o tipo do cantar do carro. Porque o carro 

canta, ele tano carregado. Tem uns que tem uma 

cantada assim: (Ele imita o cantar do carro). 

 

 

SEQ. 37.2 – EXT. CARRO DE BOI/FUNDAÇÃO CULTURAL. DIA 

 

Detalhes do CARRO DE BOI. 

 

 

SEQ. 37.3 – EXT. CASA. WASHINGTON M. JUNQUEIRA DA SILVA. DIA 

 

(SEQ. 37.2) 

 

     WASHINGTON (off) 

(Continua imitando o som do carro de boi). E o 

carro, ele produz um cheiro, porque, geralmente, o 

eixo é feito do pau bálsamo, e essa madeira, de 

acordo com o chumaço que eles usam, eles produz um 

cheiro gostoso, o cheiro do bálsamo com o ipê dá 

um cheiro maravilhoso.  
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SEQ. 37.4 – INT./EXT. WASHINGTON/CARRO DE BOI. DIA 

 

“WASHINGTON” em FUSÃO com o CARRO. 

 

     WASHINGTON 

Então, o carreiro, ele trabalha ali de pareia com 

o carro, e ele tem esse prazer de perceber aquele 

cheiro gostoso que sai do eixo. 

 

   

SEQ. 37.5 – EXT. CARRO DE BOI/FUNDAÇÃO CULTURAL. DIA 

 

CARRO DE BOI; vai mostrando até mostrar inteiro. 

 

     WASHINGTON (cont. - off) 

Inclusive, se a viagem for longa, tem que, de vez 

em quando, jogar um pouco d‟água no eixo pra num 

pegar fogo. Vai entrando em atrito, tanto, e vai 

esquentando o eixo, que foi acontecido caso de 

carro pegar fogo.  

 

 

SEQ. 38 – EXT. QUINTAL. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA. 

 

FRANCISCO. 

 

     ANA (o.s.) 

  Quem ajudava o senhor na roça? 

 

     FRANCISCO 

  Eu sozinho. 

 

     ANA (o.s.) 

  Sozinho. O senhor limpava, destocava... 

 

     FRANCISCO 

É, eu destocava, aí eles arava, aí nos dia de 

plantar, aí já era chão arado, né? Aí, amarrava o 

cavalo num riscador, se fosse pra milho tinha 

largura da linha de milho, se fosse pra arroz 

tinha largura de uma linha pra outra, né? E aí, ia 

puxano o cavalo, porque naquele tempo ainda não 

tinha cavalo que trabalhava de rédea,  depois 

passou a trabalhar com cavalo de rédea, assim, pra 

ninguém puxar, né?  
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SEQ. 39 – EXT. RUA. DIA  

 

JOSÉ RICARDO atravessando a rua. 

 

 

SEQ. 39.1 – INT. CASA. JOSÉ RICARDO DA SILVA. DIA 

 

(SEQ. 39) 

 

     ANA (o.s. ) 

E quando era pra plantar arroz, vocês plantavam 

com que? 

 

José Ricardo; muito próximo. 

 

     JOSÉ RICARDO 

Matraca. Matraca, a gente pega ela assim, e vai 

fazendo no chão, assim, (mostra fora do quadro). 

Abre, bate no chão, fecha, a semente fica lá 

dentro. (Imita o movimento com as mãos) Abre 

traveis,  

 

 

SEQ. 39.2 – EXT. CASA. JOSÉ RICARDO DA SILVA. DIA 

 

José Ricardo, com MATRACA SOBRE PISO CIMENTADO. 

 

 

SEQ. 39.3 – INT. CASA. JOSÉ RICARDO DA SILVA. DIA 

 

(SEQ. 39.2) 

 

     JOSÉ RICARDO (cont.) 

bate, fecha (barulho da matraca encostando no 

chão) 

 

     ANA (o.s.) 

  E é fácil plantar com matraca? 

 

     JOSÉ RICARDO 

Num é muito fácil, não, quando eu fui plantar, a 

primeira vez, dei conta não,  

 

 

SEQ. 39.4 – INT. PLANTAÇÃO DE ARROZ. DIA 
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Plantação de arroz com linhas tortas. 

 

 

SEQ. 39.5 – INT. CASA. JOSÉ RICARDO DA SILVA. DIA 

 

(SEQ. 39.4) 

 

     JOSÉ RICARDO (cont. - off) 

a rua saia torta pra uma banda, saia mais larga do 

que a outra, aí, depois eu treinei lá,  

 

JOSÉ RICARDO. 

 

     JOSÉ RICARDO (cont.) 

e eu fazia as rua tudo numa largurinha só, tudo no 

jeitim, bem retinha. 

 

 

SEQ. 40 – EXT. CASA. DIVINO PAULO DE FREITAS. DIA 

 

DIVINO. 

 

     DIVINO 

Plantava de enxadão, é de enxadão. Uns covano e 

uns plantano com a mão.    

 

 

SEQ. 40.1 – EXT. QUINTAL. DIA 

 

DIVINO limpando um quintal com ENXADA. 

 

 

SEQ. 40.2 – EXT. CASA. DIVINO PAULO DE FREITAS. DIA 

 

(SEQ. 40.1) 

 

     DIVINO (cont. - off) 

Por exemplo, eu trabaiava com enxadão, então, eu 

ia covano, e o outro ia atrás, plantano, com a 

mão(riso).  

 

 

SEQ. 41 – EXT. PLANTAÇÃO DE ARROZ. DIA 

 

Plantação de arroz com cachos. 

 

     ÁUDIO 
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    (som anterior, da enxada) 

 

 

SEQ. 41.1 – EXT. CASA. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA. DIA 

 

(SEQ. 41) 

 

     JOÃO JOSÉ (off) 

Os homens faziam o mutirão pra roçar pasto, limpar 

roça, que às vezes apertava demais, né?  “Vamos 

fazer uma reunião lá pro fulano”... Ia aqueles 

cinquenta homens lá, capinar de enxada, 

  

JOÃO JOSÉ. 

 

     JOÃO JOSÉ (cont.) 

tirar o mato. Ali vinha o arroz, quando vinha o 

arroz, cê punha a turma por dia. Dez, quinze 

homem, cortando no cotelo e empiano. Aí, empiava o 

arroz, aí, por exemplo,  fazia aí umas cem pia de 

arroz, aí, voltava na banca, batendo.  

 

 

SEQ. 42 – INT. CASA. WASHINGTON M. JUNQUEIRA DA SILVA. DIA 

 

WASHINGTON. 

 

     WASHINGTON 

Os cacho de arroz ia dibuiano. Batia naqueles 

pauzim da banca, aquele girau e ia soltando do 

cacho, até soltar mesmo, quando via que num tinha 

mais nada, parava de bater. O pano é que forrava 

por cima do solo, do terreno, pra bater o arroz em 

cima dele. Aí, ali em cima colocava a banca...  

 

 

SEQ. 43 – EXT. CASA. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA. DIA 

 

JOÃO JOSÉ. 

 

     JOÃO JOSÉ 

Seis homem... Seis batendo e dois carregando, ali, 

o dia inteiro, quando era de tarde, trinta sacos 

de arroz lá, aquilo era abanado tudo na peneira.  

 

 

SEQ. 44 – EXT. QUINTAL. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA. DIA. 
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FRANCISCO dos pés à cabeça. 

 

     ANA (o.s.) 

O senhor via as pessoas ficarem ricas plantando 

arroz? 

 

FRANCISCO sentado à beira do chão.  

 

     FRANCISCO 

Naquele tempo num tinha muita ambição de colher 

pra fazer a vida através de lavoura, não, tinha 

essa ambição de ter fartura. Então, às veis o que 

vendia era assim, num tinha aquele entusiasmo de 

fazer grandes coisas pra vender, não, tinha mais 

era aquela fartura, era aquele jeito simples, né? 

Num tinha ilusão, num tinha nada. 

 

 

SEQ. 45 – EXT. FAZENDA. DIA 

 

GADO COMENDO PALHA NO COXO. 

 

 

SEQ. 45.1 – INT. CASA JOSÉ MAXIMIANO DA SILVA. DIA 

 

(SEQ. 45) 

 

     ANA (off) 

  O senhor ficou rico com o arroz? 

 

     JOSÉ MAXIMIANO (off) 

  Mais ou menos. 

 

ANA (off) 

Mas, o senhor pegou uma época boa, né? Do arroz, 

pelo menos, num teve muita perda... O senhor 

perdeu alguma plantação de arroz? 

 

JOSÉ MAXIMIANO (off) 

É, perdeu. Uma vez, o meeiro perdeu sete alqueire 

de arroz. Na hora  

 

JOSÉ MAXIMIANO. 

 

     JOSÉ MAXIMIANO  
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de cachear  não choveu, perdeu todinho o arroz. 

Ficou alto. Ah, arroz é uma planta muito 

arriscada.   

 

 

SEQ. 46 – EXT. CASA. DIVINO PAULO DE FREITAS 

 

DIVINO. 

 

     DIVINO 

Tinha veis que meu pai era tão sem sorte... Eu 

lembro direitim, quando duas veis ele destocou a 

roça, plantou, quando tava o arroz começando 

cachear, entrou o gado do fazendeiro, comeu a roça 

dele quase tudo, o arroz já tava quase cacheando. 

Mas, aí, algum pouco que sobrava, num comia tudo, 

nós tocava.  

 

 

SEQ. 47 – FAZENDA. DIA 

 

PORCOS E GALO COMEM RAÇÃO, NO CHÃO. 

 

 

SEQ. 47.1 – INT. CASA JOSÉ MAXIMIANO DA SILVA. DIA 

 

(SEQ. 47) 

 

     ANA (off) 

Os meeiros que plantavam e perdeu, como é que eles 

comiam naquele ano? 

 

JOSÉ MAXIMIANO (off) 

Ah, sempre sobrava daqui, dali, um pouquim, né? 

 

JOSÉ MAXIMIANO. 

 

     JOSÉ MAXIMIANO (cont.) 

Uns ajudavam uns aos outros, pedia emprestado, 

passava bem. Plantava muita mandioca, né? Criava 

porco.   

 

 

SEQ. 47.2 – FAZENDA. DIA 

 

PORCOS, GALO E GALINHAS COMEM RAÇÃO, NO CHÃO. 
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SEQ. 47.3 – INT. CASA JOSÉ MAXIMIANO DA SILVA. DIA 

 

(SEQ. 47.2) 

 

     JOSÉ MAXIMIANO (cont. - off) 

Todo morador matava um porco todo mês. Matava um 

porco. Dava carne 

 

JOSÉ MAXIMIANO. 

 

     JOSÉ MAXIMIANO  

  pros vizinho tudo. Trocava. (ri) 

 

 

SEQ. 48 – EXT. CASA. DIVINO PAULO DE FREITAS 

 

DIVINO. 

 

 

     DIVINO 

Meu pai tinha veis que trabaiava pro fazendeiro, 

trabaiava em troca de arroz, nois era tudo 

pequeno. Ele trabaiava cedo, quando era de tarde 

umas 3 quarta de arroz, 3 lata de arroz na 

cacunda, com  casca, ainda. É nóis trabaiava em 

troca de arroz, né? Naquele tempo nóis trabaiava 

só pra comprar arroz pra comê.  

 

 

SEQ. 49 – EXT. PONTE SOBRE O CÓRREGO SÃO LOURENÇO. DIA 

 

De cima da ponte, “um olhar atravessa” a ponte de viés: de 

um lado da água para o outro lado da mesma. (SOBRE A PARTE 

FINAL está escrito o segundo subtítulo: O urbano).    

 

     ÁUDIO 

    (som direto/silêncio do lugar) 

 

Quando o movimento para: 

 

     

SEQ. 49.1 – INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

(Continuação da SEQ. 49) 

 

ELZA (off) 
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  O meu pai construiu ali na 20 com a 7 e a 5, né? 

 

ELZA T. DA SILVA CUNHA, mulher do cerealista José Calimério.  

 

     ELZA  

Construiu uma casa lá, aí meu pai veio, minha mãe 

veio de mudança; nós viemos em 53, é 53, em 53 nós 

viemos pra Ituiutaba, de mudança, eu passei a 

morar mesmo com meus pais, ali na 20 com 7 e 5.  

 

INSERT: FOTOGRAFIA da época, do lugar. 

 

     ELZA (cont. - off) 

Num tinha calçada; ali só tinha duas casas, tinha 

a igreja, né? Num tinha Salão Paroquial, não tinha 

nada, duas casas  

 

ElZA. 

 

     ELZA (cont.) 

só, depois, lá no final do quarteirão era mais 

duas casas, que era a nossa e da minha vó e, de 

frente, a do seu João “da água”. João Ribeiro, né? 

(Ana, o.s., interfere: Por que João “da água”?). 

Porque ele é que controlava a água em Ituiutaba, 

né? 

 

 

SEQ. 50 – EXT. PARQUE GOIABAL. DIA 

 

A partir da beira da água, um movimento percorre da direita, 

onde se vê mais água, para a esquerda, uma parte mais 

estreita de água em meio ao mato. 

 

 

SEQ. 51.1 – INT. LOJA BOTAFOGO. GEORGES EL BAYEH. DIA 

 

(SEQ. 51) 

 

     GEORGES (off) 

Chamava Água do Goiabal, essa nossa água atual 

mesmo,  

  

GEORGES EL BAYEH, imigrante libanês e comerciante. 

 

     GEORGES (cont.)  
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só que uma mina, pra baixo da Represa de São 

Lourenço, depois foi ficando, assim, insuficiente,  

 

INSERT: ÁGUA DO GOIABAL. 

 

     GEORGES (off) 

e eles criaram essa água do São Lourenço, água 

tratada.  

 

 

SEQ. 52 – INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

ELZA. 

 

     ELZA 

A nossa água era péssima, vinha era enxurrada na 

torneira, saia era enxurrada. Faltava água. 

 

 

SEQ. 53 – INT. LOJA/UBERLÂNDIA. MARIA ISABEL R.C. DIA 

 

MARIA ISABEL RESENDE DA CUNHA, ex-candidata do Concurso 

“Rainha do Arroz” (1956) e comerciante. 

 

     MARIA ISABEL 

  A saúde, era difícil a saúde. Os hospitais eram 

 

 

SEQ. 53.1 – EXT. HOSPITAL “SANTA CECÍLIA”. DIA 

 

Prédio do extinto Hospital.(Escrever sobre a imagem: Prédio 

de hospital extinto). 

 

 

SEQ. 53.2 – INT. LOJA/UBERLÂNDIA. MARIA ISABEL R.C. DIA 

 

(SEQ. 53.1) 

 

MARIA ISABEL (cont. - off) 

muito poucos que tinha. A gente  

 

MARIA ISABEL. 

 

MARIA ISABEL  

num tinha, a gente num tinha uma televisão, num 

tinha uma coisa, assim, moderna, num tinha nada. 

Nós num tínhamos nada. 
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SEQ. 54 – INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

ELZA.  

ELZA 

Não tinha luz também não. Foi lampião, depois que 

demorou um pouco é que puxou luz. É, tinha era só 

aquela usina pequenininha, né? A ELFISA, né? 

 

 

SEQ. 55 – INT. LOJA BOTAFOGO. GEORGES EL BAYEH. DIA 

 

GEORGES. 

 

     ANA (o.s.) 

  Quando o senhor chegou aqui, tinha eletricidade? 

 

     GEORGES 

  Tinha. 

 

     ANA (o.s.) 

  Como que era? 

      

     GEORGES  

Era da Usina Salto de Moraes. Muito ruim. Tinha 

racionamento. Depois, o Samir Tannus, quando 

entrou na Prefeitura, que trouxe a CEMIG pra cá. 

 

EDIÇÃO: Escrever sobre parte da imagem: Entre 1967 e 1970.  

 

Georges, por um instante, fala com uma cliente.  

 

     GEORGES (cont.) 

Aí, o Samir trouxe a Cemig pra cá. Aí, melhorou, 

né? Veio a força pra nós lá de Cachoeira Dourada. 

Mas, essa “Salto de Moraes” 

 

 

SEQ. 55.1 – EXT. USINA SALTO DE MORAES. DIA 

 

A “CACHOEIRA” da usina. 

 

 

SEQ. 55.2 – INT. LOJA BOTAFOGO. GEORGES EL BAYEH. DIA 
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(SEQ. 55.1) 

 

     GEORGES (cont. - off) 

(Som direto da cachoeira) 

funciona até hoje.  

(Fica o barulho da cachoeira) 

 

 

SEQ. 56 – INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

ELZA . 

 

     ELZA 

O calçamento, quando eu estudei lá no 

“Mascarenhas”,  

 

INSERT: FOTOGRAFIA antiga da rua 20. 

 

ELZA (cont. - off) 

na rua 20 já era calçado. Calçado com 

paralelepípedo, mesmo, né? Mas,  de frente a 

igreja ainda não era. Depois,   

 

ELZA. 

     ELZA (cont.) 

quando eu já fui morar na 20, que foi em 53, aí, a 

frente da igreja  

 

 

SEQ. 57.1 – EXT. RUA DE PARALELEPÍPEDOS/PQE.GOIABAL. DIA. 

 

RUA DE PARALELEPÍPEDOS. 

 

 

SEQ. 57.2 – INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

(SEQ. 57.1) 

 

     ELZA (cont. - off) 

já tava calçado, só com esse “pé de moleque”, né? 

Bem desigual, né?  

 

INSERT: FOTOGRAFIA antiga que situa a rua em frente à 

igreja. 

 

     ELZA (cont. - off) 
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Só ali, também, entre 20 e 22, aquele trechinho em 

volta da praça. 

   

 

SEQ. 58 – INT. LOJA BOTAFOGO. GEORGES EL BAYEH. DIA 

 

GEORGES. 

  

     GEORGES 

(Fala e aponta) Aqui de frente tinha uma pensão, 

nesse terreno vazio aqui, 

 

 

SEQ. 58.1 – EXT. TERRENO EM FRENTE À LOJA BOTAFOGO. DIA 

 

Terreno do outro lado da rua, no instante que passa um 

caminhão pequeno. 

 

 

SEQ. 58.2 – INT. LOJA BOTAFOGO. GEORGES EL BAYEH. DIA 

 

(SEQ. 58.1) 

 

GEORGES (cont. - off) 

chamava “Pensão do Comércio”, vinha aqueles 

caminhão do Rio Preto, 

 

GEORGES . 

 

     GEORGES (cont.) 

carregado de café, ficava ali na pensão. Naquela 

época chovia muito, atolava aqui (aponta), eu 

tinha que ajudar a desatolar os caminhão, 

 

INSERT: FOTOGRAFIA atual da porta da Loja Botafogo. 

 

     GEORGES (cont. - off) 

  todo dia, senão atrapalhava meu comércio, aqui. 

 

 

SEQ. 59 – EXT. CASA. ALBERES AUGUSTINHO RIBEIRO. DIA.  

 

ALBERES AUGUSTINHO RIBEIRO, bancário aposentado. 

   

     ALBERES 

  Eu morava ali, nessa década de 40 até 50 e pouco, 
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SEQ. 59.1 – EXT. RUA COM CASCALHO. DIA 

 

Rua com cascalho. 

 

 

SEQ. 59.2 – EXT. CASA. ALBERES AUGUSTINHO RIBEIRO. DIA.  

 

SEQ. 59.1 EM FUSÃO COM ALBERES. 

 

     ALBERES  

  era cascalho ali. Na avenida 17, 

      

SEQ. 59.3 – EXT. AVENIDA 17. DIA 

 

Avenida 17: do local da antiga casa até a frente do prédio 

da extinta fábrica.  

 

 

SEQ. 59.4 – EXT. CASA. ALBERES AUGUSTINHO RIBEIRO. DIA.  

 

SEQ. 59.1 EM FUSÃO COM SEQ. 59.3. 

 

     ALBERES (cont. - off) 

em frente a Fábrica de Manteiga Invernada que 

existia na época. 

 

SEQ. 59.1 EM FUSÃO COM ALBERES. 

 

     ALBERES 

  A avenida 17 estendia  

 

 

SEQ. 59.5 – EXT. AVENIDA 17. DIA 

 

Avenida 17, a partir da Rua 14, em direção ao centro. 

 

 

SEQ. 59.6 – EXT. CASA. ALBERES AUGUSTINHO RIBEIRO. DIA.  

 

SEQ. 59.1 EM FUSÃO COM SEQ. 59.5. 

 

     ALBERES (cont. - off) 

encascalhada em direção ao centro, até a Praça 

Getúlio Vargas. 

 

Alberes. 
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     ALBERES (cont.) 

  Depois da praça não tinha mais nada. 

 

 

SEQ. 60 – INT. LOJA BOTAFOGO. GEORGES EL BAYEH. DIA 

 

GEORGES, com roupa diferente da anterior. 

 

     ANA (o.s.) 

O que o senhor achou de Ituiutaba naquela época? 

 

     GEORGES 

Naquela época, era um lugar, assim, muito pacato, 

paradão, 

 

INSERT: FOTOGRAFIA antiga da cidade que remete ao aspecto 

referido. 

 

     GEORGES (cont. - off) 

  não tinha asfalto, era um lugar, assim, muito 

 

GEORGES. 

 

     GEORGES (cont.) 

(pensa um pouco) dava um aspecto, assim, atrasado. 

Mas, eu gostei do lugar, porque o povo aqui é 

muito hospitaleiro, cavalheiro, arranjei muita 

amizade. 

 

 

SEQ. 61 – INT. FUNDAÇÃO CULTURAL/NELSON MAMEDE. DIA 

 

NELSON MAMEDE DE FREITAS, ator e diretor de teatro amador 

(1970-2000); funcionário público. 

 

     NELSON  

Num tinha confusão, num tinha briga, o povo tinha 

respeito uns com os outros, naquela época, né?  

 

INSERT: FOTOGRAFIA antiga, casa com porta aberta à beira da 

calçada. 

 

     NELSON (cont. - off) 

Você podia sair, cê podia deixar as porta aberta, 

num tinha 
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NELSON. 

 

     NELSON (cont.) 

  nada que você tivesse uma preocupação, 

 

 

SEQ. 61.1 – EXT. CASAS ANTIGAS. DIA 

 

Uma casa com esteio de madeira. 

 

Uma casa muito pequena e antiga com porta direto para a rua. 

 

 

SEQ. 61.2 – INT. FUNDAÇÃO CULTURAL/NELSON MAMEDE. DIA 

 

(SEQ. 61.1) 

 

    NELSON (cont. - off) 

você podia viajar, e largar sua casa um mês, e 

chegava tava tudo nos pontim, certim. 

 

 

SEQ. 62 – INT. CASA. ALDO BARBOSA DE MEDEIROS. DIA 

 

ALDO. 

 

     ANA (o.s.) 

O que o senhor lembra, aqui na cidade, que tinha 

nessa época? 

 

ALDO 

Aqui?  

 

ANA (o.s.)  

É. 

 

ALDO 

Num lembro que tinha nada, não, quase nada, não, 

pouca coisa. 

 

INSERT: FOTOGRAFIA antiga da praça sem a prefeitura. 

 

     ALDO (cont. – o.s.) 

Ali na prefeitura num tinha nada; ali era uns 

buraco onde a gente descarregava trator. 

 

ALDO. 
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     ALDO (cont.) 

O movimento maior era na Vila Junqueira.  

 

ANA (o.s.) 

Movimento de que? 

 

ALDO  

Muita gente, comércio mesmo num tinha, não. 

Comércio maior era na 

 

 

SEQ. 62.1 – EXT. AVENIDA 17-A. DIA 

 

(As SEQUENCIAS 64.1, 64.2 e 64.3 entram na SEQ. 64.4).  

 

Avenida, a partir da Rua 14. 

 

 

SEQ. 62.2 – EXT. PRÉDIO COMERCIAL ANTIGO AV. 17-A. DIA 

 

PRÉDIO no final da avenida. 

 

 

SEQ. 62.3 – EXT. PRÉDIO COMERCIAL ANTIGO. DIA 

 

PRÉDIO no início da avenida. 

 

 

SEQ. 62.4 – INT. CASA. ALDO BARBOSA DE MEDEIROS. DIA 

 

(SEQUENCIAS: 62.1; 62.2; 62.3) 

 

     ALDO (cont. - off) 

   17-A, ali. 

 

     ANA (off) 

  Certo. Máquina de Arroz, né?  

 

     ALDO (off) 

As máquina de arroz num era lá, não, as Máquina de 

 

 

SEQ. 62.5 – EXT. AVENIDA 17. DIA 

 

Da Vila Platina para o centro da cidade. 
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SEQ. 62.6 – INT. CASA ALDO BARBOSA MEDEIROS. DIA 

 

(SEQ. 62.5) 

 

     ALDO (cont. - off) 

Arroz era ali na 17... 

 

 

SEQ. 63 – INT. CASA. MARINA BADUY. DIA. 

 

(CONTINUA SEQ. 62.6). 

     

     MARINA (off) 

Ali na 17, a partir ali, mais ou menos, da 16, da 

14, subindo a 17,  

 

MARINA BADUY, filha de Antonio Baduy (pioneiro da indústria 

em Ituiutaba); professora e psicóloga. 

 

 

     MARINA (cont.) 

  era só Máquina de Arroz ali, muitas mesmo.  

 

 

SEQ. 63.1 – EXT. AVENIDA 17. DIA 

 

Prédios que antigamente eram de Máquinas de Arroz. 

  

  

SEQ. 63.2 – INT. CASA. MARINA BADUY. DIA. 

 

(SEQ. 63.1) 

 

     MARINA (cont. - off) 

Tanto, que nós observamos, até hoje, algumas 

empresas que se estabeleceram 

 

MARINA. 

 

MARINA (cont.) 

em prédios que eram de Máquinas de Arroz. E ali 

 

 

SEQ. 63.3 – EXT. RUA 36. DIA 

 

A rua com seus prédios. 
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SEQ. 63.4 – INT. CASA. MARINA BADUY. DIA. 

 

(SEQ. 63.3) 

   

     MARINA (cont. - off) 

na 36, também, na entrada da cidade, ali na 36, 

também, ali era cheio de Máquinas de Arroz. 

 

MARINA. 

 

     MARINA (cont.) 

Ituiutaba tinha mais de cem Máquinas de Arroz, 

nessa época. 

 

 

SEQ. 64 – EXT. CASCA DE ARROZ. DIA 

 

Monte de casca de arroz. 

 

 

SEQ. 64.1 – INT. CASA. ZENEIDA FRANCO DE FARIA. DIA 

 

(SEQ. 64) 

 

     ZENEIDA (off) 

Eu lembro quando beneficiava muito arroz, eles 

pegavam aquela casca de arroz  

 

Zeneida.  

 

     ZENEIDA (cont.) 

jogavam nos arredores da cidade, né? Depois punham 

fogo.  

 

 

SEQ. 65 – EXT. PRÉDIO ANTIGO DE MÁQUINA DE ARROZ. DIA 

 

PRÉDIO onde funcionou máquina de arroz, na Vila Platina.  

 

 

SEQ. 65.1 – INT. CASA. AVELINA MARIA DE JESUS. DIA 

 

(SEQ. 65)  

 

     AVELINA (off) 
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O quarteirão era deles, só tinha a casa que eu 

tava morando que era mais perto, porque ninguém  

 

Avelina. 

 

     AVELINA 

gostava de ir pra lá. Nós saiu da chácara, a casa 

que eu achei foi essa. 

 

 

SEQ. 65.2 – EXT. OUTRO PRÉDIO ANTIGO/VILA PLATINA. DIA 

 

OUTRO PRÉDIO que antes era de Máquinas de Arroz. 

 

 

SEQ. 65.3 – INT. CASA. AVELINA MARIA DE JESUS. DIA 

 

(SEQ. 65.2)  

 

     ANA (off) 

  Num gostava por causa das Máquinas?  

 

     AVELINA (off) 

  É, das Máquinas. 

 

AVELINA. 

 

     AVELINA 

  Muito farelo de arroz. 

 

 

SEQ. 65.4 – EXT. PRÉDIO ANTIGO/VILA PLATINA. DIA 

 

Em frente a um prédio que foi uma “máquina de arroz”. Na rua 

passa um caminhão soltando fumaça pelo carburador. 

 

     ÁUDIO 

    (som direto) 

 

 

SEQ. 66 – EXT. CASA. RODOLFO LEITE DE OLIVEIRA. DIA. 

 

RODOLFO. 

 

     RODOLFO 

A casca de arroz era o mínimo, pior era a poeira 

mesmo. Aqui num era asfaltado. 
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INSERT: FOTOGRAFIA antiga, p&b, rua com marcas de passagens 

pelo chão; mais à frente pode ser visto, sem muita 

definição, um cavaleiro; no alto da rua, a imagem está mais 

embaçada, diferente das árvores mais próximas que estão mais 

escuras. 

 

     RODOLFO (cont. - off) 

  O asfalto da cidade era pra muito pouco. 

 

RODOLFO. 

 

     RODOLFO 

  O vento aqui é violento, entendeu? 

 

  

SEQ. 66.1 – EXT. ESTRADA. DIA 

 

Trecho de estrada com poeira. 

 

 

SEQ. 66.2 – EXT. CASA. RODOLFO LEITE DE OLIVEIRA. DIA. 

 

(SEQ. 66.1) 

 

     RODOLFO (cont. - off) 

Então, a casca de arroz era menos suja do que a 

terra.  

 

 

SEQ. 67 – INT. MARINA BADUY. DIA 

 

MARINA. 

 

     MARINA 

Eu tive uma tia que ela contava que passava ali na 

15 pra ir ao cinema  

 

 

SEQ. 67.1 – EXT. CALÇADÃO DA AVENIDA 15. DIA 

 

AV. 15, PESSOAS PASSAM. 

 

 

SEQ. 67.2 – INT. MARINA BADUY. DIA 

 

(SEQ. 67.1) 
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     MARINA (off) 

e, às vezes, dava aqueles redemoinhos de terra, 

elas tinham que voltar  

 

Marina. 

 

MARINA 

em casa, tomar banho de novo, trocar de roupa pra 

voltar ao cinema, 

 

INSERT: DUAS FOTOGRAFIAS, p&b; ambas com ruas de chão. 

 

     MARINA (cont. - off) 

de tanta terra que tinha aqui em Ituiutaba, as 

ruas não eram nem calçadas. Então, deve ter sido 

na década de 40, 50.  

 

 

SEQ. 68 – INT. ZENEIDA FRANCO DE FARIA. DIA 

 

CONTINUA últimos segundos do insert anterior. 

 

     ZENEIDA (off) 

  Em época de chuva, 

  

Zeneida. 

 

     ZENEIDA (cont.) 

era o barro, era muito buraco. Eu lembro até que 

ali na rua 16 com a avenida 15,  

 

SEQ. 68.1 – EXT. AVENIDA 15 COM RUA 16. DIA 

 

RUA de asfalto e paralelepípedo. 

 

 

SEQ. 68.2 – INT. ZENEIDA FRANCO DE FARIA. DIA 

 

(SEQ. 68.1) 

     ZENEIDA (cont. - off) 

ali, meu pai até falava, assim, que ali chamava 

rua do Brejo, porque tinha uma nascente ali. 

 

SEQ. 69 – (NARRAÇÃO) 

 

Texto escrito sobre imagem da SEQ. 68.1. 
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     ÁUDIO (off) 

Naqueles tempos, passando por diversos caminhos de 

chão batido, pedras ou cascalho, iluminando os 

“deveres de casa” com uma luz frouxa de lamparina 

ou artificial, algumas pessoas puderam freqüentar 

as escolas de formação básica na cidade ou nos 

lugares rurais, enquanto outras por um motivo ou 

outro não o fizeram. 

 

 

SEQ. 70 – INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

Elza. 

 

     ELZA 

Eu vim pra cidade pra morar com minha avó, deve 

ter sido em 47, 48, por aí.  

 

ANA (o.s.) 

Pra Ituiutaba?  

 

ELZA 

É, pra Ituiutaba. Mas, nas férias, eu ia pra roça, 

né? Ia pra fazenda. Minhas primas vinham pra ficar 

no colégio interno, “Santa Tereza”, eu não, fiquei 

com minha avó. 

 

 

SEQ. 71 – INT. ZENEIDA FRANCO DE FARIA. DIA 

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b, do Grupo Escolar “João Pinheiro”. 

 

     ZENEIDA (off) 

Minha primeira escola foi o Grupo Escolar “João 

Pinheiro”,  

 

Zeneida. 

 

     ZENEIDA (cont.) 

em 1950. Fui alfabetizada pela professora 

Jerominha Gomes. 

 

  

SEQ. 72 – EXT. CHÃO. DIA 

 

Chão com capim. 
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SEQ. 72.1 - INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

(SEQ. 72) 

 

     ELZA (off) 

Eu nunca estudei em escola de roça, não, minha mãe 

me ensinou 

 

Elza. 

 

     ELZA (cont.) 

as primeiras... quase que me alfabetizou. Mas, 

meus irmãos frequentaram escola da fazenda.  

 

 

SEQ. 73 – INT. CASA. JOSÉ RICARDO DA SILVA. DIA 

 

José Ricardo. 

      

     JOSÉ RICARDO 

  Não. Sou analfabeto, não sei nem assinar meu nome. 

 

     ANA (o.s.) 

Nunca qui... nunca deu certo, ou nunca se 

interessou? 

 

     JOSÉ RICARDO 

Não, porque meu pai num deixou ir pra escola, e 

aí, depois que eu saí de casa num tinha tempo 

mais.  

 

ANA (o.s.) 

Depois de adulto num quis? 

 

JOSÉ RICARDO 

Não. Num é que eu num quis, é que num deu tempo, 

num teve jeito, né? Porque trabaiava o dia 

inteiro, quando era de noite tava cansado, e eu ia 

estudar de noite?  

 

 

SEQ. 74 - INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

ELZA. 

 

     ANA (o.s.) 
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  Você estudou aonde? 

 

     ELZA 

Primeiramente, no Mascarenhas, era um prédio 

antigo, bem antigo, onde é o Brasil Utilidades, 

hoje. É um prédio antigo, assim, estilo...  

 

 

SEQ. 75 – INT. ZENEIDA FRANCO DE FARIA. DIA 

 

Zeneida. 

 

     ZENEIDA 

  tipo casa de fazenda, janelões, assoalho. 

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b, prédio do Grupo Escolar “João 

Pinheiro”, mostrando as janelas.  

 

     ZENEIDA (cont. - off) 

O “João Pinheiro” também tinha essa estrutura: 

janelões, assoalho, tábuas, já rústicas. 

 

 

SEQ. 75.1 – EXT. CASA ANTIGA/RUA 16. DIA 

 

CASA ANTIGA À RUA 16. 

 

 

SEQ. 75.2 – INT. ZENEIDA FRANCO DE FARIA. DIA 

 

(SEQ. 75.1) 

    

     ZENEIDA (cont. - off) 

  Então, era uma estrutura bastante antiga. 

 

 

SEQ. 76 - INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

CONTINUA últimos segundos da imagem anterior. 

 

     ELZA (off) 

  Eram 

 

Elza 

 

     ELZA  
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  residências antigas, né?  

 

 

SEQ. 76.1 – EXT. PRÉDIO EM DEMOLIÇÃO AV. 17. DIA 

 

PRÉDIO ANTIGO que também foi escola, em demolição. 

 

 

SEQ. 76.2 - INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

(SEQ. 76.1) 

 

     ELZA (cont. - off) 

  do pessoal da cidade mesmo,  

 

A IMAGEM vai desaparecendo e em seu lugar surge: 

 

 

SEQ. 76.3 – EXT. TERRENO/ESCOMBROS DE DEMOLIÇÃO AV. 17. DIA  

 

MESMO LUGAR DA SEQ. 76.1 (ALGUM TEMPO DEPOIS) E MESMO PONTO 

DE VISTA DO PRÉDIO JÁ DEMOLIDO. 

 

SEQ. 76.4 - INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

(SEQ. 76.3) 

 

     ELZA (cont. - off) 

  que depois passou a ser escola. 

 

 

SEQ. 76.5 – EXT. FOTOGRAFIA/TERRENO R. 16 COM AV. 21. DIA 

 

A partir de uma esquina, a vista passa por paralelepípedos 

que “viram” asfalto, e vê à frente um terreno vazio no 

aberto, com poucos pedaços de muro muito baixo e na 

continuação do terreno, ao lado, uma casa que parece 

abandonada.  

 

 

SEQ. 76.6 - INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

(SEQ. 76.5) 

 

     ELZA (cont. - off) 

  Num tem mais aqui em Ituiutaba 
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SEQ. 76.7 – EXT. FOTOGRAFIA/TERRENO R. 16 COM AV. 21. DIA 

 

OUTRA FOTO DO MESMO TERRENO, mais próximo, agora há um 

menino de bicicleta. 

 

 

SEQ. 76.8 - INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

(SEQ. 76.7) 

 

     ELZA (cont. - off) 

  essas casas antigas, né? 

 

Elza. 

 

     ELZA (cont.) 

Tinha uma na 18 na esquina da 15, também, que eles 

desmancharam... 

 

INSERT: FOTOGRAFIA, p&b, do SOBRADO (demolido), a partir do 

pátio do Instituto Marden, à Rua 18 com Avenida 9. 

 

     ELZA (cont. - off) 

  Num tem mais.  

 

CONTINUA imagem do insert, sem áudio. 

 

 

SEQ. 77 – EXT. RUA/BAIRRO NATAL. DIA 

 

RUA EM DECLIVE. 

 

     ZENEIDA (cont. - off) 

Tinha a escola da dona Maria Petraglia, e quando 

era dia de desfile, ela descia com os alunos dela  

 

Zeneida. 

 

     ZENEIDA 

 

lá do Bairro Natal pro centro, pra desfilar. 

 

  

SEQ. 78 - INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 
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Elza. 

 

     ELZA 

Eu me lembro dos desfiles na época que eu estudava 

no Mascarenhas.  

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b desfile em rua de paralelepípedo. 

(Escrito: Entre 1951 e 1955). 

 

ELZA (cont. - off) 

Eu me lembro bem que eu desfilava  

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b: desfile com rua cheia de pessoas e 

faixas com os dizeres “O povo recebe o seu governador de 

braços abertos” e “Ituiutaba muito espera do governador 

Juscelino”. 

 

     ELZA (cont. – off) 

  com uniforme de educação física, tudo branquinho, 

 

INSERT: FOTOGRAFIA da época, p&b, povo assistindo ao 

desfile; carro parado adiante. 

 

     ELZA (cont. - off) 

  era um calção, num era shorts,  

 

Elza. 

 

     ELZA  

era um calção porque tinha elástico até nas 

pernas, aqui, né? 

 

 

SEQ. 79 – INT. ZENEIDA FRANCO DE FARIA. DIA 

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b desfile com fanfarra, acrobacia, 

muita gente assistindo e acima, atravessando a rua, uma 

faixa ao contrário, mas dá para ler o nome de Juscelino, 

Jango e Bias. (Escrito: Entre 1955 e 1961. 

 

     ZENEIDA (off) 

Tinha uma preparação grande pros desfiles de 7 de 

setembro, né? O grupo escolar não tinha fanfarra, 

a gente, geralmente, desfilava com o som dos 

tambores. 

  



 52 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b: público assistindo ao desfile. 

(Escrito: Final de 1960). 

 

     ZENEIDA (cont. - off) 

Primeiramente, vinha o “Tiro de Guerra”, depois 

era “Marden”. 

 

 

SEQ. 80 – EXT. RUA 20/DESFILE 7.9.2012. DIA 

 

Público aguarda o desfile. (Escrito: 7.9.2012, antes do 

desfile). 

 

 

SEQ. 80.1 – INT. ZENEIDA FRANCO DE FARIA. DIA 

 

(SEQ. 80) 

 

     ZENEIDA (cont. - off) 

“São José”, Colégio “Santa Tereza”, que tudo tinha 

fanfarra, depois vinha os grupos escolares, né?  

 

Zeneida. 

 

ZENEIDA (cont.) 

Desfilava 7 de Setembro,  

 

 

SEQ. 81 – INT. LOJA BOTAFOGO. GEORGES AL BAYEH. DIA 

 

Georges. 

 

GEORGES 

aniversário da cidade, Proclamação da República, 

todo ano, e as festas aqui era muito perfeita. 

Esse menino meu, esse caçula, estudava no 

“Marden”, era um rapazim, tinha uns 10, 12 anos, e 

a professora lá gostava demais dele, vestiu ele de 

padre, e pôs ele em cima do carro alegórico e ele 

desfilou na frente, assim, de todo mundo, como 

padre.    

   

 

SEQ. 82 – EXT. CASA DE JOANA MORAES DE OLIVEIRA. DIA 

 

Joana, em pé, procura algo. 
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     ANA (o.s.) 

  A senhora estudou? 

 

     JOANA 

  Estudei.  

 

     ANA (o.s.) 

  Na fazenda? 

 

     JOANA 

É. Mas, eu lecionei também.  

 

ANA (o.s.) 

Na fazenda?  

 

JOANA 

É, mas eu lecionei também.  

 

ÁRVORES ao fundo da cena, de cima para baixo 

 

     JOANA (o.s.) 

Eu gosto de escrever poesia. Vinha uma eu tinha 

que pegar o caderno e escrever, vinha mais, 

 

JOANA 

 

     JOANA (cont.)  

eu tinha que escrever. Aí, eu pus aqui, ó. (Lê) 

“Senhor Prefeito, quero seu sim, aprovado?” (olha 

para câmera e volta para o caderno) Aí, põe assim: 

“Senhor advogado, eu quero seu sim, aprovado? 

Senhor Promotor, eu quero seu sim, aprovado? 

Senhor Juíz, eu quero seu sim, aprovado?” 

 

 

SEQ. 83 – INT. LOJA/UBERLÂNDIA. MARIA ISABEL R. DA CUNHA.DIA 

 

MARIA ISABEL. 

 

     ANA (o.s.) 

  O concurso “a rainha do arroz” era... 

 

     MARIA ISABEL  

  Era pra arrecadar fundos pra esse trabalho. 

 

SEQ. 83.1 – EXT. PRÉDIO DA ESCOLA MARIA DE BARROS. DIA 
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Vista geral. 

 

     MARIA ISABEL (cont. - off) 

 Pra fazer o colégio, mudou, né? Que hoje num é 

“Educandário” mais.  

 

SEQ. 83.2 – INT. LOJA/UDI. MARIA ISABEL R. DA CUNHA. DIA 

 

Maria Isabel. 

 

MARIA ISABEL  

A “Mocidade Espírita” trabalhou nesse benefício. A 

gente ia nas firmas e ganhava os materiais que nós 

estávamos precisando... 

 

INSERT: folha de jornal com matéria sobre os votos do 

concurso Rainha do Arroz. 

 

     MARIA ISABEL (cont. - off)  

em forma de votos. Ou dinheiro. De qualquer forma, 

a gente tinha a renda. 

 

 

SEQ. 83.3 – EXT. PLANTAÇÃO DE ARROZ. DIA 

 

UMA PLANTAÇÃO DE ARROZ COM CACHOS. 

 

E SOBREPOSTA: 

 

 

SEQ. 83.4 – INT. LOJA/UBERLÂNDIA. MARIA ISABEL R. DA 

CUNHA.DIA 

 

SEQ. 83.3 MAIS “MARIA ISABEL” (quadro menor) ao centro da 

lateral direita; ocupa apenas parte da metade do quadro. 

 

     MARIA ISABEL 

Trazia o nome de “Rainha do Arroz” justamente por 

causa disso, porque era o que mais desenvolvia em 

Ituiutaba, o que mais chamava a atenção na 

agricultura era o arroz. 

 

SEQ. 84 – INT. WASHINGTON M. JUNQUEIRA DA SILVA. DIA. 

CONTINUA plantação de arroz com cachos. 

 

     WASHINGTON (off) 
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  Produzia outras culturas,  

 

Washington. 

 

     WASHINGTON (cont.) 

  algodão, milho, feijão, mas, 

 

SEQ. 84.1 – GRÃOS DE ARROZ BRANCO. 

 

MUITOS GRÃOS BRANCOS DE ARROZ. 

 

 

SEQ. 84.2 – INT. WASHINGTON M. JUNQUEIRA DA SILVA. DIA. 

(SEQ. 84.1) 

     WASHINGTON (cont. – off) 

  arroz era em grande quantidade.  

 

 

SEQ. 85 – INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

Elza. 

 

     ELZA 

Ituiutaba, como “Capital do Arroz”, foi uma coisa, 

assim, que passou muito rápido, né? 

   

     ANA (O.S.) 

  Você lembra de alguma música daquela época? 

 

     ELZA 

  Num lembro, assim... Era muita música caipira, né? 

 

SEQ. 86 – IMAGEM DE RÁDIO.  

 

Rádio antigo. 

 

     ÁUDIO (off, narração) 

A televisão só chegou às cidades do interior bem 

mais tarde, após esse advento no Brasil, em 1950. 

Em Ituiutaba, até as décadas em torno de 1960, 

predominaram os programas de rádio de auditório e 

os de ofertas musicais, com grande participação de 

artistas locais. 

 

 

SEQ. 87 – CASA. ANÍSIO MUNIZ DE MORAES. DIA 
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Anísio. 

     ANÍSIO 

Depois que nós mudamos aqui pra Ituiutaba, 

INSERT: FOTOGRAFIA de casa antiga dos pais de Anísio, que 

estão sentados à porta e uma irmã em pé. Escrito sobre a 

imagem: Início de 1950. 

 

     ANÍSIO (cont. - off) 

que nós vendeu a fazenda aqui, aí, nós começamos,  

 

Anísio. 

 

     ANÍSIO (cont.) 

comecei outra vida, já não era mais vida de 

fazenda. Aí, a gente começou  a... 

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b de dupla sertaneja, sendo Anísio um 

integrante. 

 

     ANÍSIO (cont. - off) 

na vida artística... Nós fizemos muito sucesso 

aqui em Ituiutaba. 

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b de trio sertanejo, sendo Anísio um 

integrante. 

   

     ANÍSIO (cont. - off) 

É, inclusive, o nosso acordeonista, o famoso 

Inhozinho, que tem aí, nós tocamos juntos  

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b do trio “Os Peraltas do Sertão”: 

Anísio (Sertãozinho) com violão, Inhozinho com sanfona. 

 

     ANÍSIO (cont. - off) 

Muito tempo, era “Os Peraltas do Sertão”: 

Sertãozinho, Zezinho e Inhozinho. 

 

 

SEQ. 88 – INT. LOJA BOTAFOGO. GEORGES EL BAYEH. DIA 

 

Georges. 

  

     GEORGES 

Sou apaixonado pela música árabe, muito 

sentimental. O primeiro rádio que eu tive foi um 
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rádio Mitsubishi, japonês, ligava todo dia pra 

ouvir música árabe lá no Cairo. 

 

 

SEQ. 89 – INT. CASA. ANÍSIO MUNIZ DE MORAES. DIA 

Anísio.  

      

ANÍSIO (cont.)  

Eu parei, bem dizer, parei profissionalmente, ah, 

isso foi lá pra 65, 70.   

 

 

SEQ. 90 – INT. LOJA BOTAFOGO. GEORGES AL BAYEH. DIA 

 

Georges.  

  

     GEORGES  

Eu vou cantar uma procê, que chama “Adebi”. 

“Adebi” é música popular de província.  (Ele 

canta) 

ANA (o.s.) 

De que ela fala?  

 

GEORGES 

(Trecho da tradução da letra da música) “Me mata e 

acaba comigo, e depois, penteia seu cabelo e cai 

fora”. 

 

 

SEQ. 91 - INT. CASA AVELINA MARIA DE JESUS. DIA 

 

Avelina. 

 

     ANA (off) 

Como é que era, você vendia o rádio... 

     AVELINA  

E chegava e instalava nas fazenda. 

 

     AVELINA 

Eu comprava revólver, comprava rádio, comprava 

extensão, comprava essas coisas que precisava, 

assim,  

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b que mostra o instante em que pessoas 

estão em volta de uma mesa que tem no centro um rádio. 
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     AVELINA (cont. – off) 

tudo, e trazia, ó, minhas compra, roupa feita, 

então, lá tinha de tudo, na “Alô Brasil”,  

 

Avelina. 

 

   AVELINA 

pra vender, até agulha de máquina, eu comprava 

mil, porque lá era baratim, né?  

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b: Avelina junto com uma família, em 

fazenda. 

 

     AVELINA (off) 

Lá era baratim. Aí, eu trazia pra vender e ia pras 

fazenda, 

 

INSERT: FOTOGRAFIA Avelina quando jovem. 

       

    ANA (off) 

  Você ficou quanto tempo mascateando? 

 

     AVELINA (off) 

Ah, foi muitos ano, foi muito tempo.  

 

Avelina. 

 

     AVELINA 

  Devo de ter ficado uns... uns dez ano, quase. 

 

     ANA (o.s.) 

Conta de novo: O que você trazia? 

AVELINA 

Roupas feita, (TERMINA NA SEQ. SEGUINTE)  

  

 

SEQ. 92 – EXT. SEBO DE LIVROS. JAYR FERNANDES VIEIRA. DIA 

 

Aproximação subjetiva da porta com grade.  

    

AVELINA (Off - cont.) 

rádio, de agulha de máquina pra cima, agulha de 

mão... 

 

JAYR levanta-se do interior e aproxima da grade e abre. 
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JAYR (off) 

livros, discos, quadros, molduras para quadros, 

estampa pra fazer quadros, até plantas ornamentais 

eu vendia ali, né? Em 1978, né? 

 

 

JAYR FERNANDES VIEIRA migrante paulista, comerciante.  

 

JAYR (cont.) 

Montei o meu primeiro comércio de livros, era um 

pouco misto. Não, usado num existia nessa época, 

isso fui eu que implantei na cidade, né? A troca, 

livros usados, como é chamado, o sebo, né? 

 

 

SEQ. 92.1 – INT. SEBO DE LIVROS. JAYR FERNANDES VIEIRA. DIA 

 

PASSA POR JAYR, em pé na porta, e continua mostrando os 

livros na estante, e outras partes do ambiente com livros 

desorganizados sobre a mesa. ESTANTES COM LIVROS. 

 

 

     JAYR (off - cont.) 

Nascido na pequena cidade de Cunha, no Estado de 

São Paulo, no ano de 1932. Eu comecei a trabalhar, 

me encantei muito com os livros e comecei a 

trabalhar com os livros, né? Trabalhei algumas 

cidades do Estado de São Paulo, depois a firma me 

mandou trabalhar em Minas.  

 

 

SEQ. 92.2 – INT. SEBO DE LIVROS. JAYR FERNANDES. DIA 

 

DE UMA SALA A OUTRA, passa por ESTANTE DE DISCOS. 

 

JAYR (cont. - off) 

E assim comecei a mudar de cidade em cidade. De 

Araxá,  

 

LIVROS E REVISTAS. 

 

JAYR (cont. – off)  

eu fui para Uberaba; de Uberaba, eu fui para 

Uberlândia. 

 

 

SEQ. 92.3 – INT. SEBO DE LIVROS. JAYR FERNANDES. DIA 
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Jayr, sentado.  

 

     JAYR (cont.) 

E assim outras cidades, Patrocínio, Alto 

Paranaíba, né? Catalão. Então, sempre levando meus 

livros na pasta e no carrinho para pronta entrega. 

 

SEQ. 93 – INT. CASA. MARINA BADUY. DIA 

 

Marina.  

 

     MARINA 

Meu pai Antonio Baduy era um imigrante sírio. E 

ele veio para o Brasil com 23 anos, já chegando se 

estabeleceu em São Paulo. Mudou pra Uberlãndia, 

mas trabalhava como viajante, naquela época se 

falava mascate.  

 

INSERT: planfeto publicitário da indústria de laticínios, 

mostrando embalagem da manteiga “Fazendeira”, texto e 

funcionários. 

 

     MARINA (cont. - off) 

Mas, somente em 1938, em parceria com Addalla 

Attux, ele vai fundar as Indústrias Reunidas 

“Fazendeira”. 

 

INSERT: FOTOGRAFIA (parte), cor, antiga, do telhado das 

indústrias Baduy. 

 

     ANA (off) 

Você se lembra da Máquina de Arroz dentro do grupo 

de indústria  

 

   ANA (o.S. – cont.  ) 

que ele teve? 

 

Marina. 

 

MARINA 

Lembro, dela, o barulho  

 

 

SEQ. 93.1 – EXT. RUA 26/EMPRESAS “BADUY”. DIA 
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FRENTE DOS PRÉDIOS das empresas “Baduy” que existem 

modificados ou não, a partir do lado oposto da rua.  

 

 

SEQ. 93.2 – INT. CASA. MARINA BADUY. DIA 

 

(SEQ. 93.1) 

 

     MARINA (cont. - off) 

dela trabalhando, né? Beneficiando o arroz. 

Lembro, também, muito, que cinco horas da manhã já 

começava o trabalho da fábrica  

 

 

SEQ. 93.3 – EXT. RUA 26/EMPRESAS “BADUY”. DIA 

 

BOMBA DE GASOLINA OU ÓLEO, que fica na calçada e decora a 

porta de um dos estabelecimentos; nela está escrito 

“Fazendeira – desde 1938”. 

 

 

SEQ. 93.4 – INT. MARINA BADUY. DIA. 

 

(SEQ. 93.3) 

 

     MARINA (cont. - off) 

  de manteiga.  A máquina de 

 

 

SEQ. 93.5 – EXT. RUA 26/EMPRESAS “BADUY”. DIA 

 

UM DOS PRÉDIOS onde, ao lado, houve uma demolição. O terreno 

está cercado de muro e vazio; ao fundo avista-se uma torre, 

onde se lê “Baduy”. Além do muro, um PRÉDIO AVERMELHADO. 

 

 

SEQ. 93.6 – INT. MARINA BADUY. DIA 

 

(SEQ. 93.5) 

 

     MARINA (cont. - off) 

arroz trabalhando o tempo todo. Era uma máquina 

grande. 

 

 

SEQ. 94 – EXT. SIRENE “DO BADUY”.  
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DETALHE DO TELHADO DO PRÉDIO AVERMELHADO da cena anterior, 

com a sirene no topo. 

 

ÁUDIO 

    (Apito da sirene; início)  

 

 

SEQ. 94.1 – EXT. PORTA DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS. DIA 

MULHER passou muito próximo com SOMBRINHA AZUL. UM HOMEM que 

estava em pé ao lado da porta, a fecha e sai de frente para 

a câmera.  

 

     ÁUDIO 

    (Continua sirene) 

 

 

SEQ. 94.2 – EXT. RUA MOVIMENTADA. DIA 

 

Pessoas a pé na calçada, motociclistas, carros e ônibus 

passam. 

 

     ÁUDIO 

    (Continua sirene) 

 

 

SEQ. 94.3 – EXT. AVENIDA 17. DIA 

CONTINUA IMAGEM ANTERIOR EM FUSÃO COM: DE DENTRO DO CARRO em 

movimento, segue pela av. 17, a partir da Rua 28, 

focalizando a frente dos edifícios (em direção à 

rodoviária). 

     

SEQ. 94.4 – INT. FUNDOS/CASA BOTAFOGO. GEORGES EL BAYEH.DIA 

 

(SEQ. 94.3) 

      

     GEORGES (off) 

    (Sirene continua em BG) 

  Eu sei que o apito do Baduy existe desde 1938. 

 

FUSÃO: CONTINUAÇÃO DA SEQ. 94.3 E “GEORGES”.  

   

      GEORGES (cont.) 

    (Sirene continua em BG) 

Eu cheguei em Ituiutaba em 1949, e fui morar 

justamente vizinho dos Baduy, e tinha muito 
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contato, então, eu fiquei sabendo que esse apito 

foi criado  

 

 

SEQ. 94.5 – EXT. AVENIDA 17. DIA 

CONTINUA PLANO EM MOVIMENTO INICIADO NA SEQ. 107.3, SEM 

FUSÃO: vai passar pela estação rodoviária e parar na árvore 

do jardim da própria. 

 

 

SEQ. 94.6 – INT. FUNDOS/CASA BOTAFOGO. GEORGES EL BAYEH.DIA 

 

(SEQ. 94.5) 

 

     GEORGES (cont. - off) 

(Continua sirene em BG: Depois de alguns segundos 

vai baixando até não ser mais ouvida). 

porque Baduy tinha muito funcionário, então, esse 

apito justamente indicava a hora de começar a 

trabalhar, hora de ir pro  almoço e hora de voltar 

do almoço, e hora de acabar o serviço, à tarde. 

Com isso, eu acho que a cidade beneficiou muito 

porque todo comércio de Ituiutaba acompanha o 

apito pra poder começar a trabalhar.  

 

 

SEQ. 95 – INT. MARINA BADUY. DIA 

 

Marina.  

 

     MARINA  

A Máquina de Arroz já não existe há muito tempo, 

mais. E também a fabricação de óleo de caroço de 

algodão, também, há muito tempo, na década de 70, 

80,   ainda houve uma produção de óleo de milho, 

lá na Máquina, aí, depois, foi parando, foi 

parando essa produção, investindo em outros 

campos, investindo em mais nas fazendas, 

investindo mais na criação de gado. 

 

 

SEQ. 96  – INT. SEBO DE LIVROS. JAYR FERNANDES VIEIRA. DIA 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b, aérea, de Ituiutaba no final da 

década de 1970. 

 

     ANA (off) 
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Nessa época, o senhor percebia o que do comércio  

local? 

 

JAYR. 

JAYR  

É, eu achava que, desde quando eu estava 

trabalhando em Uberlândia, eu ouvir falar muito 

bem de Ituiutaba. Cidade boa, próspera, “Capital 

do arroz” naquela época, né?  

 

INSERT: Fotografia da ponte do rio Tijuco, p&b. (Escrito: 

1958 – Ponte sobre rio Tijuco – abalada devido à enchente). 

 

     JAYR (off) 

Muito movimento. Então, justamente isso que me 

atraiu a vir para Ituiutaba. 

 

SEQ. 97 – CONT. INSERT ANTERIOR. 

 

Narração sobre imagem. 

 

     ÁUDIO (off) 

 

A chamada “capital do arroz” atraiu muitos 

migrantes para trabalhar nas lavouras e alguns que 

se sentiram seduzidos pelo lugar, onde 

permaneceram, como Sr. Jayr Fernandes. Os 

imigrantes, principalmente os sírio-libaneses e 

ocasionalmente outros, ao exemplo do austríaco, 

vieram às vezes para passar algum tempo ou para 

praticar a nova língua no comércio do interior e 

voltar para a cidade grande. Contudo, isso nem 

sempre acontecia. Envolvidos pelas idéias 

progressistas em torno do lugar, aqui iniciaram 

seus empreendimentos e Ituiutaba passou a ser a 

sua nova morada. 

 

 

SEQ. 98 - INT. CASA BOTAFOGO. GEORGES EL BAYEH. DIA 

 

Georges. 

 

     GEORGES 

Eu nasci dia primeiro de setembro de 1927, a 

cidade chama Rahbi, Libano. Eu vim conhecer meu 

tio aqui e gostei do lugar e fiquei. E ele me 

ajudou a estabelecer aqui, abrir um boteco, aqui, 
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onde ele tava, ele tinha comércio antigo. Aí, eu 

comecei com armazenzim, aqui.   

 

 

SEQ. 99 – EXT. CASA. SCHMULLER CARLIN KOURLY. DIA 

 

INSERT: FOTOGRAFIAS p&b do lugar que morou Schmuller no 

Oriente Médio e de Schmuller quando menino, quando rapaz, 

com família, com amigos. 

 

     SCHMULLER (off) 

Sou austríaco de origem alemã, naturalizado 

brasileiro. No ano de 1933, com um mês de idade, 

imigrei com meus pais para Oriente Médio. Com o 

tempo,  

 

SCHMULLER CARLIN KOURLY imigrante austríaco; ex-comerciante;  

professor de línguas. 

   

SCHMULLER 

1969 pra 70, 69, 70, depois que formei, vim para o 

Brasil. Achei bom, país muito bom, grande, tal, 

tem liberdade.  

 

INSERT: FOTOGRAFIA, cor, ele com dois meninos dentro de um 

barco e outra com ele e duas crianças junto a um avião 

pequeno no angar. 

 

     ÁUDIO 

    (sem áudio) 

 

 

SEQ. 100 – INT. CASA BOTAFOGO. GEORGES EL BAYEH. DIA 

 

Georges. (cont. Seq. 99) 

 

     GEORGES  

Eu fui feliz, casei, tive cinco filhos, quatro 

homens e uma mulher. Já tive panificadora,   

 

INSERT: FOTOGRAFIA, cor, porta Casa Botafogo, hoje, vista da 

lateral. 

 

     GEORGES (off) 

mas, aqui nunca fechei, não. 

 

Georges. 
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     GEORGES  

Em 81, eu botei uma casa de móveis na 17 com a 30, 

e sempre mantinha os três lugares. Depois, vi que 

tava muito apertado de serviço, acabei vendendo a 

panificadora e a casa de móveis e voltei pra loja, 

aqui, fiquei só aqui. 

 

 

SEQ. 101 – EXT. CASA. SCHMULLER CARLIN KOURLY. DIA 

 

Schmuller. (Cont. Seq. 99) 

 

     SCHMULLER  

Comprei loja na rua 22, rua importante em 

Ituiutaba, pra comércio, né?  

 

 

SEQ. 101.1 – EXT. RUA 22. DIA 

 

Rua 22. 

 

 

SEQ. 101.2 – EXT. CASA. SCHMULLER CARLIN KOURLY. DIA 

 

(SEQ. 101.1) 

 

     SCHMULLER (off) 

  Comprei loja lá.  

ANA (off) 

Como era o nome da loja? 

 

Schmuller. 

 

SCHMULLER 

“Casa Mineira”, chamava Casa Mineira. Enchi ela de 

mercadoria. Pra melhorar meu trabalho, abri outra 

loja de sapatos, depois de tecidos.  

 

ANA (o.s.) 

E qual foi o ano que o senhor fechou essas lojas? 

 

SCHMULLER 

2000, mais ou menos. 

 

ANA (o.s.) 

Antes vendia bastante... 
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SCHMULLER 

Vendia, era bom.  Depois movimento num dava, 

falei, melhor vou fechar lojas. 

   

 

SEQ. 102 – INT. CASA BOTAFOGO. GEORGES EL BAYEH. DIA 

 

Georges. (Cont. Seq. 100) 

 

     ANA (o.s.) 

  Vinha mais era o pessoal das fazendas? 

 

     GEORGES 

  É. Movimento maior era da fazenda.  

 

SEQ. 102.1 – INT. PRATELEIRA/CASA BOTAFOGO. DIA 

 

Aproxima das PEÇAS DE TECIDO DE ALGODÃO PARA BATER ARROZ, na 

prateleira.  

 

SEQ. 102.2 – INT. CASA BOTAFOGO. GEORGES EL BAYEH. DIA 

 

SEQ. 102.1) 

 

     GEORGES (cont. - off) 

Vinha o lavourista comprava 10 peças de algodão 

pra fazer “panão” pra bater arroz em cima. 

 

Georges. 

 

     GEORGES (cont.) 

  Vendia uma porção dele, muito.  

 

 

SEQ. 102.3 – INT. PRATELEIRA/BALCÃO. CASA BOTAFOGO. DIA 

 

Georges, em pé, aponta para as CAIXAS DE CHAPÉU. 

 

     GEORGES (cont. - off) 

Chapéu, vendia muito chapéu na época, por causa de 

lavoura, 

 

Georges PEGA UM CHAPÉU.  

 

     GEORGES (cont. - off) 
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a pessoa de idade usava, muito, chapéu. Hoje 

mudou, hoje  

 

Georges. 

 

     GEORGES 

  usa aquele “biribinha”. 

 

INSERT: FOTOGRAFIA, p&b, antiga, de muitos homens, adultos e 

crianças, apenas um está sem chapéu.(Escrito: Anos 1940). 

 

     ANA (off) 

  Era só pessoa de idade que usava chapéu? 

 

     GEORGES 

Mais é. Gente nova usava, mas chapéu de aba 

grande. 

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b, cavaleiro montado num equídeo, de 

chapéu, vestido socialmente. (Escrito: 1940). 

 

     GEORGES (off) 

Agora o que mais vendia era o chapéu social, pra 

pessoa idosa. 

 

Georges. 

 

     GEORGES 

  Como até hoje vende, pouco, mas vende. 

 

SEQ. 102.4 – INT. CASA BOTAFOGO. GEORGES EL BAYEH. DIA 

 

Georges COLOCA O CHAPÉU.  

 

     ANA (o.s.) 

  O senhor vendia quantos chapéu por dia? 

 

     GEORGES 

  Uma média de 5. Hoje vende 5 por mês. 

 

 

SEQ. 103 – INT. FUNDAÇÃO CULTURAL/NELSON MAMEDE. DIA 

 

Nelson.  

 

     ANA (o.s.) 

  O que você percebia da cidade na década de 60? 
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     NELSON 

Era o maior movimento que tinha de arroz. Chegava 

tanto arroz pra ser beneficiado aqui, pra limpar o 

arroz, que posava na porta  

 

INSERT sobre a imagem de NELSON, cinquenta por cento opaco, 

FOTOGRAFIA de uma PÁGINA DO JORNAL FOLHA DE ITUIUTABA, do 

ano de 1954, com destaque para parte da notícia que fala das 

comemorações do “dia do Município” e coroação da Rainha do 

Arroz. 

 

  

     NELSON (off - cont.) 

das Máquinas. Eles punham lona, e ia limpando 

arroz, e caminhão chegando, levando tudo pra São 

Paulo, e foi levando, foi levando,  e aquilo num 

parava. Aquilo foi dos anos 60, 70, foi até quase 

82.    

  

 

SEQ. 104 – INT. LOJA/UBERLÂNDIA.MARIA ISABEL R. DA CUNHA.DIA 

 

INSERT: FOTOGRAFIA de páginas do JORNAL FOLHA DE ITUIUTABA, 

data de 1956, com matéria sobre as comemorações do “dia do 

município”; e outra sobre a ausência da Rainha do Arroz no 

desfile de 16 de setembro. 

 

 

     ANA (para Maria Isabel - off) 

Naquele ano de 1956, você participou da 

festividade que houve da “Rainha do Arroz”? 

 

Maria Isabel. 

 

   MARIA ISABEL  

Participei do baile... Fiquei à parte, mas 

participei. 

 

ANA (o.s.) 

Aonde foi? 

 

MARIA ISABEL 

Foi no único clube que tinha em Ituiutaba, porque 

num tinha outro, né? Ituiutaba era uma cidade 

muito pequena.  
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SEQ. 105 – EXT. CASA. ALBERES AUGUSTINHO RIBEIRO. DIA 

 

Alberes. 

 

     ALBERES 

A cidade tinha um cinema e um clube. Na década de 

50. Era clube tipo salão de festa: Ituiutaba 

Clube; teve uma época que funcionou o Jockey 

Clube.  

 

 

SEQ. 106 – EXT. CASA. RODOLFO LEITE DE OLIVEIRA. DIA 

 

Rodolfo. 

 

     RODOLFO 

Aqui na 22,  

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b do edifício onde funcionou na parte 

de cima o Ituiutaba Clube. 

 

     RODOLFO (cont. - off) 

onde era o cinema, na parte de cima era a sede o 

Ituiutaba Clube.  

 

     ANA (off) 

  Quem frequentava? 

 

Rodolfo. 

 

     RODOLFO 

  Primeiro, noventa por cento, elite,  

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b da parte interna do clube, no dia de 

apresentação da cantora Marlene, com muitas pessoas em 

volta, rapazes de terno, agachados, mulheres em pé, mais 

atrás; pessoas em mesas. 

 

     RODOLFO (cont. - off) 

sócio do clube.  Depois mais uns outros 

influentes, filhos de fulano...  

 

 

SEQ. 107 – INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

Elza.  
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     ELZA 

  Pessoa de cor num entrava no Ituiutaba Clube. 

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b com muitas pessoas.  

 

     ELZA (cont. - off) 

  Nessa época tinha essa... tinha essa... 

 

 

SEQ. 108 – EXT. CASA. ALBERES AUGUSTINHO RIBEIRO. DIA 

 

Alberes.  

 

     ALBERES 

Tinha um outro clube, inicialmente, o Palmeiras 

Clube, que era dos negros, exclusivo deles.  

 

ANA (o.s.) 

Era separado? 

 

ALBERES 

Era separado. Eles frequentavam o clube deles, e a 

gente frequentava o da gente.  

 

 

SEQ. 109 – EXT. CASA. RODOLFO LEITE DE OLIVEIRA. DIA 

 

Rodolfo. 

 

     ANA (o.s.) 

Por que que num podia misturar? O que que 

acontecia? 

 

     RODOLFO 

Porque tinha uma direção, o Ituiutaba Clube, e 

tinha a influência das pessoas. Era difícil ali. 

  

ANA (o.s.) 

E quem é que exercia  

 

INSERT: Fotografia antiga, com multidão em frente ao antigo 

cinema e clube no centro da cidade. 

 

     ANA (off – cont.) 

essa influência? Eles estava na diretoria do 

clube? 
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RODOLFO (off) 

Em geral, ficava no Conselho, entendeu? 

 

Rodolfo. 

 

RODOLFO 

O Conselho era a maneira de segurar, né? “Num pode 

ser sócio, pronto”; “Fulano de tal mora... Não, 

num aceita, num pode ser sócio”. Tinha isso. 

 

 

SEQ. 110 – INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

Elza. 

 

     ELZA 

Eu era muito nova, eu num participei muito dos 

bailes no Ituiutaba Clube, não. Eu ia mais era nos 

matinês de carnaval.  

 

 

SEQ. 111 – EXT. CASA. ALBERES AUGUSTINHO RIBEIRO. DIA 

 

Alberes. 

 

     ALBERES 

  Posteriormente, construiu-se 

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b da construção da piscina. 

     ALBERES (cont. - off) 

a sede campestre do Ituiutaba Clube. 

 

 

SEQ. 112 – EXT. CASA. RODOLFO LEITE DE OLIVEIRA. DIA 

 

Rodolfo. 

 

     RODOLFO 

A sede campestre é um negócio mais aberto, né? 

Depois, fechei aqui. 

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b só da parte superior do edifício da 

22 e MUDA para: 

 

 

SEQ. 112.1 – EXT. PRÉDIO DO ANTIGO I.CLUBE/R.22. DIA 
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O edifício como está hoje. 

 

 

SEQ. 112.2 – EXT. CASA. RODOLFO LEITE DE OLIVEIRA. DIA 

 

(SEQ. 112.1)  

 

     RODOLFO (cont. - off) 

  Ficou tudo lá, entendeu? 

 

 

SEQ. 112.3 – EXT. ITUIUTABA CLUBE (EX-CAMPESTRE). DIA 

 

Uma ENTRADA da sede do ITUIUTABA CLUBE. 

 

 

SEQ. 112.4 – EXT. CASA. RODOLFO LEITE DE OLIVEIRA. DIA 

 

(SEQ. 112.3) 

 

     RODOLFO (off) 

  E lá, é um clube grande, cabe todo mundo. 

 

 

SEQ. 113 – INT. CASA. MARINA BADUY. DIA 

  

CONTINUA SEQ. 112.4. 

 

     MARINA (off) 

  Na sede campestre a gente ia muito carnaval, 

 

Marina. 

 

     MARINA 

a piscina a gente gostava muito, e tinha a sede 

urbana,  

 

INSERT: FOTOGRAFIA, cor, do prédio onde foi a sede urbana do 

Ituiutaba Clube. 

 

     MARINA (cont. - off) 

embaixo funcionava o setor administrativo, e em 

cima havia o salão de festas, com bailes, festas 

de casamento, participei de muitas. 
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SEQ. 114 – EXT. CASA. FAUSTINO. DIA 

 

CONTINUA imagem anterior. 

 

MARIA DE LOURDES (off) 

  Em clube só quando 

   

MARIA DE LOURDES SOUZA, costureira e secretária (mulher do 

Faustino Angelo). 

 

     MARIA DE LOURDES (cont.) 

Tinha uma festa, assim, importante, a gente ia 

também. 

 

     ANA (o.s.) 

  Você lembra de alguma? 

 

     MARIA DE LOURDES 

Eu lembro as de aniversário de quinze anos, foi 

muito bom... 

 

ANA (o.s.)  

De quem?  

 

MARIA DE LOURDES 

Da minha neta. Quinze anos dela foi uma festa de 

arromba, a festa dos outros neto, também.  

  

 

SEQ. 115 – INT. CASA. ALDO BARBOSA MEDEIROS. DIA 

 

Aldo.  

 

     ALDO 

Eu lembro que, no cinema, aqui tinha a sessão dos 

branco e dos preto. A primeira sessão era dos 

branco, depois, a das 9 hora, era dos preto. Na 

época de 50 até 54 era desse jeito.  

 

 

SEQ. 116 – EXT. CASA. ALBERES AUGUSTINHO RIBEIRO. DIA 

 

Alberes. 

 

     ALBERES 

Eu só me lembro da exigência do cinema, o 

seguinte, nas sessões de fins de semana e de 
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quinta-feira, a presença de homens só era 

permitida de paletó e gravata. 

 

 

SEQ. 117 – INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

Elza. 

 

     ANA (o.s.) 

  Vocês iam ao cinema... 

 

     ELZA 

É. Era quase o caminho da roça, né? Porque tinha 

um vassoural, só a conta de passar um carro, né? O 

movimento era muito pequeno, né? E a gente 

procurava pisar mais beirando o mato pra poder num 

sujar os pés, né?  

 

 

SEQ. 118 – INT. CASA. MARINA BADUY. DIA 

 

Marina. 

 

     MARINA 

Eu sei, assim, que mesmo antes de eu nascer já 

tinha cinema aqui em Ituiutaba. 

 

 

SEQ. 119 – INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

Elza. 

 

     ELZA 

Eu me lembro que a gente chegava da fazenda, época 

de férias ou de um feriado, chegava, já tomava o 

banho, aprontava... Naquele tempo, essa história 

de muita coisa com o cabelo, secar cabelo, nem 

nada não, lavava esse cabelo, batia mais ou menos 

e, ó, tava na rua indo pro cinema, né?   

 

 

SEQ. 120 – INT. CASA. MARINA BADUY. DIA  

 

Marina. 

 

     MARINA 
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Eu me lembro muito do “Cine Ituiutaba” e do “Cine 

Capitólio”. Dois cinemas que marcaram época aqui 

em Ituiutaba. 

 

INSERT: FOTOGRAFIA de PÁGINA DO JORNAL CORREIO DO PONTAL do 

ano de 1956, que tem chamada para a inauguração do “Cine 

Teatro Capitólio”. 

 

     MARINA (cont. - off) 

O “Capitólio” era muito grande. Tinha a parte de 

cima. 

 

SEQ. 120.1 – EXT. PRÉDIO DO EX-CINE CAPITÓLIO. DIA 

 

FOTOGRAFIA mostra a fachada a partir da parte de cima. 

(Ganha movimento na EDIÇÃO). 

 

 

SEQ. 120.2 – INT. MARINA BADUY. DIA 

 

(SEQ. 120.1) 

 

MARINA (off) 

  Sempre filmes muito bons passando. 

 

 

SEQ. 121 – EXT. CASA. ALBERES AUGUSTINHO RIBEIRO. DIA 

 

CONTINUA final da SEQ. 120.2. 

 

     ALBERES (off) 

O “Cine Capitólio” foi um projeto já mais 

modernizado, eles criaram 

 

Alberes. 

 

     ALBERES 

  dois pisos 

 

 

SEQ. 121.1 – INT. PRÉDIO DO EX-CINE CAPITÓLIO. DIA 

 

PARTE INTERNA, SUPERIOR. 

 

 

SEQ. 121.2 – EXT. CASA. ALBERES AUGUSTINHO RIBEIRO. DIA 

 



 77 

(SEQ. 121.1) 

 

     ALBERES (cont. - off) 

  de cinema,  

 

INSERT: imagem DE REVISTA, p&b: PISO SUPERIOR COM PESSOAS 

SENTADAS NAS POLTRONAS. (Revista ACII, n. 1, ano 1991). 

 

     ALBERES (cont. - off) 

  você assistia na galeria em cima,  

 

INSERT: imagem DE REVISTA, p&b: PISO INFERIOR COM PESSOAS 

SENTADAS NAS POLTRONAS. (Revista ACII, n. 1, ano 1991).  

 

     ALBERES (cont. - off) 

  ou assistia embaixo. 

 

Alberes. 

 

     ALBERES 

  Então, tinha a sala de espera, em cima e embaixo.  

 

 

SEQ. 122 – INT. CASA. MARINA BADUY. DIA  

 

Marina. 

 

     MARINA 

Eu me lembro que assisti “Ben-Hur” uma vez em São 

Paulo, eu estava lá, eu tinha nove anos. Mas, 

depois, ele demorou pra passar aqui. Demorava, ia 

primeiro passando em todas as capitais, pra depois 

chegar nos cinemas do interior. 

 

 

SEQ. 123 – INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

Elza. 

 

     ELZA 

A gente ia desde menina, a gente ia pros matinê,  

tinha os matinês... 

 

ANA (o.s.)  

Tinha os seriados...  

 

   ELZA 
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É. Tinha o “Zorro”, né? Eu gostava muito do Zorro. 

 

 

SEQ. 124 – PRÉDIO DO EX-CINE CAPITÓLIO. DIA 

 

PAREDE onde eram projetadas as películas, mostrando em cada 

uma das paredes laterais o que foi uma saída de som; dá para 

ver o teto em estado precário.(EDIÇÃO: sem movimento)  

 

 

SEQ. 124.1 – INT. MARINA BADUY. DIA 

 

(SEQ. 124) 

 

     MARINA (off) 

E tinha aqueles filmes da Doris Day, né? Do cinema 

americano, da Jane Fonda. Tinha os filmes do 

Johnny Wayne, os caubóis...   

 

 

SEQ. 124.2 – INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

(SEQ. 124) 

 

     ELZA (off) 

Me marcou bem é o filme de inauguração  do Cine 

Capitólio, foi “Lili”. 

 

 

SEQ. 124.3 – INT. CASA. MARINA BADUY. DIA  

 

(SEQ. 124) 

 

      MARINA (off) 

Havia aquele cineasta Cecil B. De Mille, ele fez 

“Cleópatra”, “O Dez Mandamentos”, “Sansão e 

Dalila”... 

 

 

SEQ. 125 – INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

Elza. 

 

     ANA (o.s.) 

  “Lili”? 

 

     ELZA 
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Lili. “Lili” foi repetindo, assim, a semana toda, 

acho que umas duas semanas repetindo, e teve 

gente! 

 

ANA (o.s.) 

Você lembra um pouquinho da história, como é que 

era? 

 

ELZA 

“Lili”?... A 

 

FUSÃO PARA: 

 

 

SEQ. 125.1 – INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

RELÓGIO DE PAREDE.  

 

 

SEQ. 125.2 – INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

(SEQ. 125.1) 

   

     ELZA (cont. - off) 

  música, né? É um filme muito... 

 

FUSÃO PARA: 

 

Elza. 

 

     ELZA 

  gostoso, um filme, tipo esses filmes, assim, 

(BATIDA DO RELÓGIO DE PAREDE) tipo “Cinderela” 

(Ela aponta com um gesto de cabeça e dá para ouvir 

ela falando baixo “o relógio”).  

 

 

SEQ. 126 – INT. CASA. MARINA BADUY. DIA  

 

Marina. 

 

     MARINA 

O cinema fez muita parte da minha vida, porque 

desde criança eu ia ao cinema, havia as chanchadas 

nacionais com Oscarito, com o Grande Otelo, 

passava muito aqui, também, em Ituiutaba, eram 
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filmes muito bons, também, de uma época do cinema 

nacional. 

 

 

SEQ. 127 – INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

INSERT: DETALHE de FOTOGRAFIA, p&b: pessoas na porta do 

prédio do cinema (A foto é a mesma mostrada antes, da 

multidão). 

 

     ELZA (off) 

  Depois que terminava a sessão, aí era o vaivém ali 

 

Elza. 

 

     ELZA 

na rua 22. As moças ficavam no vaivém e os moços 

ficavam de um lado e do outro, os rapazes. 

 

 

SEQ. 128.1 – EXT. RUA 22. DIA 

 

TRECHO da RUA 22, da quinze para a 13. 

 

 

SEQ. 128.2 – INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

(SEQ. 128.1) 

 

     ELZA (off) 

  Da quinze até na 13.   

 

 

SEQ. 129 – EXT. ALBERES AUGUSTINHO RIBEIRO. DIA 

 

CONTINUA SEQ. 128.2. 

 

     ALBERES (off) 

  Era o único trecho da rua 

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b, trecho de rua com paralelepípedo. 

 

     ALBERES (cont. - off) 

que era calçado. As meninas ficavam passeando na 

rua, por ali, e a turma toda na calçada. 
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SEQ. 130 – INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

Elza.  

 

     ELZA  

  No sábado e domingo era assim. 

 

     ANA (o.s.) 

  Ficava lotado? 

 

     ELZA 

  Ficava. Ficava cheinho. 

 

 

SEQ. 131 – EXT. ALBERES AUGUSTINHO RIBEIRO. DIA 

Alberes (toma água). 

 

     ANA (o.s.) 

  Isso era final de 50? 

 

     ALBERES 

    (deixando o copo ao lado)  

Era. Toda década de 50. 

 

 

SEQ. 131 – INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

Elza. 

 

     ELZA 

Aí, começava a olhar uns pros outros, e dali que 

saia os namoro, os casamento; era tudo dali mesmo. 

 

 

SEQ. 132 – INT. CASA. MARINA BADUY. DIA 

 

Marina. 

 

     MARINA 

Meu pai nunca permitiu que a gente fizesse o 

“footing”. Acabava o filme e todo mundo tinha que 

voltar pra casa. 

 

 

SEQ. 133 – INT. CASA. ZENEIDA FRANCO DE FARIA. DIA 
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INSERT: FOTOGRAFIA PÁGINA DO JORNAL FOLHA DE ITUIUTABA, do 

ano de 1949, rola a imagem e mostra outra página com a 

matéria intitulada “Está na cidade – desde o dia 1º. do 

corrente o Circo Teatro Bibi”.  

 

 

     ZENEIDA (cont. - off) 

Houve uma época, vinham grandes circos, Circo 

Garcia, eu lembro do Circo Garcia, 

 

Zeneida. 

 

     ZENEIDA 

veio várias vezes, também. Naquela época, aquela 

praça, ali, que é da 24, ali da 17 com a 24, 

aquilo ali nem tinha árvore nem 

 

 

SEQ. 133.1 – AVENIDA 17/PRAÇA GETÚLIO VARGAS. DIA 

 

DE DENTRO DO CARRO EM MOVIMENTO: Na avenida 17, passa pela 

rua 24 e PRAÇA.  

 

 

SEQ. 133.2 – INT. CASA. ZENEIDA FRANCO DE FARIA. DIA 

 

(SEQ. 133.1)   

 

     ZENEIDA (cont. - off) 

nada, era terra batida ali, né? O circo ficava 

ali.  

 

 

SEQ. 134 – EXT. FUNDOS/CASA. FAUSTINO. DIA 

 

CONTINUA SEQ. 133.2.  

 

     FAUSTINO (off) 

Eu comecei a minha... o meu trabalho no teatro, 

apresentando a primeira 

 

 

SEQ. 134.1 – EXT. ÁREA DESCOBERTA/CASA FAUSTINO. DIA 

 

FAUSTINO vem em direção à câmera. 

   

FAUSTINO (cont. - off) 
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peça, uma comédia, eu tinha naquela época, 16 

anos. 

 

     ANA (o.s.) 

  Foi no ano de 1953? 

 

     FAUSTINO (off) 

  Isso.  

 

 

SEQ. 134.2 – EXT. FUNDOS/CASA. FAUSTINO. DIA 

 

FAUSTINO ANGELO DE SOUZA, ex-produtor de teatro amador; 

diretor do grupo de CATIRA “Nova Geração”. 

 

     FAUSTINO (cont.) 

Daí pra cá, num parei mais as apresentações. E, 

naquela época, a cidade tinha um grande movimento, 

chamava “Capital do Arroz”, e a lavoura é que 

mandava na região toda.  

 

SEQ. 135 – INT. FOTOGRAFIA ANTIGA. 

 

Foto de antiga rua p&b. 

 

     ÁUDIO (off, narração) 

Desde 1910, houve iniciativas emtorno de teatro e 

cinema, fazendo com que, desde então, os 

ituiutabanos vivenciassem esse tipo de 

experiência. Outras sociabilidades, manifestações 

culturais e festas eram frequentes tanto no campo 

quanto na cidade, o que permanecem durante algumas 

décadas, ainda que os interesses fossem diversos. 

 

 

SEQ. 136 – EXT. FUNDOS/CASA. FAUSTINO. DIA 

 

Faustino.  

ANA (o.s.) 

Você vivia o teatro, nessa época,  

 

SEQ. 136.1 – EXT. PORTA/SALÃO PAROQUIAL – DIA 

 

     ANA (cont. – o.s.) 

 

praticamente, de 53, 63, 73, completamente teatro, 

né? 
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FAUSTINO confirma com um gesto.. 

 

ANA (cont. - o.s.) 

Você trabalhava com outra coisa? 

 

     FAUSTINO 

  Eu acho que eu já trabalhava como relojoeiro, né? 

 

 

SEQ. 137 – INT. FUNDAÇÃO CULTURAL. NELSON MAMEDE. DIA 

 

Nelson. 

 

     NELSON 

  vim pra Ituiutaba com oito anos, e  aqui  

 

 

SEQ. 137.1 – INT. SALA EXPOSIÇÃO/FUNDAÇÃO CULTURAL. DIA 

 

Nelson e TRÊS MULHERES que conversam e olham a parede cheia 

de quadros. 

 

NELSON (cont. – off) 

a gente foi trabalhando, fazendo, 

 

Vitrine com cartazes de peças de teatro.  

 

 

     NELSON (cont. - off) 

e uma das coisas mais importantes foi o teatro,nos 

anos 70, 80. 

 

INSERT: FOTOGRAFIA, cor, antiga, de apresentação teatral do 

Grupo Guita. 

 

     NELSON (off) 

  Eu tive muito apoio,  

 

A IMAGEM DO INSERT diminui e ocupa metade da tela, à 

direita, enquanto “NELSON” ocupa a outra metade. 

 

     NELSON (cont.) 

  eu tive muita sorte de pegar dos anos  

 

NELSON ATUANDO substitui a imagem à direita enquanto NELSON 

continua à esquerda.  
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     NELSON (cont.) 

  70 a 80. 

 

“NELSON” continua à esquerda e PAINEL com fotografias e 

cenas da peça “A última trombeta”. Uma cena do painel surge, 

menor, junto, e cresce ocupando a parte central do painel. A 

seguir, outra cena ocupa o lugar desta que está ao centro, 

na mesma proporção, e faz um breve movimento aumentando 

muito pouco. 

 

     NELSON (cont.) 

  Esses dez anos, nós fizemos demais, muito coisa. 

 

INSERT: FOTOGRAFIA, p&b, a partir da prefeitura a imagem 

expande e mostra casas e o primeiro edifício. 

 

     NELSON (cont. – off) 

A prefeitura nos dava uma verba pra gente fazer o 

FETAI. 

 

QUADROS DE PESSOAS ligadas ao teatro ituiutabano e ao Nelson 

Mamede, OCUPAM O LADO ESQUERDO E DIREITO de: 

 

NELSON, muito próximo, que ocupa apenas o centro da tela 

(como um retrato 3x4).  

 

     NELSON (cont.) 

  O FETAI é o Festival de Teatro de Ituiutaba. 

 

 

SEQ. 138 – INT. SALA DO TEATRO VIANINHA. ANA LUIZA. DIA. 

 

ANA LUIZA DE FREITAS, diretora da Fundação Cultural de 

Ituiutaba (2005-2008); diretora do Teatro Vianinha. 

 

     ANA LUIZA 

Em 1974, nós resolvemos fazer o 1º. Festival 

Nacional de Teatro em Ituiutaba.  

 

SEQ. 138.1 – EXT. ITUIUTABA CLUBE. DIA 

 

JANELAS DO PRÉDIO onde foi o Ituiutaba Clube. 

 

     ANA LUIZA (cont. - off) 

Ele trouxe grupos do Estado de São Paulo, de 

Brasília, da nossa região.  
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Ana Luiza 

 

     ANA LUIZA (cont.) 

Foi uma semana. Sempre espetáculos acompanhados de 

debate com os diretores. 

 

 

SEQ. 139 – EXT. FUNDOS/CASA. FAUSTINO. DIA 

 

Faustino.  

 

     ANA (o.s.) 

Você ganhou dinheiro fazendo teatro aqui em 

Ituiutaba? 

 

     FAUSTINO 

  Ganhei. 

 

INSERT: FOTOGRAFIA, cor, antiga, Faustino e atriz atuando. 

UM EFEITO DE EDIÇÃO move a imagem, expande e a torna opaca, 

enquanto a imagem de FAUSTINO volta na opacidade. 

 

     ANA (off) 

  Ganhou patrocinador? 

 

     FAUSTINO (off) 

Não. Teve uma vez, eu montei uma peça, também, a 

igreja me forneceu as roupa.  

 

Faustino. 

     FAUSTINO 

Eu sei que de João Batista até o nascimento de 

Jesus. 

 

 

SEQ. 140 – INT. SALA DO TEATRO VIANINHA. ANA LUIZA. DIA. 

 

Ana Luiza.  

 

     ANA LUIZA 

Percebemos que precisávamos ter um espaço próprio 

até pra fortalecer o Grupo MECA. Então, nós 

conseguimos a doação de um terreno do então 

prefeito, na época, Fued José Dib, 
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INSERT: FOTOGRAFIA p&b, antiga, da frente do Teatro 

Vianinha, em obras. 

 

     ANA LUIZA (cont. - off) 

que nos doou o terreno, onde nós passamos, através 

de campanhas realizadas na cidade, nós conseguimos 

de casa em casa, pedindo cimento, pedindo tijolo, 

a gente conseguiu erguer o Teatro Vianinha. 

 

 

SEQ. 141 – EXT. FUNDOS/CASA. FAUSTINO. DIA 

 

Faustino.  

 

     FAUSTINO 

Teve uma vez que nós apresentou no Salão 

Paroquial, tinha 1100 pessoa assistindo.  

 

 

SEQ. 142.1 – EXT. PORTA/SALÃO PAROQUIAL. DIA 

 

Da PORTA DO SALÃO para a rua. 

 

 

SEQ. 142.2 – EXT. FUNDOS/CASA. FAUSTINO. DIA 

 

(SEQ. 142.1) 

 

     FAUSTINO (cont. - off) 

Não tinha espaço pra passar ninguém,tudo lotado o 

local. 

 

SEQ. 143 – INT. SALA DO TEATRO VIANINHA. ANA LUIZA. DIA. 

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b, noite: muitas pessoas na porta de 

entrada do Teatro Vianinha. 

 

     ANA LUIZA (off) 

  É um espaço cultural de iniciativa privada,  

 

SEQ. 144.1 – EXT. FRENTE/TEATRO VIANINHA. DIA 

 

A FRENTE DO TEATRO, a partir da placa. 

 

 

SEQ. 144.2 – INT. SALA DO TEATRO VIANINHA. ANA LUIZA. DIA. 
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(SEQ. 144.1) 

 

     ANA LUIZA (cont. - off) 

mas que desenvolve um trabalho voltado para a 

cidade, ele é público.  

 

Ana Luiza. 

 

     ANA LUIZA 

Mas, que, dentro das dificuldades, da falta de 

financiamento, então, nós temos altos e baixo.  

 

 

SEQ. 145 – INT. PAREDE COM QUADROS/FUNDAÇÃO CULTURAL. DIA  

 

IMAGENS SEM NIDIDEZ (EDIÇÃO): AS FOTOGRAFIAS NAS PAREDES 

ganham a cor p&b e ficam opacas. 

 

 

SEQ. 145.1 – INT. FUNDAÇÃO CULTURAL. NELSON MAMEDE. DIA 

 

(SEQ. 145) 

 

     ANA (off) 

  O FETAI durou quantos anos?  

 

     NELSON (off) 

Durou... durou doze anos.  

 

Nelson. 

 

     NELSON 

O primeiro festival deu uma média de 1300, 1400 

pessoas, de uma vez.  

  

 

     ANA (o.s.) 

  E eles apresentavam aonde? 

 

     NELSON 

Eles apresentavam na ex sede urbana do Ituiutaba 

Clube. 
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SEQ. 146 – INT. SALA DO TEATRO VIANINHA. ANA LUIZA. DIA. 

 

Ana Luiza.  

 

     ANA LUIZA 

Dois espetáculos teatrais, os dois me marcaram 

bastante, foi “Ituiutribo”, do Odilon Machado 

Junior e Claudio de Souza Martins 

 

INSERT: FOTOGRAFIA do cartaz da peça “Ituiutribo”. 

 

     ANA LUIZA (cont. - off) 

que são dois autores de Ituiutaba. O espetáculo 

teve muito sucesso exatamente por conta de colocar 

no palco a nossa identidade. 

 

 

SEQ. 147 – INT. FUNDAÇÃO CULTURAL. NELSON MAMEDE. DIA 

 

Nelson.  

 

(EDIÇÃO): Sobre a imagem, abaixo, passa a frase:  

 

“As torturas” foi exibida em Ituiutaba, MG, dia 15 de Julho 

de 1979, na sede do Palmeira Clube.(T) Autor e Diretor: 

Nelson Mamede. 

 

     NELSON 

Uma coisa que eu tenho uma referência muito 

grande, foi a última peça que era a “As torturas”, 

e nessas “Torturas” veio a polícia federal de 

Brasília, que assistiu, primeiramente, se podia 

 

INSERT: FOTOGRAFIA do documento do Ministério da Justiça – 

Departamento de Polícia Federal, que classifica a peça. Um 

movimento mostra a parte de cima e a de baixo do documento. 

 

     NELSON (cont. - off) 

  classificar ou não a nossa... 

  

O DOCUMENTO ACIMA é mostrado todo, ocupando a maior parte da 

tela, na lateral esquerda do vídeo, enquanto NELSON está na 

parte menor, à direita. 

 

     NELSON (cont.) 

  a nossa  
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O DOCUMENTO VISTO SE MOVE, da esquerda para a direita, de 

forma que “empurra” a imagem de Nelson, que vai saindo do 

quadro, enquanto o documento segue a mesma direção até o 

preto ocupar toda tela. 

   

     NELSON (cont.)  

  atitude, a nossa... 

 

Tela preta. 

 

NELSON (cont. - off) 

a nossa peça. 

 

 

SEQ. 148 – INT. SALA DO TEATRO VIANINHA. ANA LUIZA. DIA. 

 

Ana Luiza.  

 

     ANA LUIZA 

E o outro espetáculo, também, que marcou muito, 

com certeza, o “Meca encena Luiz Vilela”,  

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b da peça. 

 

     ANA LUIZA (cont. – off) 

porque eu reverencio Luiz Vilela, e ter a 

oportunidade 

 

Ana Luiza. 

 

     ANA LUIZA 

do grupo ser dirigido pelo Julio Maciel, que é 

ator e diretor do Grupo Galpão.  

 

 

SEQ. 149 – INT. FUNDAÇÃO CULTURAL. NELSON MAMEDE. DIA 

Nelson à esquerda da tela e sobre parte do quadro o emblema 

do grupo Guita está fixo no topo à direita. Uma faixa 

ocupando mais da metade da parte inferior da tela, se 

movimenta da direita para a esquerda na qual se lê:  

 

“GUITA: Grupo Ituiutabano de Teatro Amador – Apresenta: As 

Torturas” e para no quadro, nesse instante uma linha preta 

divide as três imagens. 

  

     NELSON 

  A peça falava de uma pessoa louca, 
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INSERT: quadro com fotografias de cenas da peça e fotografia 

do elenco. 

 

     NELSON (cont. - off) 

que tinha um porão, e ela matava as pessoas, 

cortava as pessoas. Amarrava de cabeça para baixo, 

 

Nelson. 

 

     NELSON (cont.) 

queimava as pessoas, era um sádico, né? 

 

 

SEQ. 150 – EXT. FUNDOS/CASA. FAUSTINO. DIA. 

 

Faustino.   

 

     FAUSTINO 

Eu parei mais porque... Mais por causa da 

televisão. 

 

 

SEQ. 151 – INT. FUNDAÇÃO CULTURAL. NELSON MAMEDE. DIA 

 

Nelson.  

     

     ANA (o.s.) 

  Por que você parou? 

   

     NELSON 

A dificuldade foi muito grande e crescente, e aí 

foi entrando alguns prefeitos que num tinham 

nenhuma comoção de continuar com isso, e foi 

parando. 

 

SEQ. 152 – INT. LOJA DE ARTESANATO/PREFEITURA. DIA 

 

PEÇAS de artesanato feito localmente. 

 

SEQ. 152.1 – INT. SALA DO TEATRO VIANINHA. ANA LUIZA. DIA. 

(SEQ. 152) 

 

     ANA LUIZA (off) 

Nós não temos política cultural  
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INSERT: FOTOGRAFIA de grupo de Folia de Reis, com 

instrumentos musicais. 

 

    ANA LUIZA (cont. - off) 

pra cidade, num existe.  Num existe. 

 

INSERT: Praça 13 de Maio, apresentação de grupo de capoeira 

(vídeo em vhs, 1998). 

 

      

Ana Luiza fusão com: 

GRUPO DE CAPOEIRA. 

 

 

     ANA LUIZA 

O que nós temos aqui bastante forte, intenso 

mesmo, são as festas que são realizadas em maio 

pela Irmandade São Benedito, 

 

INSERT: Cenas da festa no dia 13 de maio: grupo tocando 

tambores na Praça 13 de Maio; mulher tocando pandeiro com 

outros membros do grupo em volta; pessoas no trança fita;  

(vídeo em vhs, 1998). 

 

     ANA LUIZA (cont. – off)  

(BG: som do insert) 

quando então o encontro, né? Dos ternos de 

Congada, Moçambique, Trança Fita, eles realizam 

uma semana de comemoração geralmente perto do dia 

13 de Maio. 

 

 

SEQ. 153 – EXT. FUNDOS/CASA. FAUSTINO. DIA 

 

Faustino. 

 

     FAUSTINO 

“Saudação”, “fecha a roda”, “re-vortô”, “faz o 

„tour‟”... A Quadrilha já existia bem antes da 

formação do Catira.  

 

INSERT: FOTOGRAFIAS, cor, grupo de catira. 

 

     FAUSTINO (off) 

  O grupo de Catira veio junto com o teatro.  

 

     ANA (off) 
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Esse entusiasmo, assim, pela catira que levou você 

a formar o Grupo Nova Geração? 

 

FAUSTINO (off) 

É, porque  

 

FAUSTINO ocupa mais da metade do lado esquerdo da tela, 

enquanto a FOTOGRAFIA, p&b, dele quando menino junto com 

irmãos, mãe e pai, ocupam a outra parte. 

 

     FAUSTINO 

eu era criança, eu acompanhava meu pai, ia nas 

festa com ele, e achava bonito.   

 

Faustino. 

 

     FAUSTINO 

E fiquei muito triste quando vi que o catira ia 

morrer. 

 

INSERT: FOTOGRAFIA, cor, Faustino dançando quadrilha e 

público. 

 

     FAUSTINO 

Fui pensei, falei assim: vou formar um... com um 

grupo de quadrilha eu formo um grupo de catira.  

 

Faustino. 

 

     FAUSTINO 

  Surgiu o Grupo Nova Geração. 

 

     ANA (o.s.) 

E tá até hoje?  

 

FAUSTINO  

Até hoje.  

 

ANA (o.s.) 

E quantos anos tem (o grupo)?  

 

FAUSTINO   

26 anos. 

   

 

SEQ. 154 – INT. PAREDE/SALA/CASA. FAUSTINO. DIA 
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FOTOGRAFIAS em um pôster, cor, do casal Faustino e Maria de 

Lourdes e filhos. 

 

SEQ. 154.1 – EXT. LATERAL/CASA. FAUSTINO. DIA 

 

(SEQ. 154) 

 

     ANA (off) 

Enquanto Sr. Faustino dança catira, a senhora faz 

o que? 

 

     MARIA DE LOURDES (off) 

Eu sou secretaria. Ligando pra um, ligando pra 

outro... 

 

Maria de Lourdes.  

 

     MARIA DE LOURDES 

E vou ajeitando. Em pouco tempo, ajunto todo mundo 

pra ir. 

 

     ANA (o.s.) 

  Há quanto tempo tá assim? 

 

     MARIA DE LOURDES 

  iii... 

 

 

SEQ. 155 – INT. SALA/CASA. FAUSTINO. DIA. 

 

Faustino APRESENTA CATIRA. 

 

     FAUSTINO 

“Boa noite a todos, nós agora vamos apresentar o 

Grupo de Catira Nova Geração”. 

 

 

SEQ. 156 – INT. SALA/CASA. FAUSTINO. ANOITECENDO 

 

OPACOS: DOIS VIOLEIROS DO GRUPO NOVA GERAÇÃO tocam e cantam 

(sem o grupo de dança).  

 

EM FUSÃO COM: 

 

 

SEQ. 156.1 – INT. VARANDA/CASA. FAUSTINO. NOITE 
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GRUPO “NOVA GERAÇÃO” ensaia CATIRA COM OS DOIS VIOLEIROS. 

(As duas imagens se fundem o tempo todo. EDIÇÃO: Na tela, 

passa uma vez a escrita “Ensaio do Grupo Nova Geração”).  

   

ÁUDIO  

    (Som do catira). 

 

 

SEQ. 157 – INT. CASA. ZENEIDA FRANCO DE FARIA. DIA. 

 

Zeneida. 

 

     ZENEIDA 

  Naquela época, as festividades, assim, 

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b de uma multidão de pessoas, um padre 

ao centro (dá a entender que estão em fazenda). Um movimento 

do centro da foto ao lado esquerdo dela mostra muitas 

pessoas em uma carroceria de um caminhão pequeno. 

 

     ZENEIDA (cont. – off) 

de casamento de família, que vinha, assim, fazia 

aquelas grandes lotações. 

 

INSERT: NA FOTOGRAFIA do insert anterior: DETALHE do lado 

direito, ao lado das pessoas em pé, mais pessoas em outra 

carroceria. 

   

     ZENEIDA (cont. - off) 

Então, as pessoas vinham nas carrocerias dos 

caminhões. 

 

INSERT: FOTOGRAFIAS, todas do mesmo local em épocas 

distintas: da segunda capela; da terceira, sendo a matriz 

com duas torres; da atual Igreja Matriz de São José. 

 

     ZENEIDA (cont. - off) 

Vinham pra Ituiutaba, e, depois que terminava o 

casamento,  

 

INSERT: FOTOGRAFIA, em fazenda, com muita gente em dia de 

casamento e recém-casados ao centro. 

 

     ZENEIDA (cont. - off) 

aquela lotação voltava pra fazenda porque tinha 

festa. 
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SEQ. 158 – INT. CASA. MARINA BADUY. DIA. 

 

Marina Baduy. 

 

     MARINA  

Algumas vezes a gente ia de caminhão pra passar o 

domingo, alguma festividade, papai 

 

 

SEQ. 158.1 – EXT. MATO. DIA 

 

ÁRVORES E MATO. 

 

 

SEQ. 158.2 – INT. CASA. MARINA BADUY. DIA. 

 

(SEQ. 158.1) 

 

     MARINA (cont. - off) 

(ao fundo: som direto) 

levava a família inteira. Então, a gente ia de 

caminhão, naquela época, a estrada toda de terra.  

 

 

SEQ. 159 – EXT. CASA. FAUSTINO. DIA 

 

Maria de Lourdes Souza. 

 

     MARIA DE LOURDES 

E a gente ia nas festas, dançava os forrós, festas 

juninas, festa de algum aniversário, e nós éramos 

sempre convidados pra ir. 

 

 

SEQ. 160 – INT. CASA. ZENEIDA FRANCO DE FARIA. DIA. 

 

Zeneida. 

 

     ZENEIDA 

Fazia aqueles doces, aqueles biscoitos que... 

Ficava a semana toda assando biscoito, matando 

vaca, porco, naquela preparação, porque naquela 

época, eles faziam muitas festas, mutirões, 

traições, né? 

   

 

SEQ. 161 – INT. CEREALISTA DE SINIBALDO REZENDE TOSTES. DIA 
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INSERT:Fotografia p&b de grupo  religioso. (Escrito: Festa 

de grupo reliogioso, 1958) 

 

 

     ANA (off) 

  E festas que tinha na cidade, o senhor lembra? 

 

     SINIBALDO (off) 

  Festa? Festa, 

 

Sinibaldo. 

 

SINIBALDO (cont.) 

tinha a Festa da Ford, era a festa mais animada 

 

INSERT: FOTOGRAFIAS p&b da festa da Ford: dupla caipira; 

palhaço; na praça Getúlio Vargas, a entrada para o evento 

com pessoas entrando; grupo de catireiros e público em 

frente à Cancella (Escrito: As festas ocorreram nos anos de 

1958 a 1962). 

            

     SINIBALDO (off – cont.) 

era a festa da Ford. Era aqui na Getúlio Vargas, a 

Cancella é que fazia, né? 

 

 

SEQ. 162 – INT. CASA. MARINA BADUY. DIA 

 

Marina. 

   

     MARINA  

  Então, vinham de São Paulo, de muitos lugares, 

 

INSERT: FOTOGRAFIA da festa da Ford, p&b, sendo candidatas 

de concurso em pé e homens da Ford sentados frente à frente 

em mesas.  

 

     MARINA (off) 

  grandes nomes da Ford... 

 

 

SEQ. 163 – INT. COPA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

  

Elza. 

 

     ELZA 

  Hoje, tem as exposições que faz o show, 
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INSERT: FOTOGRAFIA p&b da banda de música na calçada e 

pessoas em volta. 

 

     ELZA (cont. - off) 

  antigamente, todo ano, era a Festa da Ford. 

 

 

SEQ. 164 – INT. CASA. MARINA BADUY. DIA 

 

INSERT: detalhe de FOTOGRAFIA p&b da festa da Ford: mulheres 

na calça, homens parados e outras passando; no poste, em 

primeiro plano está escrito “Janio”. 

 

     MARINA (off) 

  Tudo girava em torno da cultura do arroz. 

 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b da festa da Ford: pessoas na calçada, 

no muro, atrás, lê-se claramente “Lott-Jango-Tancredo”; a 

foto ganha movimento na edição e vemos mais pessoas e o 

desfile de tratores e outros veículos. 

 

     MARINA (cont. - off) 

Então, os tratores, as máquinas, os caminhões, e 

outras produções também. 

 

 

SEQ. 165 – INT. LOJA BOTAFOGO. GEORGES EL BAYEH. DIA 

INSERT: FOTOGRAFIA p&b da festa da Ford: caminhão carregado 

de sacos de arroz, no desfile, pessoas assistem. 

 

     ANA (para GEORGES - off) 

O senhor acha que a cidade mereceu o título de 

“Capital do Arroz”? 

 

Georges. 

 

     GEORGES 

Mereceu, iichi... Pra senhora ter uma ideia, num 

tinha armazém pra guardar, guardava na rua 36, 

ali, dos dois lados, e cobria com lona preta. Num 

tinha lugar de guardar arroz, de tanto arroz que 

dava. 

 

 

SEQ. 166 – EXT. LATERAL DA CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO.DIA. 
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A partir do quintal da casa do Sr. José Calimério: A parte 

superior da parede, com parte do telhado do edifício. 

(Escrito terceiro subtítulo: O beneficiamento do arroz – 

Revelações de fases prósperas e o declínio. 

 

     ANA (o.s.) 

Esse é o prédio da Máquina de Arroz do Sr. José 

Calimério da Cunha, que é o marido da Da. Elza. 

Ele mandou construir esse estabelecimento e 

depois... 

 

Elza.   

 

     ELZA 

comprou a casa aqui, próximo aqui, nós estamos até 

hoje, né? 

 

 

SEQ. 167 – EXT. ÁREA/QUINTAL CASA DE JOSÉ CALIMÉRIO. DIA. 

 

Parte do quintal e área coberta com cadeiras. 

 

     ELZA (cont. - off) 

  E aqui ficou mais fácil pra nós, pra ele 

 

Elza, bem próxima. O perfil dela ocupa a parte direita da 

tela. 

 

     ELZA (cont.) 

  principalmente, ele passa pelo fundo (aponta). 

 

 

SEQ. 168 – EXT. CAMINHO LATERAL DA CEREALISTA PARA O QUINTAL 

DA CASA DE JOSÉ CALIMÉRIO. DIA. 

 

JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA, maquinista (dono de Cerealista 

desde 1960). Ele está parado com a mão no portão 

entreaberto. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO 

  Aqui é meu trajeto desde 68, aqui.  

 

 

SEQ. 169 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

CONTINUA imagem anterior: José Calimério passa pelo portão e 

segue. 
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     ANA (o.s.) 

Então, o seu primeiro emprego foi numa Máquina de 

Arroz? 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO (off) 

É. Nós tivemos uma Máquina de 48 a 50, aí, depois, 

meu pai vendeu e eu fui tomar conta da Cerealista 

da minha tia, em Bambui. Eu vim 

 

José Calimério. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO 

pra Ituiutaba na década de 53 pra montar uma 

máquina de beneficiar arroz pra Cerealista 

Lavrador, da família Carvalho. Ali, 

 

 

SEQ. 169.1 – EXT. AVENIDA 7. DIA 

 

PRÉDIO ONDE FOI A CEREALISTA. 

 

 

SEQ. 169.2 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

(SEQ. 169.1) 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO (cont. - off) 

  nós montamos uma máquina em 55 dias,  

 

José Calimério. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO 

e começamos a beneficiar. Naquela época era motor 

a óleo diesel. Trabalhei quatro anos, trabalhava, 

fazia de cem a cento e cinquenta horas de 

extraordinário beneficiando arroz.  

 

 

SEQ. 169.3 – EXT. RUA 28. DIA 

 

PRÉDIO DE ANTIGA CEREALISTA ocupa parte do lado direito do 

quadro, junto com: 

 

 

SEQ. 169.4 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 
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(SEQ. 169.3)JOSÉ CALIMÉRIO ocupa parte menor ao lado 

esquerdo. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO (cont.) 

E depois fui pra Anísio Demétrio Jorge...  

 

José Calimério. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO 

Lá, trabalhei três anos nesse mesmo ritmo de 

trabalho. Montei uma máquina nova e trabalhei lá, 

três anos pra ele. Tinha dia de rodar 24 horas. 

Foi sete anos de trabalhando de empregado  

 

 

SEQ. 169.5 – INT. EM TORNO DA MÁQUINA/CEREALISTA DE JOSÉ 

CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

José Calimério passa em torno da máquina de beneficiamento e 

aproxima dela. 

 

 

SEQ. 169.6 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

(SEQ. 169.5) 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO (cont. - off) 

aqui em Ituiutaba. Aí em 60, na década de 60 eu 

comecei a trabalhar por minha conta e tô até hoje, 

aqui, 2010. 

 

 

SEQ. 170 – INT. EM TORNO DA MÁQUINA/CEREALISTA DE SINIBALDO 

REZENDE TOSTES. DIA 

 

SINIBALDO surge de trás da máquina de arroz e vem em nossa 

direção. 

 

 

SEQ. 170.1 – INT. CEREALISTA DE SINIBALDO REZENDE TOSTES.DIA 

(SEQ. 170) 

 

     SINIBALDO (off) 

Nós começamos a trabalhar em 59, ano de 59,  

 

Sinibaldo, sentado. 
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SINIBALDO (cont.) 

e nós tinha um comércio de farinha de milho, fubá, 

canjica e tinha depósito de aguardente, depois 

montei uma fábrica de farinha de mandioca em 

conjunto. Em 65, eu diminui, acabei com o 

aguardente, acabei com a fábrica de farinha de 

mandioca, montei uma máquina de arroz.   

 

 

SEQ. 170.2 – INT. MÁQUINA DE ARROZ/CEREALISTA SINIBALDO. DIA 

 

A máquina de arroz, vista a partir da placa do fabricante. 

 

 

SEQ. 170.3 – INT. CEREALISTA DE SINIBALDO REZENDE TOSTES.DIA 

 

(SEQ. 170.2) 

  

     SINIBALDO (cont. - off) 

Em 66 funcionei uma máquina de arroz, já comprei 

ela usada. Trabalhei até 72 com ela. 

 

Sinibaldo. 

 

     SINIBALDO 

Montei uma máquina grande, consegui arrumar uma 

máquina que limpava 250 volume de arroz por dia. 

Fiquei com as duas máquinas. Depois, o arroz 

acabou, passou o tempo foi diminuindo o plantio de 

arroz na região, abandonamos, ficou a máquina 

abandonada uns quinze anos, a máquina grande. 

Depois dos 15 anos que ela tava lá, nós desmontamo 

ela, (conclui na seq. seguinte) 

 

 

SEQ. 171 – EXT. TERRENO ANEXO/CEREALISTA DE SINIBALDO. DIA  

 

Um dos compartimentos em que ficava uma máquina de 

beneficiar arroz, hoje, é um espaço vazio e descoberto. 

 

 

     SINIBALDO (cont. - off) 

  e vendemo pra ferro veio.   

 

     ANA (o.s.) 

  Como é que o senhor adquiriu a máquina? 
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     SINIBALDO (off) 

  Eu comprei ela duma firma, 

 

Sinibaldo em pé, à esquerda. 

 

     SINIBALDO (cont.) 

do João Jorge. (Tenta lembrar o nome da firma). 

Era na 22 e a 17, ali, a máquina deles. Funcionava 

lá. 

 

 

SEQ. 172 – INT. CEREALISTA DE SINIBALDO REZENDE TOSTES.DIA 

 

Sinibaldo, sentado. 

 

     SINIBALDO 

  Hoje só tem a máquina pequena. 

 

 

SEQ. 173 – EXT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

FRENTE DA CEREALISTA, VISTA DO MEIO DA RUA. 

 

EM FUSÃO COM: 

 

 

SEQ. 173.1 – INT. CEREALISTA JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

(FUSÃO COM SEQ. 173) JOSÉ CALIMÉRIO, sentado. (Imagem MAIS 

OPACA que a da CEREALISTA). 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO 

  340 metros quadrados de barracão. 

 

Sai imagem de José Calimério. 

 

 

SEQ. 173.2 – EXT. CEREALISTA JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

A imagem da CEREALISTA permanece. 

 

     ÁUDIO 

    (Ruídos da cidade) 

 

 

SEQ. 173.3 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 
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José Calimério.  

 

     JOSÉ CALIMÉRIO (cont.) 

  5 metros de pé direito. 

 

 

SEQ. 173.4 – TETO/CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

TETO do barracão a partir da porta, até o fundo, quando 

abaixa e vemos de longe a máquina de beneficiamento e também 

alguns sacos e outras coisas que estão ali sobre o piso. 

 

 

SEQ. 173.5 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

(SEQ. 173.4) 

 

     ANA (off) 

O senhor achava que esse era o espaço pra o senhor 

colocar um tipo de máquina? 

 

JOSÉ CALIMÉRIO (off) 

É do médio, essa máquina minha é da média.  

 

 

SEQ. 173.6 – INT. MÁQUINA DE ARROZ/CEREALISTA/CALIMÉRIO. DIA 

 

JOSÉ CALIMÉRIO em pé junto à máquina. Depois de alguns 

segundos, vê-se que Elza, sua mulher, também está presente.  

 

 

SEQ. 173.7 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

(SEQ. 173.6) 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO (off) 

Minha máquina, ela produz uma base de 8 a 12 saco 

por hora, beneficiado, saco de arroz beneficiado 

de 60 quilos, arroz beneficiado, 60 quilos. De 8 a 

12 sacos por hora, beneficiado. E as outras 

máquina, tinha máquina que era de  

 

Elza pega um monte de arroz beneficiado dentro de um saco e 

mostra. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO (cont. - off) 

20 a 25 sacos por hora. 



 105 

 

Elza pega, pela segunda vez outro monte de arroz, e ouvimos: 

 

 

SEQ. 174 – INT. CEREALISTA DE SINIBALDO REZENDE TOSTES. DIA  

 

CONTINUA a última cena:  

 

     SINIBALDO (off) 

  Quando nós começamos aqui,  

 

Sinibaldo. 

 

     SINIBALDO (cont.) 

em 59, a energia aqui era assim: era ligado uma 

hora - ligava 7 hora e desligava às 8; ligava às 

9, desligava às 10. Trabalhava uma hora, 

desligava.   

   

     ANA (o.s.) 

  Até que ano foi assim? 

 

     SINIBALDO 

Da época da Cemig pra cá é que controlou tudo. 

Antes num era a Cemig, era Elfisa. Então, essas 

firmas grandes aí tudo tinha um conjunto pra poder 

produzir energia pra limpar arroz.  

 

ANA (o.s.) 

O senhor não tinha? 

 

SINIBALDO 

Não, naquela época eu era pequenim, né? 

 

 

SEQ. 175 – INT. MÁQUINA/CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

José Calimério mostra a máquina de beneficiar arroz, 

parcialmente, a começar pela: 

MOEGA. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO (off) 

Isso se chama moega. Aqui é onde põe o arroz em 

casca pra ele subir nesse elevador 

 

A câmera acompanha mostrando a máquina. 
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     JOSÉ CALIMÉRIO (off) 

e ir pro descascador. Vai pro descascador, 

descasca, passa na câmara de aspiração, tira a 

palha, e essa peça aqui fica num zigue-zague 

(aponta). Cata o marinheiro. (Apontando) O 

marinheiro torna a voltar pro descascador e lá  

 

José Calimério no canto esquerdo da imagem, aponta. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO 

  sai o arroz descascado.   

 

José Calimério do outro lado da máquina. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO 

  Aí, o arroz descascado cai aqui, ó. 

 

Detalhes da máquina. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO 

Aqui, ele sobe nesse elevador, aqui, vou te 

mostrar... 

 

José Calimério aproxima mais da máquina e abre um 

compartimento. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO  

Ó, isso aqui gira, essas caneca, e conduz o arroz 

pro brunidor, onde tira a polpa do arroz (abre 

outro compartimento), arroz descascado, e ele fica 

clarinho. 

 

José Calimério aponta para a máquina. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO 

Ele passa numa câmara de ar, aqui, e cai aqui, ó. 

(Vai mais à frente) Aqui, tira essa quirela, ó. 

 

José Calimério pega uma porção e mostra. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO  

É um arroz quebrado, miúdo, ó.  

 

(José Calimério “acha” que a luz está pouca para mostrar a 

porção). 
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JOSÉ CALIMÉRIO (para ELZA que está 

fora do quadro)  

Acende a luz, lá.  

 

ANA (o.s.)  

Não, não, não, num precisa não, tá bom. 

   

 

SEQ. 176 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

José Calimério, sentado.  

 

     ANA (o.s.) 

Nessa época que o senhor começou aqui, como é que 

era a movimentação? 

 

JOSÉ CALIMÉRIO 

Ah, era uma coisa extraordinária, nós num vencia o 

beneficiamento de cereais. 

 

SEQ. 177 – INT. MÁQUINA/CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

José Calimério junto à máquina, beneficiando arroz. 

 

     ÁUDIO 

    (Barulho da máquina beneficiando) 

 

ARROZ SAINDO DA MÁQUINA para dentro do saco. 

  

     ÁUDIO 

(Barulho da máquina). 

 

 

SEQ. 178 – EXT. CASA. RODOLFO LEITE DE OLIVEIRA. DIA 

 

CONTINUA imagem anterior. 

 

     RODOLFO (off) 

    (Termina o barulho anterior) 

Ituiutaba era considerada a “Capital do Arroz”, 

mas 

 

Rodolfo. 

 

     RODOLFO (cont.) 
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isso era na verdade uma opinião de alguns, porque 

o capital do arroz de Ituiutaba era arroz da 

região. 

 

 

SEQ. 179 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

José Calimério. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO 

Porque aqui adquiria arroz de Capinópolis, Ipiaçu, 

vinha de Quirinópolis, vinha da região toda, aqui, 

ó, Cachoeira Alta, eu comprei muito arroz de 

Cachoeira Alta. 

 

 

SEQ. 180 – EXT. CASA. RODOLFO LEITE DE OLIVEIRA. DIA 

Rodolfo. 

 

     RODOLFO 

E Ituiutaba tinha, aqui, os empresários que 

passaram a receber o arroz bruto pra fazer a 

limpeza aqui e a venda.  

 

 

SEQ. 181 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

José Calimério. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO 

Beneficiava e exportava pra São Paulo. De 60 a 85, 

mais ou menos. 

 

 

SEQ. 182 – EXT. CASA. RODOLFO LEITE DE OLIVEIRA. DIA 

 

Rodolfo. (Sobre parte da imagem passa a informação: 

Ituiutaba, em 1950, produziu 44.703 toneladas de arroz em 

casca; em 1959: 20.398; em 1970: 20.002; em 1980: 9.684, 

declinando a cada ano. IBGE)   

 

     RODOLFO 

Naquela época, Ituiutaba mesmo, na sua área, não 

tinha produção de arroz. 

 

ANA (o.s.) 

E qual era a produção daqui? 
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RODOLFO  

Ituiutaba tinha muita pastagem, muito gado. 

 

 

SEQ. 183 – INT. CEREALISTA DE SINIBALDO REZENDE TOSTES. DIA 

 

Sinibaldo. 

 

     SINIBALDO 

Produzia bem aqui, mas o arroz, o grosso mesmo 

vinha de fora, né?  

 

     ANA (o.s.) 

Então, vinha muito mais de fora... Da região era 

pouco? 

 

     SINIBALDO 

É, em vista do que vinha de fora era pouco. 

Naquela época, beneficiava uma base de 10, 12 mil 

sacos de arroz por dia, aqui, as máquinas 

todas,uai.  

 

 

SEQ. 184 – INT. SALA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

MARCOS DA SILVA CUNHA, filho de José Calimério e Elza; 

engenheiro e diretor do Parque Nacional das Emas (GO). 

 

     MARCOS 

Ituiutaba tornou-se um polo de beneficiamento de 

arroz, facilitado também por financiamentos do 

Governo Federal, na época. Além da questão da 

terra, da boa fertilidade das terras virgens, 

fatores como energia, também, depois, vieram 

alavancar esse desenvolvimento. 

 

 

SEQ. 185 – INT. SACOS DE ARROZ/CEREALISTA SINIBALDO. DIA 

 

VÁRIOS SACOS BRANCOS CHEIOS DE ARROZ empilhados estão DO 

LADO ESQUERDO DA TELA; em um deles, podemos ler a palavra 

“arroz”.  

 

DIVIDEM A TELA COM: 
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SEQ. 185.1 – INT. CEREALISTA DE SINIBALDO R. TOSTES. DIA 

 

“SINIBALDO”, que ocupa o outro lado.  

 

     ANA (o.s.)  

O senhor chegava a comprar quantos caminhões de 

arroz? 

 

     SINIBALDO  

Nós chegamos a comprar dez mil sacos de arroz. Uma 

vez nós compramos 7500 do Banco do Brasil  

 

Sinibaldo. 

 

     SINIBALDO 

e compramos 3000 de fazendeiro. 

 

ANA (o.s.) 

Foi uma safra? 

 

SINIBALDO 

É, uma safra. 

 

 

SEQ. 186 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

José Calimério. 

 

     ANA (o.s.) 

Aqui no município de Ituiutaba,   mais próximo, 

onde é que produzia arroz? 

   

     JOSÉ CALIMÉRIO 

  Aqui,  

 

INSERT: PARTE DE MAPA DO IBGE que inclui regiões arrozeiras 

de Ituiutaba. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO (cont. - off) 

na região toda. 

 

     ANA (off) 

  Mesmo dentro da cidade? 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO (off) 
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Mesmo encostado, aqui, meu pai tocou lavoura de 

arroz, aqui, ó, berano o cemitério, aqui, ó, ia lá 

no Capão da Lagoa.  

 

ANA (off) 

E a terra era boa? 

 

JOSÉ CALIMÉRIO (off) 

A terra toda vida foi boa.  

 

José Calimério. 

 

   JOSÉ CALIMÉRIO 

Mas, chovia o suficiente, agora as águas 

diminuíram, né?  

 

 

SEQ. 187 – INT. CEREALISTA DE SINIBALDO REZENDE TOSTES. DIA 

 

Sinibaldo.   

 

     ANA (o.s.) 

  O senhor chegou a plantar arroz? 

 

     SINIBALDO 

  66, 67 eu era lavourista lá em Santa Vitória. 

 

     ANA (o.s.) 

Quando o senhor comprou aqui era um segmento, e o 

senhor passou pro arroz era 66? É. 

 

SINIBALDO 

Já fui mexer com arroz de 66 pra cá. 

 

ANA (o.s) 

E o senhor acha que nessa época já estava 

começando... 

 

SINIBALDO 

a decair, né? 

 

 

SEQ. 188 – INT. SALA/CASA ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA. 

 

Marcos da Silva Cunha. 

 

     MARCOS 
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Na década de 60, com o declínio, já, da produção, 

que veio a ser substituída, principalmente, pela 

pastagem, devido, também, à perda de fertilidade 

do solo e o aumento do tributo, da tributação 

aliada a questões trabalhistas, que tiraram as 

pessoas do campo, já que nenhum proprietário não 

queria mais manter os meeiros por questões 

trabalhistas, com medo de perder a terra, levaram 

com que a produção que ora era dentro da região 

comece a vir de outras regiões distantes. Isso 

encareceu o custo da industrialização do arroz, 

mas permitiu que fosse uma sobrevida, curta 

comparada à outra, mas que permaneceu, ainda, 

algumas máquinas trabalhando.  

 

 

SEQ. 189 – INT. CEREALISTA DE SINIBALDO REZENDE TOSTES. DIA 

 

Sinibaldo. 

 

     SINIBALDO 

Aqui, a gente num achava máquina pra comprar 

quando tava no grosso do arroz, quando começou 

decair foram vendendo as máquinas.  

 

     ANA (o.s.) 

Tinha quantas Máquinas? O senhor lembra? O senhor 

sabe? 

 

     SINIBALDO 

  Eles falavam que tinha 120 máquinas. 

 

     ANA (o.s.) 

120, seriam 120 donos ou em torno de 100 donos 

porque... 

 

     SINIBALDO 

Não, tinha dono, por exemplo... O “Arroz Dolar” 

tinha aí umas 3 máquina; cada local desse tinha 3, 

4 máquina. Os “Irmãos Vilela” tinha 3 ou 4 máquina 

lá no deles. Todos aqui tinha 2, 3 máquina em cada 

cômodo, né?   

 

 

SEQ. 190 – EXT. CASA. RODOLFO LEITE DE OLIVEIRA. DIA 

 

Rodolfo. 
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     RODOLFO 

Tinha, possivelmente, 30 indústrias de beneficiar 

arroz, em Ituiutaba. 

 

 

SEQ. 191 – EXT. CASA. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA. DIA 

 

João José. 

 

     JOÃO JOSÉ 

Agora, maquininha de limpar arroz pro gasto, essas 

coisas, assim, tinha muita.   

 

 

SEQ. 191.1 – EXT. RUA/MÁQUINA PEQUENA DE ARROZ. DIA 

 

Prédio que antes funcionou uma Máquina de Arroz, pequena. 

  

 

SEQ. 191.2 – EXT. CASA. JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA. DIA 

 

(SEQ. 191.1) 

 

     ANA (off) 

  Tinha as máquinas menores, né?  

 

     JOÃO JOSÉ (off) 

(Mostra o prédio) Aqui, era do Zé Paulo. Aqui era 

lugar deles beneficiar arroz pro gasto, sabe? 

Armazenava e limpava. Cada um tinha seus lotes de 

arroz beneficiado. Da fazenda, sabe? Mas, só de 

beneficiar arroz do fazendeiro, num pegava arroz 

pra exportar, não. 

   

João José. 

 

     ANA (o.s.) 

Então, na sua memória, tinha mais de 20 das 

grandes? 

 

     JOÃO JOSÉ 

  É, das grandes, das grandes. 

 

 

SEQ. 192 – EXT. RUA/DEMOLIÇÃO/PRÉDIO QUE FOI “MÁQUINA”. DIA 
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Lugar que antes existiu um prédio de Máquina de Arroz, ainda 

se encontram os destroços e também parte do prédio que 

existe (com outra destinação). 

   

     ANA (o.s.) 

  Aqui também tinha máquina, né?  

 

     JOÃO JOSÉ (off) 

  Tinha. 

      

JOÃO JOSÉ (off) 

Depositava aí, e beneficiava aqui, ó. Aí era o 

lugar deles beneficiar. 

 

ANA (o.s.) 

e também depósito. Dentro desse branco aqui era 

uma máquina? 

 

JOÃO JOSÉ (off) 

Era uma máquina, aí era o lugar de beneficiar... 

Depositava aí, e beneficiava aqui.  

 

ANA (o.s.) 

Esse espaço todo era máquina de beneficiamento e 

também funcionava como um depósito de arroz 

ensacados.  

 

 

SEQ. 193 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

CONTINUA final da última imagem. 

 

     ANA (off) 

Chegava a ter quantos funcionários numa máquina 

dessas? 

 

José Calimério. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO 

Ah, era uma base de 10 a 15 funcionários, em torno 

desse movimento todo, pra girar a indústria. 

 

 

SEQ. 194 – EXT. RUA/PRÉDIO QUE FOI “MÁQUINA DE ARROZ”. DIA 

 

Muito pouco do rosto de João José ao lado direito do 

enquadramento de um PRÉDIO que antes funcionou como Máquina 
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de Arroz. No começo da imagem o vemos, mas, em seguida, o 

movimento o deixa para trás. 

 

     JOÃO JOSÉ 

  Meio dia, 

 

     JOÃO JOSÉ (off) 

meia dia e meia, duas horas, ia chegando os 

caminhão e encostando. 

 

 

SEQ. 194.1 – EXT. CAMINHÃO PARADO. DIA 

 

PNEU DO CAMINHÃO encoberto de terra, no asfalto. 

(O movimento inicia no centro da roda e mostra o pneu com 

calço).  

 

 

SEQ. 194.2 – EXT. RUA/PRÉDIO QUE FOI “MÁQUINA DE ARROZ”. DIA 

 

(SEQ. 194.1) 

 

     JOÃO JOSÉ (off) 

Aqui, ficava 50, 60 caminhão dum lado e outro, 

aqui, cheio de arroz, esperando uns aos outros, 

pra, no outro dia, descarregar. E aqui 

 

Perfil de João José, ao lado direito do enquadramento do 

PRÉDIO. 

 

     JOÃO JOSÉ 

  era 50, 60 chapa... 

 

 

SEQ. 195 – EXT. TERRENO/LADO 1. DIA. 

 

AVILSON DIVINO DOS SANTOS, Chapa/Carregador. 

 

     AVILSON 

Carregador, carregador.  

 

ANA (baixo – off)  

Chapa. 

 

AVILSON 

É, chapa. 
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SEQ. 196 – EXT. TERRENO/LADO 1. DIA. 

 

Avilson. 

 

     AVILSON 

Uns fala Carregador, uns fala Chapa, entendeu? 

Outros fala Saqueiro. Eu era carregador.  

 

 

SEQ. 196.1 – EXT. FORMIGAS/PISO DE CIMENTO. DIA 

 

DUAS FORMIGAS: uma segue para cima e a outra para baixo 

carregando uma folha. 

 

 

SEQ. 196.2 – EXT. TERRENO/LADO 1. DIA. 

 

(SEQ. 196.1) 

 

     ANA (off) 

  E carregava o que? 

 

Avilson. 

 

     AVILSON 

  Saco de arroz. Saco de arroz e milho.  

 

 

SEQ. 197 – EXT. PORTA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIA 

 

(OFF)HOMENS PEGAM SACOS CHEIOS DE PRODUTOS EM CAMINHÃO E 

(IN) CARREGAM PARA DENTRO DO ESTABELECIMENTO. Estão 

próximos, desfocados, cinquenta por cento opacos. 

 

EM FUSÃO COM:  

 

 

SEQ. 197.1 – EXT. TERRENO/LADO 1. DIA. 

 

Avilson.  

 

     ANA (o.s.) 

  Quantos sacos de arroz cê carregava por dia? 

 

     AVILSON 
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Naquela ocasião de 1980, a gente conseguia 

carregar, 

 

 

SEQ. 197.2 – EXT. PORTA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIA 

 

(OFF) HOMEM pega saco no caminhão e (IN) carrega saco cheio, 

na cabeça. DESFOCADO. 

 

 

SEQ. 197.3 – EXT. TERRENO/LADO 1. DIA. 

 

(SEQ. 197.2) 

 

     AVILSON (cont. - off) 

   cada pessoa,  

 

Avilson. 

 

     AVILSON 

cada pessoa era uns duzentos, duzentos e trinta 

saco, durante o dia.  

 

 

SEQ. 198 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

José Calimério. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO 

  Naquela época 

 

 

SEQ. 198.1 – INT. SACOS DE ARROZ/CEREALISTA.JOSÉ CALIMÉRIO 

 

VOLUMES DE ARROZ EMPILHADOS em sacos de linha. 

 

 

SEQ. 198.2 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

(SEQ. 198.1) 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO (off) 

  era volume de 60 a 80, 85 quilos  

 

José Calimério 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO  
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dos arroz em casca... Agora hoje num existe mais, 

num tem gente pra dar conta de carregar, mas os 

peão carregava. 

 

 

SEQ. 199 – EXT. PRÉDIO CASEMG. DIA 

 

Vista com o carro em movimento. 

 

SEQ. 199.1 – EXT. TERRENO/LADO 1. DIA. 

 

(SEQ. 199) 

 

     AVILSON (cont. - off) 

Eu era Chapa na Casemg em 1982. Acabava a safra, a 

gente ficava pra fora, voltava de novo, pelo 

Sindicato. Inclusive, ainda trabalho lá, até hoje. 

Quando a gente carregava mais longe um pouquinho 

dava, aí, uns 20 metros e subia escada também.  

 

     ANA (off) 

  Quantos degraus? 

 

Avilson. 

 

     AVILSON 

Ó, nóis chegava a subir até 20 degrau. Com o saco 

na cabeça. De arroz. 

 

 

SEQ. 199.2 – EXT. CASEMG/DO CARRO. DIA 

 

Vista da Casemg a partir da cerca. 

 

     ANA (off) 

Quando o senhor começou a carregar saco de arroz 

na Casemg, o senhor ouvia alguém contar alguma...  

 

 

SEQ. 199.3 – EXT. TERRENO/LADO 1. DIA. 

 

Avilson.  

 

     ANA (o.s. – cont.) 

Alguma história de outras pessoas que eram chapa? 

 

AVILSON 
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Não, tem, inclusive, tem até os que machucou, lá, 

machucou... (lembrando) Tem o senhor Mobral, tem o 

Zezão, que hoje em dia num tá nem podendo andar 

mais, com artrose, num tá nem podendo andar mais. 

 

ANA (o.s.) 

Por que o senhor acha que é? 

 

AVILSON 

Devido do peso, 

 

 

SEQ. 199.4 – EXT. PORTA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIA 

 

HOMENS CARREGAM SACO NA CABEÇA: Imagem desfocada, opaca. 

 

FUSÃO COM: 

 

 

SEQ. 199.5 – EXT. TERRENO/LADO 1. DIA. 

 

Avilson. 

 

     AVILSON (cont.) 

do peso da sacaria, que põe o peso da sacaria na 

cabeça, setenta quilos, vai subir uma escada, aí, 

de 

 

AVILSON. 

 

     AVILSON (cont.) 

vinte degrau, aí, (aponta) judia a coluna e a 

batata da perna. 

 

 

SEQ. 200 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

José Calimério. 

 

     ANA (o.s.) 

  A Casemg era só pra armazenar, pra guardar? 

   

     JOSÉ CALIMÉRIO  

A Casemg, primeiramente, era. Depois, ela montou 

duas máquina, e começou a beneficiar pro governo. 

Depois, também, num deu resultado, porque os 

cereais foram desaparecendo, aí, fechou.  
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ANA (o.s.) 

O que era feito desse beneficiamento de arroz pro 

governo? 

 

JOSÉ CALIMÉRIO 

Uai, o governo exportava pra fora e pro Brasil. 

 

 

SEQ. 201 – EXT. CAGEP. DIA 

 

José José mostra onde funcionou a CAGEP: Um conjunto de 

edifícios contíguos, que ainda estão em pé e que funcionam 

outras atividades. 

 

     JOÃO JOSÉ (off) 

Aqui era a CAGEP, aqui era só depósito, aqui num 

tinha máquina, era só depósito e armazenamento de 

arroz e algodão. Daqui saia pras máquinas, pra 

beneficiar. É, aqui cabia cem mil sacos de arroz, 

nesse mundo aqui, ó. Ou mais. Era trem toda vida. 

Aqui, pega na 19 vai até a 17. Da CAGEP. 

 

 

SEQ. 202 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

José Calimério. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO 

Teve uma época que eu pus doze mil sacos de arroz 

aqui dentro, e pus cinco mil  

 

 

SEQ. 202.1 – INT. SACOS DE ARROZ. CEREALISTA J. CALIMÉRIO 

 

Sacos de arroz empilhados; saco quase cheio em cima de 

balança. 

 

 

SEQ. 202.2 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

(SEQ. 202.1) 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO (cont. - off) 

na Casemg, no depósito, porque aqui num coube. Pra 

ver a quantidade de arroz que tinha em Ituiutaba, 

e a minha era das menor, das menor de Ituiutaba.  
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José Calimério. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO 

Agora, hoje, a gente fica lembrando e só tem 

saudade. 

 

 

SEQ. 203 – INT. CEREALISTA DO SINIBALDO REZENDE TOSTES. DIA 

 

Sinibaldo.  

 

     SINIBALDO 

  Isso aqui era tudo cheio de arroz. 

 

 

SEQ. 203.1 – INT. SACOS DE ARROZ/CEREALISTA SINIBALDO. DIA 

 

OPACOS, SACOS DE ARROZ empilhados no chão. 

 

EM FUSÃO COM: 

 

 

SEQ. 203.2 – INT. CEREALISTA DO SINIBALDO R. TOSTES. DIA 

 

Sinibaldo (CONT. SEQ. 203.1) 

 

     SINIBALDO 

  Tinha só um trieiro aqui, 

 

SAI imagem de Sinibaldo, FICA: 

 

 

SEQ. 203.3 – INT. SACOS DE ARROZ/CEREALISTA SINIBALDO. DIA 

 

SACOS DE ARROZ empilhados no chão. 

 

     SINIBALDO (cont. - off) 

nós punha no chão,  

 

(“Volta” FUSÃO: Sinibaldo e sacos de arroz): 

 

 

SEQ. 203.4 – INT. SACOS DE ARROZ/CEREALISTA SINIBALDO. DIA 

 

OPACOS, SACOS DE ARROZ empilhados no chão. 
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EM FUSÃO COM: 

 

  

SEQ. 203.5 – INT. CEREALISTA DO SINIBALDO R. TOSTES. DIA 

 

Sinibaldo  

 

   SINIBALDO 

despejava aqui, o povo andava em cima do arroz, 

aqui, ó.   

 

 

SEQ. 203.6 – INT. SACO/CEREALISTA DO SINIBALDO. DIA 

 

Bem próximo, de cima para baixo, saco aberto, com arroz 

branco e vasilha de retirar o arroz dentro. 

 

 

SEQ. 203.7 – INT. CEREALISTA DO SINIBALDO R. TOSTES. DIA 

 

(SEQ. 203.6) 

 

     ANA (off) 

O que deu mais dinheiro pro senhor, o arroz ou a 

farinha? 

 

    SINIBALDO (off) 

Ah, não, o arroz.  

 

Sinibaldo. 

 

     SINIBALDO 

  Arroz, eu comprei fazenda com o arroz.  

 

 

SEQ. 203.8 – EXT. FAZENDA. DIA 

 

ANA MUNIZ, ao longe, abre a porteira e começa a vir na 

direção da câmera. 

 

 

SEQ. 203.9 – INT. CEREALISTA DO SINIBALDO R. TOSTES. DIA 

 

(SEQ. 203.8) 

 

     SINIBALDO (cont. – off) 
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Quem mexeu com arroz, aqui, tudo ficou rico, né? 

Compraram muita fazenda, ficaram rico, né? Agora, 

eu, inveis de ficar rico, fiquei pobre porque, 

além de ganhar dinheiro com arroz, eu fui inventar 

de plantar e aí perdeu tudo, né? O primeiro ano 

que nós tocamo roça de arroz eu achei que ia ficar 

rico: Em 66 eu  

 

 

SEQ. 203.10 – EXT. FAZENDA. DIA 

 

CASA, com bezerro em volta de coxo. 

 

 

SEQ. 203.11 – INT. CEREALISTA DO SINIBALDO R. TOSTES. DIA 

 

(SEQ. 203.10) 

 

     SINIBALDO (cont. - off) 

colhi bem, 67, 68, 69 perdi três ano seguido. Aí, 

eu tive que vender a fazenda pra poder pagar o 

Banco, 

 

Sinibaldo. 

 

     SINIBALDO 

  porque era financiado. 

 

 

SEQ. 203.12 – EXT. PLANTAÇÃO DE ARROZ. DIA 

 

Plantação de arroz com cachos. 

 

 

SEQ. 203.13 – INT. CEREALISTA DO SINIBALDO R. TOSTES. DIA 

 

(SEQ. 203.12) 

 

     SINIBALDO (cont. - off) 

Até 83, 84, eu ainda plantei arroz, toda ver que 

plantava perdia. 

 

 

SEQ. 204 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

CONTINUA final da última imagem. 
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     JOSÉ CALIMÉRIO (off) 

Por causa do nosso arroz ser de sequeiro, as 

chuvas, as chuvas foram  

 

José Calimério. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO 

afastando, ficou um pouco escassa, então, ninguém 

acertava a plantação de cereais, muito difícil 

acertar. O que que aconteceu? O produtor só tomava 

prejuízo. Muitos foram à falência 

 

 

SEQ. 205.1 – EXT. CHUVA. 

 

Chuva cai no escuro. 

 

EM FUSÃO COM: 

 

 

SEQ. 206.2 – EXT. PLANTIO DE ARROZ 

 

Plantio de arroz, começando a crescer. 

 

 

SEQ. 206.3 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

(SEQ. 206.1 + SEQ. 206.2) 

 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO (cont. - off) 

plantando arroz, achando “o ano que vem eu ganho” 

e “o ano que vem” perdia de novo. 

   

 

SEQ. 207 – INT. CEREALISTA DO SINIBALDO REZENDE TOSTES. DIA 

 

CONTINUA final da última imagem. 

 

     SINIBALDO (off) 

  De lá pra cá vem só piorando, 

 

Sinibaldo. 

 

     SINIBALDO 

  piorando, piorando, arroz agora acabou, né? 
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SEQ. 208 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

José Calimério em pé ao lado da máquina. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO 

Pararam de plantar, não é? Pra importar os custos 

é muito alto, então, foi preciso parar de 

beneficiar. 

 

 

SEQ. 209 – INT. CEREALISTA DO SINIBALDO REZENDE TOSTES. DIA 

 

INSERT: FOTOGRAFIA Ituiutaba (anos 1980).  

 

     ANA (para Sinibaldo - off) 

Se todo esse pessoal tava produzindo, e a cidade 

tava progredindo, ela decaiu, então? 

 

DIMINUI o insert, fica amplo à esquerda; e MENOR, a imagem 

de Sinibaldo, ao lado direito. 

 

     SINIBALDO 

  Ah, decaiu demais, né?  

 

O INSERT é substituído por outra imagem no mesmo lugar: 

FOTOGRAFIA de Ituiutaba, ano 2009. 

 

     ANA (cont. – o.s.) 

Mas, e esse outro negócio que entrou, num ajudou a 

sustentar a cidade? 

 

Sinibaldo. 

 

    SINIBALDO 

A senhora sabe o que que é, acontece que eles 

ficam rico... Eles partiram tudo pra fazenda, pra 

mexer com boi, com fazenda e abandonou a cidade, 

as indústrias, né? 

 

 

SEQ. 210 – INT. SALA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

Marcos. 

 

     MARCOS 
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O ciclo do arroz em Ituiutaba, ele foi devido a 

diversos fatores estratégicos. Primeiro, foi a 

necessidade de abertura  

 

 

SEQ. 210.1 – EXT. PARQUE GOIABAL. DIA 

 

Matagal. 

 

 

SEQ. 210.2 – INT. SALA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

(SEQ. 210.1) 

 

     MARCOS (cont. - off) 

das terras agrícolas. O arroz sempre foi uma das 

primeiras culturas a serem implantadas em uma área 

após o desmatamento.  

 

MARCOS. 

 

     MARCOS 

Outro fator que propiciou 

  

INSERT: MAPA com posição de Ituiutaba em relação a outras 

regiões. 

 

MARCOS (cont. - off) 

foi a posição de Ituiutaba, em relação aos grandes 

centros consumidores.  

 

MARCOS. 

 

     MARCOS 

A gente percebe logo após o ciclo do arroz o ciclo 

da...  

 

 

SEQ. 210.3 – EXT. ÁREA RURAL. DIA 

 

Gado. 

 

 

SEQ. 210.4 – INT. SALA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

(SEQ. 210.3) 
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     MARCOS (cont. – off) 

da pecuária, implantando a Nestlé.  

 

 

SEQ. 210.5 – EXT. ENTRADA DA CIDADE. DIA 

 

DE DENTRO DO CARRO EM MOVIMENTO: FRIGORÍFICO “Frig West”. 

 

 

SEQ. 210.6 – INT. SALA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

(SEQ. 210.5) 

 

     MARCOS (cont. - off) 

E também é nesse ciclo que surge o frigorífico, já    

pós arroz, influenciado pela pecuária.  

 

Marcos. 

 

     MARCOS 

Tivemos uma pequena fase de soja.  

 

 

SEQ. 210.7 – EXT. ÁREA RURAL/BEIRA DE ESTRADA. DIA 

 

DO CARRO EM MOVIMENTO: O lugar está desmatado. 

 

 

SEQ. 210.8 – INT. SALA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

(SEQ. 210.7) 

 

     MARCOS (cont. - off) 

Mas, hoje, você tem o ciclo da cana, e a cana, ela 

vai ter o ciclo dela também. É uma commodities, 

hoje, já, a cana e ela está baseada  

 

Marcos. 

 

     MARCOS 

na oferta de terras  

 

 

SEQ. 210.9 – EXT. ESTRADA. DIA 

 

DE DENTRO DO CARRO EM MOVIMENTO: um CAMINHÃO COM BAGAÇO DE 

CANA DENTRO segue pela estrada. 
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SEQ. 210.10 – INT. SALA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

(SEQ. 210.9) 

 

     MARCOS (cont. - off) 

na região, hoje, são baratas comparadas a São 

Paulo, por  isso que houve o ciclo na região.  

 

 

SEQ. 211 – EXT. CASA DE RODOLFO LEITE DE OLIVEIRA. DIA 

 

CONTINUA final da última imagem. 

 

     RODOLFO (off) 

  Nessa questão rural... Com  

 

Rodolfo. (EDIÇÃO, escrever abaixo na imagem: A emancipação 

dos municípios ocorreu a partir do ano de 1948).  

 

 

     RODOLFO  

a emancipação dos outros municípios em volta há 

algum tempo atrás, bem atrás,  

 

(EDIÇÃO, escrever abaixo na imagem: A área da cidade é de 

2.598,046 km2. Anteriormente a área era de 10.247,13 km2.) 

 

     RODOLFO (off) 

a área de Ituiutaba é relativamente pequena e ela 

tem  

 

Rodolfo. 

 

     RODOLFO 

uma produção rural pequena, entendeu? 

Relativamente às terras vizinhas, às cidades 

vizinhas.  

 

 

SEQ. 212 – INT. SALA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 

 

Marcos. 

 

     MARCOS 

Ituiutaba, hoje, depende muito mais  



 129 

 

 

SEQ. 212.1 – EXT. CENTRO DA CIDADE  

 

RUA com pedestres e carros passando.(tempo: 00:00:01:12) 

 

 

SEQ. 212.2 – EXT. CALÇADÃO 

 

Funcionária de limpeza pública trabalha e pessoas passam. 

(01;19) 

 

 

SEQ. 212.3 – EXT. ROTATÓRIA/ALTO DA CIDADE 

 

No alto, PRÉDIOS; VEÍCULOS passam; PLACA indica as direções: 

“Centro; Prefeitura; Fórum; Polícia Militar; Pronto Socorro; 

Parque de eventos JK; Campus Universitário; Justiça do 

Trabalho; Cemitério São José”. (02;25) 

 

 

SEQ. 212.4 – EXT. TELHADO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ. 

 

No telhado está escrito “Hospital São José”. (01;00) 

 

 

SEQ. 212.5 – EXT. FACULDADE FEIT 

 

Parte da FACULDADE, não aparece o nome. (00:23) 

 

 

SEQ. 212.6 – EXT. FACULDADE FTM 

 

Geral, lateral, aparece nome. (00:25) 

 

 

SEQ. 212.7 – EXT. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

 

Vista de longe.(EDIÇÃO): escrever “UFU”. (00:24). 

 

 

SEQ. 212.8 – EXT. INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 

 

Vista de longe.(EDIÇÃO): escrever “IFTM”. (00:29). 

 

 

SEQ. 212.9 – INT. SALA/CASA. ELZA E JOSÉ CALIMÉRIO. DIA 
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(SEQ. 212.1 até a SEQ. 212.8) 

 

   MARCOS (cont. – off) 

do setor de serviços do que da atividade agrícola, 

sendo aqui o polo de uma microrregião que utiliza  

 

Marcos. 

  

     MARCOS    

em Ituiutaba os serviços aqui oferecidos.  

 

 

SEQ. 213 – EXT. CASA DE RODOLFO LEITE DE OLIVEIRA. DIA 

 

Rodolfo. 

 

     RODOLFO  

O negócio centrou aqui de tal 

 

 

SEQ. 213.1 – EXT. ENTRADA DA CIDADE. DIA 

 

DE DENTRO DO CARRO EM MOVIMENTO: MONUMENTO com o nome de 

Ituiutaba na entrada da cidade. 

 

 

SEQ. 213.2 – EXT. CASA DE RODOLFO LEITE DE OLIVEIRA. DIA 

 

(SEQ. 213.1) 

 

     RODOLFO (cont. - off) 

forma que a indústria e o comércio superaram, né? 

Superaram todas as atividades.  

 

 

SEQ. 213.3 – EXT. CASA DE RODOLFO LEITE DE OLIVEIRA. DIA 

 

Rodolfo. 

 

     RODOLFO 

Então, essas 

 

 

SEQ. 213.4 – EXT. CIDADE. DIA 

 

VISTA PARCIAL da cidade. 
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SEQ. 213.5 – EXT. CASA DE RODOLFO LEITE DE OLIVEIRA. DIA 

 

(SEQ. 213.4) 

 

     RODOLFO (cont. – off) 

Indústrias, essas fábricas, essas empresas de 

arroz tudo, sumiu tudo, acabou tudo, transformaram 

em outras coisas, entendeu? 

 

 

SEQ. 213.6 – EXT. AVENIDA 17. DIA 

DE DENTRO DO CARRO EM MOVIMENTO: Subindo a avenida 17, 

esquina da rua 18 e depois das Ruas 20, 22 e 24.  

 

 

SEQ. 213.7 – EXT. CASA DE RODOLFO LEITE DE OLIVEIRA. DIA 

 

(SEQ. 213.6) 

 

     RODOLFO (cont. – off) 

A indústria e comércio foi alterando, a cidade foi 

crescendo, a... 

 

Rodolfo. 

 

     RODOLFO 

a população aumentou  

 

  

SEQ. 213.8 – EXT. RUA/BAIRRO  

 

Casas iguais e muitos postes de iluminação instalados. 

 

 

SEQ. 213.9 – EXT. CASA DE RODOLFO LEITE DE OLIVEIRA. DIA 

 

(SEQ. 213.8) 

 

     RODOLFO (cont. – off) 

demais, entendeu? Então, virou... ficou uma cidade  

 

Rodolfo. 

 

     RODOLFO 
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bem diferente do que era na “capital do arroz”. 

Muito diferente. 

 

(EDIÇÃO): Escurece sobre imagem e lemos (no preto): 

“Pesquisa realizada de 2010 a 2014”. 

 

 

SEQ. 214 – INT/EXT. PORTA DO FUNDO/CEREALISTA SINIBALDO. DIA 

 

CONTINUA a frase anterior. 

 

     SINIBALDO (off) 

Paquei demais pra tirar a casca. Tirava... 

 

Sinibaldo, em pé, em uma das portas de saída da cerealista; 

avista-se ao fundo o “condutor” por onde sai a casca de 

arroz. 

 

     SINIBALDO 

tirava nos caminhão, pagava oito real, era oito 

mirreis por caminhão pra poder tirar uma casca, um 

caminhão de casca.   

  

    ANA (o.s.) 

E hoje? 

 

    SINIBALDO 

Ah, hoje vende tudo a cinco real o saco, que ele 

vende, o saco, né? Antigamente era caminhão.  

 

Sinibaldo sai e fica só o fundo da imagem. 

 

    ANA (o.s.) 

 Ali desce a casca de arroz? 

 

    SINIBALDO (off)  

Desce. 

 

 

SEQ. 215 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

José Calimério. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO 

Eu trabalho aqui, num tava trabalhando a hora que 

você chegou? 
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SEQ. 215.1 – INT. JUNTO À MÁQUINA. DIA 

 

José Calimério pega o SACO COM ARROZ PELA METADE e o afasta 

da máquina. 

 

 

SEQ. 215.2 – INT. CEREALISTA DE JOSÉ CALIMÉRIO DA CUNHA. DIA 

 

(SEQ. 215.1) 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO (off) 

Foi só quatro volume de arroz que eu beneficiei e 

parei. 

 

José Calimério. 

 

     JOSÉ CALIMÉRIO  

Chega pra beneficiar pra terceiro eu solto a 

máquina, acabou, eu paro. E ficamos aqui. 

 

    ANA (o.s.) 

Desde quando tá nesse ritmo de agora? 

 

    JOSÉ CALIMÉRIO 

Aaa... Desde a época de 2000.  

 

 

 

ESCURECE sobre imagem. 

 

CRÉDITOS FINAIS. 

 

       

 

 


