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José Labanca paia fundar a firma "Photo Cinemato- 
J graphia Brasileira", inicialmente apenas uma "fábrica
/  de vistes", mas que logo em seguida se concentraria

nos filmes de enrêdo. Duas comédias curtas de Leal,
"Os Capadócios da Cidade Nova”  e "O  Comprador de 

y Retos", são quase contemporâneas de "Nhô Anastácio".
J{ Com "O s Estranguladores” , a empresa de Labanca e

Leal ficou na liderança da produção de 1908. 
j  Dois anos antes, um crime terrível havia causado

funda impressão no Rio: dois adolescentes, os irmãos 
à Paulino e Carluccio Fuoco, sobrinhos e empregados de
ÿ  um joalheiro da rua da Carioca, foram estrangulados

por Gerênimo Pegatto, proprietário do barco "Fé em 
Deus”  o pelo contrabandista Eugenio Rocca, apelidado 

/. "o  cabotino do crime”  devido ao seu tipo enfetuado,
-O cheio de recursos histriônicos. O Teatro Lucinda apre

sentou no palco "O s Estranguladores" ou "Fé em Deus” . 
Figueiredo Pimentel e Rafael Pinheiro, ambos conheci
dos jornalistas escreveram o drama "A  Quadrilha da 
Morte", que serviu de roteiro para o filme que Leal devia 
lançar em julho de 1908. Contornadas algumas d if i
culdades que surgiram com a polícia, a fita  iniciou sua 
carreira triunfal no cinema de Labanca, o "Palace" da 
tua do Ouvidor, nos primeiros dias de agosto. Calcula-se 
que "Os Estranguladores" fo i exibido mais de oitocenfas 
vêzes. Tinha setecentos metros, quase quarenta minu
tos de projeção, e compunha-se de dezessete quadros.
Entre cs colaboradores e intérpretes que Leal reuniu em 
"Os Estianguladores”  encontram-se vários nomes que 
estarão sempre presentes nessa fase prim itiva do cinema 
brasileiro: Emílio Silva, Francisco Marzulo, Eduardo 
Leite, João de Deus, Antônio Serra e João Barbosa. 
Notadamenfe, Antônio Serra voltará a aparecer como 
diretor de cena de quase todos os filmes de enrêdo da 
"Photo Cinematographic Brasileira".
Encorajados pelo sucesso dêsse filme, resolveram os 
produtores aumentar a metragem de suas fitas, lançan- 
do-se a moda de aproveitar histórias calcadas nos crimes
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