Documentário

SOB A PATA DO BOI
revela como opera a
cadeia da pecuária na
Amazônia, principal vetor
de desmatamento da maior
floresta tropical do mundo.

Rio de Janeiro, maio de 2018

Sob a Pata do Boi é fruto de dois
anos de investigação jornalística em
campo, com mais de cinquenta horas
de entrevistas gravadas em cinco
estados do Brasil: Pará, Mato Grosso,
São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
O resultado é um panorama inédito
da cadeia da pecuária na Amazônia,
trazendo as múltiplas visões dos
atores envolvidos na indústria
- dos pequenos produtores em
assentamentos rurais aos donos de
frigoríficos e políticos. “Dentro e fora
do Brasil, muita gente sequer sabe que
existe boi na Amazônia. Pensamos
em fazer um filme, em primeiro lugar,
para o consumidor”, explica Marcio
Isensee e Sá, o diretor. “Nosso objetivo
é mostrar que não só a pecuária é uma
das principais atividades econômicas
da Amazônia hoje, como tornou-se
forte elemento cultural da região”.
Com 200 milhões de cabeças
de gado, o Brasil possui o maior
rebanho comercial de bois do
mundo. Somos também o terceiro no

ranking de consumidores de carne,
segundo dados da Organização das
Nações Unidas para Alimentação
e Agricultura (FAO). O brasileiro
desconhece, no entanto, a origem da
carne que produz e consome: 40%
dela vem da Amazônia. Até 2009, a
cadeia da pecuária na maior floresta
tropical do mundo não prestava
contas de sua atuação socioambiental.
Desmatamento
ilegal,
trabalho
escravo e criação dentro de áreas
protegidas ou em terras indígenas
eram práticas comuns. Graças a uma
ação do Ministério Público Federal e à
campanha da ONG Greenpeace, de lá
para cá, a cadeia precisou se adequar.
Sob a Pata do Boi conta como a pecuária
entrou na Amazônia e se tornou seu
principal vetor de desmatamento,
revelando suas práticas hoje, quase
uma década após começar a sofrer
as primeiros pressões para eliminar
suas ilegalidades.

O filme, vencedor do prêmio One
Hour Award, concedido pelo
Ministério da Cultura da França
durante o Festival Recherche et
Développement Durable (FReDD),
em Toulouse, estreia no Brasil em
junho de 2018. Sob a Pata do Boi já foi
exibido na França, Holanda, Hungria
e Eslováquia.
O documentário é parte do projeto
Rumo ao Desmatamento Zero,
parceria do site de jornalismo
ambiental ((o))eco com a ONG Imazon
que, desde 2016, vem produzindo
reportagens
investigativas
que
buscam entender o efeito das medidas
de pressão sobre a cadeia da pecuária,
expondo os desafios, os fracassos e
apontando possíveis soluções.
O filme tem 49 minutos e foi
legendado para três línguas: inglês,
espanhol e francês.

A HISTÓRIA DE UMA CADEIA
A Amazônia tem hoje 85 milhões
de cabeças de gado - três para cada
habitante humano. Na década de 1970
quase não havia bois e a floresta estava
praticamente intacta. Em menos de 50
anos, uma porção de floresta equivalente
ao tamanho da França desapareceu 63% desse desmatamento foi para dar
lugar a pastagens. A entrada massiva
do boi na floresta remonta ao período
de ocupação da floresta durante a
ditadura militar no Brasil. Anos de
incentivos de governo para formação de
fazendas fizeram com que boa parte do
desmatamento amazônico acontecesse
sob a pata do boi.
A partir da década de 2000, a carne
brasileira ganha força nos mercados
internacionais e novamente o governo
exerce influência
- em 2007, os
frigoríficos JBS, Marfrig e Bertin
figuravam entre os três maiores
beneficiários
de
empréstimos
a
juros baixos do Banco Nacional de
Desenvolvimento (BNDES). Em 2009,

“Ficamos um ano e
meio investigando
transações comerciais
da cadeia da pecuária
até conseguir provar
que o gado produzido
em áreas desmatadas
ilegalmente na região
era comercializado
em São Paulo, Rio de
Janeiro, nos grandes
centros do país”

o Greenpeace lança um relatório
divisor de águas para a cadeia: “A Farra
do Boi na Amazônia” revelava que
80% das áreas desmatadas na Amazônia
até aquele momento haviam se tornado
pasto, apontando o dedo para os
grandes frigoríficos operando na
região, que, a despeito de usufruírem
de benefícios dados pelo governo, não
operavam de acordo com as normas
socioambientais do país.
Naquele mesmo ano, o jogo começou a
virar. Um jovem procurador do Ministério
Público Federal, Daniel Azeredo,
decidido a frear o desmatamento no
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FRIGORÍFICOS
COMPRAM DE

390 MIL
FAZENDAS
QUE CRIAM

Pará, obrigou os grandes frigoríficos
operando na Amazônia a assinarem um
acordo comprometendo-se a monitorar
o desmatamento nas fazendas de
onde compravam o gado. “Ficamos um
ano e meio investigando transações
comerciais da cadeia da pecuária até
conseguir provar que o gado produzido
em áreas desmatadas ilegalmente na
região era comercializado em São Paulo,
Rio de Janeiro, nos grandes centros do
país”, conta Azeredo em entrevista ao
documentário. Começa aí a história de
Sob a Pata do Boi.

79 MILHÕES
CABEÇAS DE GADO

O TAMANHO DO PROBLEMA
O setor agrícola ocupa 38,7% do
território brasileiro - desses, metade
são pastos, segundo dados da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa). A pecuária usa mais de 200
milhões de hectares de terras no Brasil,
dos quais 48 milhões na Amazônia.
Para fins de comparação, apesar de ser
o maior produtor de soja do mundo,
o grão se estende por 30 milhões de
hectares de solo brasileiro. “A pecuária
na Amazônia tem como características
baixa produtividade - menos de um
boi por hectare - e o pouco emprego
de tecnologia”, explica Paulo Barreto,
pesquisador do Imazon e idealizador do
documentário em parceria com a equipe
do ((o))eco. “Calculamos que há ao menos
10 milhões de hectares de pastagens
abandonadas ou mal aproveitadas
na Amazônia. É área suficiente para
aumentar a produção de carne e ainda

liberar espaço para a agricultura sem que
seja necessário derrubar mais nenhuma
árvore”, diz Barreto. Apesar de viável,
a pecuária livre de crimes ambientais
ainda não se revelou uma realidade.
“As forças em favor do desmatamento
continuam ganhando”, conclui Barreto.

“As forças
em favor do
desmatamento
continuam
ganhando”

SERVIÇO
SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

ESTREIA

07/06 - QUINTA-FEIRA - 19H

31/05 - QUINTA-FEIRA - 19H30

MUSEU DO MEIO AMBIENTE

MOSTRA ECOFALANTE

R. Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico,
Rio de Janeiro
Sessão seguida de mesa de debate
Aberto e gratuito

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO
Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade
Sessão seguida de mesa de debate
Aberto e gratuito

EXIBIÇÕES NA MOSTRA ECOFALANTE

BELÉM

02/06 - 17H30

4/6 - SEXTA-FEIRA - 9H

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL
R. Álvares Penteado, 112 - Centro, São Paulo
Sessão seguida de debate com a equipe do filme
Aberto e gratuito

CINÉPOLIS SHOPPING BOULEVARD BELÉM
Av. Visc. de Souza Franco, 776 - Reduto
Sessão seguida de debate com a equipe do filme
Aberto e gratuito

05/06 - 19H30
GALERIA OLIDO
Av. São João, 473 - Centro, São Paulo
Aberto e gratuito

07/06 - 10H
FÁBRICA DE CULTURA SAPOPEMBA
R. Augustin Luberti, 300 - Fazenda da Juta,
São Paulo
Aberto e gratuito

09/06 - 11H30
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL
R. Álvares Penteado, 112 - Centro, São Paulo
Aberto e gratuito

O filme estará disponível
em plataformas digitais a partir
do segundo semestre de 2018.

FOTOS DE DIVULGAÇÃO PARA DOWNLOAD

VEJA O TRAILER

CONHEÇA A EQUIPE
Direção
Marcio Isensee e Sá
Argumento
Eduardo Pegurier e
Paulo Barreto
Roteiro
Juliana Tinoco
Produção-executiva
Bernardo Camara
Direção de produção
Eduardo Pegurier e
Paulo André Vieira

Marcio Isensee e Sá
Marcio Isensee e Sá é fotógrafo e videomaker. Entre seus
trabalhos estão os filmes: “Andes Água Amazônia” (2012) e
“Um Rio em Disputa” (2015). Ganhou o Prêmio Lusofonia
em 2015 do CineEco Seia, em Portugal, e o Prêmio Petrobrás
de Jornalismo em 2017. Seu trabalho foca principalmente
na cobertura de questões ambientais no Brasil. Contribui
com publicações como ((o))eco, Repórter Brasil, Agência
Pública e Arte 1. É graduado em Ciências Sociais pela
Universidade Federal Fluminense (UFF), no Rio de Janeiro.

Eduardo Pegurier
Eduardo Pegurier é editor chefe do ((o))eco, uma publicação
digital sem fins lucrativos especializada em jornalismo
ambiental. É mestre em Economia pela George Mason
University (Virginia/USA) e ensina Jornalismo na
Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio de Janeiro).

CONHEÇA A EQUIPE
Paulo Barreto

Bernardo Camara

Paulo Barreto é pesquisador associado no Instituto do
Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) há 27
anos. Sua pesquisa contribuiu com a criação de milhares
de hectares de áreas protegidas na Amazônia e aprimorou
políticas que ajudaram a reduzir o desmatamento. Paulo é
engenheiro floresta pela Faculdade de Ciências Agrárias
do Pará (Atual Ufra) e mestre em Ciências Florestais pela
Universidade de Yale (Connecticut/EUA)

Bernardo Camara é jornalista independente, formado pela
PUC-Rio. Desde 2007 se debruça sobre temas ambientais e
de direitos humanos, o que lhe fez morar na Amazônia por
4 anos. De lá para cá, vem atuando como repórter, editor e
produtor de conteúdo para organizações como Greenpeace,
Funbio, O Eco, Revista de História da Biblioteca Nacional,
Instituto Socioambiental, entre outras.

Juliana Tinoco

Paulo André Vieira

Juliana é jornalista multimídia especializada em meio
ambiente, ciência e direitos humanos. Há uma década
vem cobrindo temas relacionados a mudanças climáticas,
sustentabilidade, desmatamento e conflitos por recursos
naturais. Juliana é formada pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro e tem mestrado em Meio Ambiente e
Desenvolvimento pela London School of Economics and
Political Science (Londres/UK).

Formado em Produção Editorial na UFRJ e pós-graduado
em Gerência de Marketing Digital pela ESPM. É Diretor de
Tecnologia na Associação O Eco, que produz os sites ((o))eco
e WikiParques. Tem 15 de experiência no desenvolvimento
e coordenação de publicações digitais, com destaque para
((o))eco, Notícia, Opinião e Ponto, e nominimo.

A EQUIPE DÁ SEU
DEPOIMENTO
SOBRE O PROJETO

EDUARDO PEGURIER
Como teve início o projeto Rumo ao
Desmatamento Zero, que originou o filme?
Tudo começou com uma conversa entre mim
e Paulo Barreto, onde levantei a possibilidade
de ((o))eco passar a fazer reportagens que
mostrassem os personagens e as paisagens
onde estavam ocorrendo as pesquisas do
Imazon, sempre voltadas para proteger
o meio ambiente da Amazônia. Paulo
levantou a questão da pecuária e mostrou a
grandeza do impacto que a atividade tinha no
desmatamento da floresta. Foi a deixa para o
início do projeto.
Como funciona a parceria entre uma
organização de jornalismo ambiental e uma
instituição de pesquisa?
Tanto O Eco quanto o Imazon são
organizações não-governamentais dedicadas
ao meio ambiente, por isso nossas atuações são
complementares. O Imazon é voltado para a
pesquisa. Ele é capaz de nos fornecer análises
do mais alto padrão sobre desmatamento e
outros problemas amazônicos. Enquanto isso,
((o))eco pode ir a campo contar as histórias por
trás dessas pesquisas. O objetivo do Imazon é

fazer pesquisa de excelência e o do ((o))eco é
fazer o melhor jornalismo. A parceria, nesse
sentido, flui muito bem.
O que primeiro chamou sua atenção quando
começou a pesquisar sobre o tema da
pecuária na Amazônia?
Minha experiência anterior na Amazônia foi
cobrindo os projetos de grandes hidrelétricas
no rio Tapajós. Ali, não vi tanta área aberta,
mas muita água e florestas. Apesar de já
saber do tamanho dos rebanhos amazônicos,
visitar o Sudeste do Pará pela primeira vez,
na região de Marabá, me causou o choque
de ver que a floresta fora praticamente toda
substituída por pastos e vacas. Não parecia a
Amazônia e tinha a cultura do interior de São
Paulo, de Goiás. É uma cultura de cowboys.

MARCIO ISEENSE E SÁ
Como se deu a concepção do filme?
Durante quase dois anos captamos imagens
em campo e publicamos parte delas em
formato de vídeo-reportagens. Conhecendo
mais do tema e com uma ideia mais clara
de roteiro, voltamos outras duas vezes ao
Pará para filmar o que sentíamos falta para
o documentário. Na montagem percebemos
que um tema que pode parecer árido pecuária na Amazônia -, na verdade tem
muitas nuances. Durante a edição tivemos
que fazer muitas escolhas conceituais de para
onde o filme iria caminhar. O diálogo com a
equipe foi fundamental.

Que personagens e histórias mais chamaram
sua atenção?
Acho que um dos personagens que mais
representa o filme é o “Zé do Saco”. Trata-se
de um senhor que vive em um assentamento
rural em São Félix do Xingu (Pará), que
contou-nos de forma muito descontraída e

inusitada como o desmatamento é prática
comum nas fazendas, independente do
tamanho da propriedade ou do nível de
instrução do fazendeiro. Algo que me
impressionou também foi conhecer em uma
festa agropecuária como a cultura do cowboy
faz parte do imaginário da população na
Amazônia. No final das contas, qualquer
mudança de paradigma que almeje a uma
nova forma de produção na pecuária precisa
se dar no diálogo e no melhor entendimento
desses aspectos culturais e históricos.

O que mudou na sua percepção sobre o tema
no decorrer do processo?
Entendi, em primeiro lugar, que não existe
a dicotomia de vilão versus mocinho
nessa história. Os pecuaristas são muito
apaixonados pelo que fazem e muitos estão
ali há décadas, a família tem história na
região e o gado é a profissão que escolheram
para vida. Claro que isso não justifica práticas
arcaicas e muitas vezes criminosas como
o desmatamento ilegal, trabalho escravo e
grilagem, por exemplo, mas é consequência
de uma atividade que historicamente não foi

controlada, regulamentada e sempre andou
de mãos dadas com ilegalidades. O filme tem
uma importância enorme ao mostrar como
práticas mais sustentáveis podem e devem
ser a nova cara da pecuária na Amazônia.

Em segundo lugar está a questão política.
O Brasil construiu nas últimas décadas um
discurso muito forte de que “o agronegócio
leva o país nas costas”. Porém, se analisarmos
todos os custos socioambientais embutidos no
setor, os investimentos de dinheiro público
e os retrocessos que vem sendo tentados
contra a legislação ambiental, percebemos
que, na verdade, somos nós, os cidadãos, é
que arcamos com os custos do setor - nós é
que carregamos o agronegócio nas costas.

JULIANA TINOCO
Como você avalia a participação do setor
privado nessa discussão?
Tivemos a oportunidade de dialogar
com diversos membros da cadeia - de
representantes de grandes frigoríficos,
como JBS, a donos de abatedouros locais
na Amazônia, passando por cadeias de
supermercados no Sudeste. Ficou claro para
mim que há tecnologia e conhecimento
suficientes para o setor privado ser mais
ambicioso em suas ações e buscar de verdade
zerar a ilegalidade da cadeia da carne.
Muitos argumentam que os consumidores
não pagariam mais por carne dita
sustentável. Mas carne sem desmatamento
ou trabalho escravo não é uma questão
de sustentabilidade, sim de lei. O setor
privado tem obrigação de liderar esse debate
e ser o primeiro a demandar cadeias de
fornecimento limpas. Até porque a demanda
por segurança e transparência nas cadeias só
irá aumentar.

Você foi a campo investigar como a cadeia se
dá para o pequeno produtor. Conte-nos essa
história.
Fomos a São Félix do Xingu, município
paraense com o maior rebanho de boi do Brasil
- são mais de 2 milhões de cabeças de gado,
18 para cada habitante. São Félix é enorme,
tem mais de 80 mil quilômetros quadrados,
duas vezes o estado do Rio de Janeiro.
Isso torna a fiscalização contra o
desmatamento muito difícil. Não à toa, é o
município que constantemente encabeça as

listas de maiores desmatadores da Amazônia.
O centro de São Félix é pequeno, são poucas
ruas, quase todas de terra. Apesar de estar
cercado por dois rios, o rio Xingu e o rio
Fresco, em São Félix é difícil comer peixe - o
que mais se encontra mesmo é carne, prova
da força que a cultura do boi tem na região.
Fomos em busca do elo mais fraco da cadeia
da pecuária - o pequeno produtor. Em
São Félix do Xingu existem 19 projetos de
assentamento criados pelo Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
Foi visitando essas regiões e conversando
com os produtores no campo que pudemos
constatar algo que a literatura acadêmica
há muito tempo atesta: Tem muito boi
saindo de fazendas, muitas delas pequenas,
sem monitoramento adequado. Se não são
vendidos diretamente para o frigorífico,
muitas vezes por causa das exigências
impostas aos abatedouros, esses bois vão
parar nas fazendas maiores, onde terminam
seu processo de engorda e, aí sim, vão para a
venda. O problema é que esses fornecedores
indiretos, muitas vezes, tem envolvimento
com o desmatamento ilegal. A falta de
estrutura dos assentamentos e de políticas

públicas voltadas ao pequeno produtor
favorece a que eles permaneçam ilegais e
até desmatem mais. No campo, sempre se
“dá um jeitinho” para burlar o sistema de
monitoramento dos frigoríficos.
O mais comum é a transferência do documento
de transporte do boi - o Guia de Trânsito
Animal (GTA), único papel obrigatório para
comercialização de gado, do nome de quem
está ilegal para quem tem área legalizada.
Segundo estimativas que levantamos em
campo, ¼ do gigantesco rebanho de São Félix
do Xingu pode estar ilegal - e, ainda assim, é
comercializado.

BERNARDO CAMARA
Você se debruçou sobre o tema dos
fornecedores indiretos. Por que esse
problema não é devidamente combatido?
O que dizem os atores da cadeia a respeito?
A dificuldade principal é que o boi anda:
durante seu ciclo de vida, o gado pode passar
por inúmeras fazendas até ser vendido ao
frigorífico para abate. Quando os Termos de
Ajustamento de Conduta (TACs, nome dado
aos acordos de mercado entre o Ministério
Público Federal e os frigoríficos) começaram a
ser assinados, os frigoríficos não monitoravam
sequer as fazendas de quem compravam o
boi, muito menos aquelas por onde os animais
haviam passado anteriormente. Então a
questão dos indiretos nunca foi prioridade,
sempre permaneceu em um limbo.
Só nos últimos anos, quando os sistemas de
monitoramento começaram a se mostrar
mais robustos, é que os fornecedores indiretos
viraram uma pauta a ser discutida. Então
estamos em um processo de construção - ainda
não existem ferramentas consolidadas para

resolver o problema, tampouco políticas ou
ações integradas. Os diferentes ministérios,
secretarias e órgãos de governo precisam
se articular, assim como todos os atores da
cadeia – das fazendas aos supermercados –
precisam assumir seu papel nessa questão.
Os frigoríficos sozinhos não vão resolver o
problema.

Em campo, você investigou um caso de
tentativa de afrouxar as leis ambientais
em favor do setor rural. Conte-nos sobre
a experiência de reportar sobre o caso da
Floresta Nacional do Jamanxim.
O caso da Floresta Nacional do Jamanxim
é emblemático: Além de ser a unidade mais

desmatada do Brasil, a área está situada
na região que carrega as maiores taxas de
desmatamento da Amazônia. Por conta deste
cenário, a Flona Jamanxim virou prioridade
do Ministério do Meio Ambiente e dos órgãos
de fiscalização ambiental. No entanto, a
história da Amazônia já nos mostrou que não
adianta jorrar rios de recursos em ações de
repressão se elas não vierem acompanhadas
de outras medidas mais estruturais. E é
exatamente este o caso de Jamanxim.
Enquanto os problemas fundiários não forem
resolvidos por ali, o Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
e o Instituto do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama)
vão continuar num eterno jogo de gato e
rato, com agentes cada vez mais exaustos e
desanimados por não conseguir estancar a
devastação. A falta de políticas fundiárias
para a região pavimenta o caminho para
que uma elite econômica e rural rasgue a
legislação brasileira e crie novas leis conforme
seus interesses.

PAULO BARRETO
Como pesquisador que há anos acompanha
a questão da pecuária, qual sua visão dessa
cadeia hoje?
É um setor contraditório. De um lado, a
produção foi sendo fortalecida com o aumento
do rebanho, com uma maior integração
de grandes investimentos em frigoríficos
e com o combate da febre aftosa. Graças a
esses fatores, o Brasil tornou-se um grande
exportador. A pressão contra o desmatamento
tem feito surgir alguns fazendeiros que
querem melhorar a produção nas áreas já
desmatadas e evitar novas derrubadas de
floresta. Essas pessoas estão se associando
com pesquisadores, ONGs ambientalistas
e empresas frigoríficas e do varejo para
demonstrar como pode ser feito. Entretanto,
essa minoria progressista ainda é atacada
pelos setores mais atrasados, o que dificulta
um avanço mais rápido. Isso mantém o setor
vulnerável a novas denúncias e campanhas
ambientais.

Como você avalia a importância de um
documentário e de uma série jornalística
como meios de disseminação da mensagem?
As reportagens e o documentário permitem
levar informações científicas para um público
maior do que as publicações especializadas.
Além disso, consegue trazer informações
inéditas e casos contados pelos próprios
atores sociais envolvidos. As imagens e casos
emocionam, seja por indignação, beleza e
raiva, e podem engajar mais profundamente
o público.

Você tem participado de exibições do filme
com parceiros do setor, membros de governo
e até mesmo fazendeiros. Como tem sido a
recepção deles? Que reações mais chamaram
sua atenção?
O documentário mergulha profundamente
no problema e dá um choque de realidade.
O filme mostra gente do próprio setor
defendendo o desmatamento, contando que
usou trabalho escravo, reconhecendo que

a ilegalidade e a impunidade são enormes e
projetando que as coisas vão continuar como
estão. Indignação e agonia são reações comuns
diante desse quadro. Em vários momentos,
a exibição do documentário estimulou
discussões imediatas sobre o que fazer para
resolver os problemas. Como melhorar e
ampliar as ações atuais? Quais medidas
adicionais devem ser adotas e promovidas?
Como envolver os pequenos produtores nas
soluções? Além disso, o filme mostra bem o
histórico do problema - começando com as
politicas governamentais de promoção da
ocupação que premiavam o desmatamento.
Isso é uma novidade para muitas pessoas.
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Montagem: Fred Rahal Mauro
Montagem Adicional: Pedro Vilain
Assistente de Montagem: Pedro Vilain

Atores churrascaria: Otávio Bontempo
e Yve Zolli Nolasco

João Rodrigues
Músicas (por ordem de entrada)
O Banquete (Caê Rolfsen)
Sob a Pata do Boi (Caê Rolfsen e Bruno
Prado)
Martelo de Carne (Bruno Prado)
Zé do Saco (Caê Rolfsen)

Programação Visual / Animação: Julia
Lima Carvalho

Imagens de Arquivo
Acervo Jean Manzon
CEDOC Globo

Direção de Produção: Eduardo Pegurier e
Paulo André Vieira
Produção Executiva: Bernardo Camara
Gerência Financeira: Nádia Santos
Trilha Sonora / Produção Musical:
Ori Music Lab
Música Original: Caê Rolfsen e Bruno
Prado
Desenho de Som: Fernando Ianni
Mixagem Geral: Fernando Ianni
Pesquisa: Bernardo Camara, Eduardo
Pegurier, Juliana Tinoco e Ritaumaria
Pereira

Greenpeace
TV Câmara

Aboio Sinistro (Bruno Prado)
Lambada de Tabóca (Caê Rolfsen)
Slow Caboclo (Bruno Prado)
Boi de Lata (Bruno Prado e Caê Rolfsen)
Pedal Tambor (Bruno Prado)
Boi de Lá (Bruno Prado)

Pós-Produção: O2 Pós
Diretor-Geral de Pós-Produção: Paulo
Barcellos
Coordenador de Pós-Produção:
Alexandre Seara

Moda do Grilo (Bruno Prado)
Esperança (Caê Rolfsen)
Lamento das águas (Caê Rolfsen)

Colorista: Fábio Souza

Gravado e executado por Caê Rolfsen
e Bruno Prado no Estúdio Ori

Supervisor de Pós-Produção: Leonardo
Puppin

Violinos, violino barítono e rabecas por
Ricardo Herz

Diretora Comercial: Silvia Levy

Todas as músicas foram editadas pela
Editora Casa da Árvore

Atendimento: Claudia Reis, Cris Nabte,
Regiane Cruz

João Bueno
José Aureliano dos Santos
José Augusto Pádua
Mauricio Fraga Filho
Paulo Adario
Agamenon Menezes
Carlo Iavé
Getulio Santos da Silva
Eduardo Todde
Elizmar Jeremias
Jordan Timo
Luciano Evaristo
Mauro Lúcio Costa
Sandro Rangel
Diego Rodrigues
Adriana Ramos
Brunno Kuhn Neto
Francisco Militão
Antônio Vieira Caetano
José Sarney Filho
Ritaumaria Pereira
Gilson da Silva Costa
Isabella Vitali
Adriana Charoux

CONTATOS PARA IMPRENSA
Agência Txai
Juliana Tino co
tino co@agenciatxai.com.br
21 992007632

SAIBA MAIS EM:
SOBAPATADOBOI.COM
/SOBAPATAD OBOI

/OECOAMAZONIA

