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O JECA E A EGUA MILAGROSA 
 

Gênero: Filme 

Duração: 1h42min aprox. 

 

Sinopse: Na caça aos votos, dois fazendeiros fazem de tudo para se elegerem prefeito numa 
cidade do interior. Os dois coronéis, Libório e Afonso, têm terreiros de umbanda e candomblé e 
utilizam os espaços para influenciar os moradores, arrebanhando fiéis para seus cultos e votos 
nas próximas eleições. Raimundo é amigo do coronel Afonso. O fazendeiro Libório tem em seu 
terreiro, como atração, uma égua a quem os fiéis atribuem poderes de cura. Os milagres feitos 
pela égua correm pela cidade e contribuem para indispor Afonso e Libório. 
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A BANDA DAS VELHAS VIRGENS 
 

Gênero: Filme 

Duração: 1h40min aprox. 

 

Sinopse: Mazzaropi é um “caipira” com o sugestivo nome de “Gostoso”. Ele é o maestro de 
uma bandinha hilariante formada por senhoras idosas e beatas que é expulso das terras onde 
vive e acaba indo morar em um depósito de ferro-velho na cidade. Ao encontrar um saco de 
jóias ele é acusado de roubo e tem que fazer de tudo para provar sua inocência. Será que o 
nosso querido caipira vai se safar dessa vez? 
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JECA E SEU FILHO PRETOO 
 

Gênero: Filme 

Duração: 1h45min aprox. 

 

Sinopse: Tímido, desajeitado e simplório, Zé (Mazzaropi) é pai de um rapaz misteriosamente 
negro, que namora a filha de um rico fazendeiro. 
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Jecão Um Fofoqueiro No Céu 

 

Gênero: Filme 

Duração: 1h45min aprox. 

Jecão e seu filho Martinho vão a São Paulo receber o dinheiro que ganharam na loteria 
esportiva, e quando regressam à cidadezinha onde moram são festivamente recebidos. A 
fortuna desperta a cobiça de um fazendeiro da região, Chico Fazenda que, com seus 
capangas, assalta Jecão e acaba por matá-lo. Por suas boas ações, Jecão vai para o céu, mas 
por duas vezes ludibria seu anjo protetor e volta à Terra para ajudar a prender seu assassino. 
Além disso, promove festas para animar a região divina, cometendo o pecado da indisciplina. 
Diante disso, realiza-se uma reunião para decidir sua sorte. O que vai acontecer com este 
Jecão que só arranja confusão? 
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JECA CONTRA O CAPETA 
Gênero: Filme 

Duração: 1h37min aprox. 

 

Sinopse: Jeca tem de enfrentar uma rica fazendeira que faz de tudo para ter o seu amor. 
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O LAMPARINA 
Gênero:Filme 

Duração:1h44min aprox. 

 

Sinopse:Bernardino Jabá (Mazzaropi), sua esposa Marcolina (Geny Prado) e os filhos do 
casal são confundidos com cangaceiros do bando de Zé do Candieiro. Bernardino ajuda a 
polícia a identificar os verdadeiros bandidos, mas acaba se perdendo da família. Um ano se 
passa e ele, considerado morto por todos, acaba retornando para casa, onde é confundido 
com uma alma penada. 
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O GRANDE XERIFE 
 

Gênero: Filme 

Duração: 1h35min aprox. 

 

Sinopse: O carteiro de uma cidadezinha do Oeste se envolve com uma quadrilha durante um 
assalto. O grupo mata o delegado e, por troça, nomeia o carteiro xerife. Mas este faz tantas 
trapalhadas que acaba desmascarando o chefe do bando e prendendo todos os malfeitores. 
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O VENDEDOR DE LINGUIÇA 
 

Gênero: Filme 

Duração: 1h35min aprox. 

Sinopse: História de um vendedor de linguiças (AmácioMazzaropi), um homem simples às 
voltas com problemas de ordem familiar, adaptação ao meio e outros "bichos". Flora (Ilena de 
Castro) é empregada e rouba roupas de sua patroa para aparentar rica e conquistar um 
namorado da elite social. No entanto, ela e sua família são presos e vão parar na delegacia. O 
rapaz rico, Pierre (Amilton Fernandes), trama um passeio para Santos no intuito de encontrá-la 
e sua mãe tenta impedir o casamento, mas acaba aceitando. Por causa das diferenças de 
classe cada vez mais postas em evidência, a união é rompida. Todavia, arrependido, o jovem 
rico novamente desfaz a confusão e a harmonia volta a imperar.  
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JECA TATU 
Gênero:Filme 

Duração:1h35min aprox. 

 

Sinopse:Jeca Tatu é um caipira preguiçoso e simplório que tem sua propriedade ameaçada 
pela ganância de um latifundiário. 
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UM CAIPIRA EM BARILOCHE 
Gênero:Filme 

Duração:1h40min aprox. 

 

Sinopse:Polidoro, um fazendeiro ingênuo e dono de muitas terras, é persuadido por seu genro 
e pela filha a vender a fazenda e mudar-se para a cidade. Acaba realmente vendendo a 
fazenda a um amigo do genro, Agenor, pessoa sem escrúpulos e vigarista, cuja esposa 
também é vítima de suas negociatas. Por meio de um ardil, Polidoro é levado a viajar para 
Bariloche em companhia de Nora, enquanto sua fazenda é vendida a terceiros através de 
negócio ilícito. Avisado a tempo, Polidoro regressa para desmascarar o genro que, a esta 
altura, já se desaveio com Agenor por questões de dinheiro, estabelecendo-se entre os dois 
violentas discussões. Com a chegada de Polidoro, os acontecimentos se precipitam e a 
verdade começa a surgir, não sem momentos de muita intriga e desbragado humor. 
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O JECA MACUMBEIRO 
 

Gênero: Filme 

Duração: 1h27min aprox. 

 

Sinopse: Pirola é um pobre caboclo que vive na fazenda do patrão, o coronel Januário, 
morando num casebre com o filho Zé. Sua filha, Filomena, é casada com Mário, filho do 
patrão. Um dia Pirola recebe surpreso a visita de um velhinho seu amigo, Nhonhô, que, 
sentindo-se na hora da morte leva-lhe de presente um saco com dinheiro até a boca. Ingênuo 
e transtornado, Pirola não sabe o que fazer com o dinheiro e acaba levando-o a seu patrão, 
confiando-lhe a fortuna. Januário, que, sem que ninguém saiba, está às portas da falência, 
utiliza um estranho estratagema, fazendo-se passar por um falso pai-de-santo. Através desse 
artifício é que tenta apropriar-se do dinheiro do pobre Pirola. 
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PORTUGAL... MINHA SAUDADE 
 

Gênero: Filme 

Duração: 1h40min aprox. 

Sinopse:Sabino, português de nascimento, radicado no Brasil desde criança, tem um irmão 
gêmeo residente em Lisboa, que escreve convidando-o a ir a Portugal. Sabino, muito pobre, 
vive na casa de um filho casado, de favor, mas esconde essa situação do irmão e vai levando 
sua vidinha em companhia da mulher, vendendo frutas em um carrinho nas ruas de São Paulo. 
Seu jeito simples e suas maneiras de homem sem instrução, irritam Dona Pacheca, sogra de 
seu filho, que também mora na casa. Os dois têm constantes atritos, o que, com o tempo, cria 
uma situação insustentável. O filho, aconselhado pela mulher e pela sogra, interna seu pai em 
um asilo. Agostinho, o irmão de Sabino, chega inesperadamente e não se conformando com o 
internamento leva-o para Lisboa. Mas a saudade de tudo o que tinha aqui, inclusive de sua 
netinha, faz com que Sabino retorne ao lar. 
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Gênero:Filme 

Duração:1h35min aprox. 

 

Sinopse: Mazzaropi é Inácio Pororoca, chefe do correio local. Viúvo, tem uma filha de nome 
Mariazinha. Inácio é o morador mais antigo da cidadezinha Vila do Céu e conhece muito bem a 
vida de todos, principalmente a do prefeito e a do gerente do banco que são sempre muito 
cuidadosos com Inácio. Um dia, chega na cidade o bandido João Bigode, disfarçado de padre, 
para acabar com a raça do xerife. Depois do assassinato, o bandido, por brincadeira, nomeia o 
carteiro Inácio como xerife. Logo em seguida, o prefeito o empossa oficialmente e deseja que 
João Bigode o mate para eliminar uma testemunha. O novo xerife inicia uma perseguição a 
João Bigode e seus capangas. Inácio faz um acordo com o índio Tunic-Nico que fora preso 
pelo ex-xerife por ter passado a mão na cintura de uma dama na rua. Por idéia de Inácio, o 
índio se infiltra entre os capangas para descobrir os planos dos bandidos. Ficam sabendo que 
eles pretendem assaltar a fazenda de João Bahia. Inácio recorre à população para ajudá-lo 
mas os homens se recusam a acompanhá-lo. Assim, com a ajuda de algumas mulheres, Inácio 
consegue prender João Bigode. 

 
 

 

 

BETÃO RONCA FERRO 
Gênero:Filme 

Duração:1h35min aprox. 
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Sinopse:O empregado de um cirquinho mambembe tem seu emprego ameaçado depois que 
sua filha se casa e deixa o espetáculo. 
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UMA PISTOLA PARA DJECA 

 

Gênero:Filme 

Duração:1h35min aprox. 

 

 

Sinopse: Gumercindo trabalha em uma fazenda e tem uma filha chamada Eulália. Esta é 

seduzida por Luiz, filho do fazendeiro coronel Arnaldo, que a engravida. Nove anos depois, a 

criança com o nome de Paulinho é alvo de fofocas dos colegas por não ter pai. Gumercindo 

pressiona seu patrão, cel. Arnaldo, para que exija o casamento de Luiz com Eulália, afim de 

resolver o problema do neto. Mas o fazendeiro é um homem sem escrúpulos, ladrão de gado e 

expulsa Gumercindo de suas terras. Este, então, une-se a fazendeiros vizinhos para o ajuste 

de contas. Luiz, prestes a casar-se com a filha do cel. Bezerra, é assassinado, recaindo as 

suspeitas sobre Eulália. 
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NO PARAÍSO DAS SOLTEIRONAS 
 

Gênero: Filme 

Duração: 1h35min aprox. 

 

Sinopse:Um caboclo do interior resolve tentar a vida na cidade. No hotel onde se hospeda, é 
alvo de olhares indiscretos de algumas solteironas. Envolve-se em uma intriga com a dona do 
hotel, é colocado às voltas com uma quadrilha e um grupo de ciganos, mas tudo termina bem 
para ele. 
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O JECA E A FREIRA 
Gênero:Filme 

Duração:1h42min aprox. 

 

Sinopse:Numa fazenda do interior do Brasil, no século XIX, um senhor de terras 
responsabiliza-se pela educação da filha de um dos seus colonos, a ela afeiçoando-se como 
se fosse sua própria filha. Anos mais tarde, quando a jovem regressa do colégio, em 
companhia de uma freira, o despótico fazendeiro tudo faz para que ela não reconheça seus 
verdadeiros pais. Culta, educada e bonita, a moça atrai naturalmente a atenção dos rapazes 
da vizinhança, provocando a fúria do senhor. A freira é obrigada a intervir nos acontecimentos, 
tentando solucionar a situação criada entre as famílias do lugar, sobretudo com o pai, que não 
se conforma em separar-se da filha. 

 



       Coleção Mazzaropi 33 Filmes Nacionais 
  

 

O PURITANO DA RUA AUGUSTA 
Gênero:Filme 

Duração:1h42min aprox. 

 

Sinopse:Rico Industrial, puritano e rígido, apegado às convenções e aos escrúpulos, entra em 
choque com os própios filhos, que contrariam suas ideias antiquadas e vivem entre jogos, 
danças e passeios. Irritado também com a esposa, que de acordo com sua visão passa os dias 
entre reuniões fúteis e chás beneficeientes, descuidando da casa, ele tem um ataque e ao se 
recuperar do trauma passa a agir de forma muito estranha. 
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TRISTEZA DO JECA 
 

Gênero: Filme 

Duração: 1h35min aprox. 

 

Sinopse:O Jeca mora na fazenda do Cel. Felinto junto com sua família e outros colonos. 
Como se aproximam as eleições, os coronéis da região disputam a simpatia do Jeca que é um 
líder entre os colonos. 
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MEU JAPÃO BRASILEIRO 
Gênero:Filme 

Duração:1h42min aprox. 

 

 

 

Sinopse:O filme mostra um Jeca quase urbano, com muita ação e a cultura japonesa 
pontuando tudo. 
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CASINHA PEQUENINA 
 

Gênero: Filme 

Duração: 1h30min aprox. 

 

 

 

Sinopse:Um rico fazendeiro, na época do Brasil Império, é chantageado por uma dama. Para 
se livrar dela, envolve os pobres colonos em trama diabólica. 
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O GATO DE MADAME 
Gênero:Filme 

Duração:1h30min aprox. 

 

Sinopse:Comédia sobre um engraxate que se envolve casualmente com uma quadrilha de 
bandidos ao encontrar um gato perdido cuja proprietária oferece uma promissora gratificação a 
quem devolvê-lo. 
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O CORINTHIANO 
Gênero: Filme 

Duração: 1h38min aprox. 

 

 

 

Sinopse: Um torcedor fanático entra em conflito com os filhos e os vizinhos “palestro-
italianados” 
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ZE DO PERIQUITO 
Gênero:Filme 

Duração:1h40min aprox. 

 

Sinopse:Mazza é um tímido e pobre jardineiro de um colégio, que se apaixona por uma jovem 
estudante e em sua inocência é levado a acreditar, por influência de alguns rapazes maldosos, 
que ela sente o mesmo por ele. É o bastante para que ocorra uma série de situações hilárias 
onde a sorte do nosso heróis será tirada no realejo. Qual será o destino deste romance 
impossível? 
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AS AVENTURAS DE PEDRO MALASARTES 
Gênero: Filme 

Duração: 1h35min aprox. 

 

Sinopse: Incorporando as aventuras do conhecido personagem Pedro Malazartes 
(Mazzaropi), ao chegar em sua casa na fazenda, recebe a notícia de que seu pai havia 
falecido. Caipira humilde e inocente, Pedro é enganado pelos seus irmãos: um toma posse de 
todo o gado e dinheiro e o outro da fazenda. Sem nada do que reclamar, Pedro deixa a 
fazenda levando somente um ganso, um tacho velho e umas poucas roupas. Pelo caminho, 
acaba sendo acompanhado por uma porção de crianças abandonadas. Atrapalhado e de 
coração mole, começa a aplicar pequenos golpes para conseguir dinheiro.  
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CHOFER DE PRAÇA 
Gênero: Filme 

Duração: 1h35min aprox. 

 

Sinopse:Zacarias (Mazzaropi) e a mulher vão à cidade para ajudar o filho que quer ser 
médico. O Jeca vai trabalhar como chofer de taxi. 
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Gênero: Filme 

Duração: 1h40min aprox. 

 

Sinopse: História de um homem que teve oportunidade de salvar um trem de descarrilamento 
iminente, com o risco da própria vida. Vira herói nacional, candidato a político e é entretido por 
lindas garotas, na recepção que lhe está sendo preparada na cidade. No interior era um caipira 
ingênuo e simplório, que passava as tardes assistindo à passagem dos trens. Um dia, um 
incidente mudou sua vida e ele foi para a cidade grande. Passou a ser figura das mais 
importantes, um autêntico Barba Azul, conquistando as mais lindas garotas e esquecendo a 
pobre e simpática professora, por quem estava apaixonado. 
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O NOIVO DA GIRAFA 
Gênero:Filme 

Duração:1h30min aprox. 

 

 

 

Sinopse:A história das confusões vividas por Aparício Boamorte que trabalha no Jardim 
Zoológico e tem uma girafa como confidente para desabafar as broncas que leva de todas as 
pessoas com quem se relaciona. 
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FUZILEIRO DO AMOR 
 

Gênero: Filme 

Duração: 1h40min aprox. 

 

Sinopse: José Ambrósio é um modesto sapateiro que entra para o Corpo de Fuzileiros Navais 
para agradar ao pai da namorada, um sargento reformado. Mas, mole do jeito que é, o caipira 
José Ambrósio passa a ter problemas com o sargento-instrutor. Para complicar ainda mais, 
surge Ambrósio José, seu irmão gêmeo e sargento do Corpo de Fuzileiros Navais. O recruta 
atrapalhado é confundido com seu irmão gêmeo, transformando o quartel numa bagunça total. 
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A CARROCINHA 
 

Gênero: Filme 

Duração: 1h38min aprox. 

 

Sinopse: Promovido a laçador de cães por obra do prefeito de uma cidade do interior que quer 
livrar-se da cadelinha de estimação de sua esposa, o chefe da carrocinha se indispõe contra a 
população local e se apaixona por uma linda “caipirinha” que adora cachorros 
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CANDINHO 
Gênero:Filme 

Duração:1h35min aprox. 

 

Sinopse:Um caipira, apaixonado pela irmã de criação, abandona a fazenda do pai adotivo e 
tenta sobreviver em São Paulo onde termina por encontrar a amada numa boate e decide 
retornar ao local de origem em busca de um tesouro que lhe fora deixado por sua verdadeira 
mãe. 
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NADANDO EM DINHEIRO 
 

Gênero: Filme 

Duração: 1h35min aprox. 

 

Sinopse: Comédia. Um motorista de caminhão herda uma grande fortuna mas, depois de 
ridicularizado pela elite e abandonado pela família, acorda feliz com sua condição humilde de 
suburbano. 
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SAI DA FRENTE 
 

Gênero: Filme 

Duração: 1h40min aprox. 

 

Sinopse:Isidoro é dono de um caminhãozinho, cujo apelido é Anastácio. Seu principal amigo é 
um cão chamado Coronel, interpretado pelo cão Duque, famoso astro da Vera Cruz. O filme se 
desenrola no decorrer de um dia. Isidoro é contratado para transportar alguns móveis para 
Santos. Descendo a serra pela Via Anchieta, até atingir o grande porto, Isidoro provoca 
inúmeras situações cômicas, que se iniciam com a descoberta de uma jovem noiva, que fugiu 
em pleno cortejo de seu casamento, escondida num armário 
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