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TV Assembléia quinzenalmente, traz en-
'vistas com políticos, jornalistas. publicitários e

ersonalidades de destaque e é mais uma iniciativa
Casa para a preservação da memória. "O 'Mídia'

é uma tentativa de produzir acervo de depoimen-
tos com linguagem de TV, que é mais ágil, afirma o
diretor-geral e pós-produtor, Luiz Fonte Boa.

Para Luiz. um programa como o "Mídia", ainda
que sem o rigor científico e o esforço sistemático
de pesquisa do Projeto de História Oral, é im-
portante para a TV Isso porque, devido à im-
possibilidade espacial e técnica de conservar as
fitas do material produzido diariamente, a emis-
sora não tem a oportunidade de guardar muitos
programas. "O mundo da TV é etéreo, pouco se
conserva do processo jornalístico, mas há gran-
des histórias guardadas com as pessoas. verda-
deiros documentos que merecem ser
registrados", afirma o videografista. A fim de im-
primir um caráter permanente e escapar da iden-
tificação com um programa tipicamente
jornalístico, optou-se por extinguir os trechos em
que entrevistados fazem alusão a temas da atuali-

CaGU. Ger como as perguntas e a figura uu
entrevistadores.

Foram gravadas 40 entrevistas nos três anos
do "Mídia'. São, em média, 30 minutos de grava-
ção, com exceção para a série Políticos Minei-
ros', carro-chefe do programa, que tem quase
uma hora de duração. Os critérios para selecio-
nar os entrevistados levam em conta a idade e os
aspectos políticos e históricos da trajetória de vida
das personalidades. Entre os políticos entrevista-
dos, estão Bias Fortes. Aureliano Chaves, Murilo
Badaró, Oscar Dias Corrêa. Dimas Perrin, José
Maria Rabelo e Newton Cardoso. Alguns jorna-
listas que deixaram seus relatos foram Mino Carta,
Carlos Heitor Cony e Ancelmo Gois.

Para realizar as entrevistas, a produção faz um
levantamento dos fatos mais marcantes da vida
dos entrevistados, o que auxilia na condução das
perguntas. Os próximos nomes cogitados para
participarem são os ex-deputados Sinval Bambirra
e Dazinho Pimenta. cassados em 1964 e reabilita-
dos pela Alemg. O "Mídia & Poder" vai ao ar aos
sábados, às 22 horas, e aos domingos. às 23 ho-
ras. Cada entrevista fica no ar por duas semanas.


