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Documentário da TV Assembleia sobre 
tragédia em Mariana recebe mais um prêmio

Tatiane Fontes

Produção da TV Assembleia apresenta relatos de pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão

Esse aprimoramento do 
produto veiculado surpreen-
deu em parte os jurados, de 
acordo com Patrícia. “Um de-
les, Florian Madruga, me dis-
se que se emocionou com o 
nosso documentário sobre a 
tragédia de Mariana”, contou.

à solenidade, destacou que 
ficou gratificada com a cons-
tatação de que as TVs legisla-
tivas têm produção de altíssi-
ma qualidade. “Hoje, elas não 
perdem para a TV aberta; está 
todo mundo produzindo coisa 
muito boa”, disse.

sendo veiculado nas TVs 
Senado e Câmara, passará 
também a ser exibido na TV 
Cultura de São Paulo, canal 
aberto VHF.
Qualidade – A gerente-geral 
da TV Assembleia mineira, Pa-
trícia Porto, que compareceu 

O documentário Memórias 
rompidas, que retrata o so-
frimento de moradores atin-
gidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão, da mi-
neradora Samarco, em Maria-
na (Região Central do Estado), 
em novembro de 2015, acaba 
de receber um novo reconhe-
cimento. A produção da TV 
Assembleia ficou em primeiro 
lugar na II Mostra de Docu-
mentários promovida pela As-
sociação Brasileira de Rádio e 
Televisões Legislativas (Astral).

A solenidade de entre-
ga ocorreu na última quin-
ta-feira, 30 de agosto, no 
Centro de Convenções Expo 
Center Norte, em São Pau-
lo (SP). Entre os objetivos 
da mostra, estão valorizar o 
trabalho realizado por TVs 
públicas em todo o País e 
dar oportunidade para que 
assembleias e câmaras mu-
nicipais mostrem um pouco 
de sua realidade local.

Com a premiação, o do-
cumentário da TV Assem-
bleia de Minas, que já vinha 

Dramas soterrados pela lama de rejeitos
muito difícil voltar ao distrito, 
ver de perto apenas ruínas”, 
lamentou. Ele destacou, con-
tudo, que foi ainda mais im-
pactante chegar a Paracatu 
de Baixo e avistar os vestígios 
do que foi a cidade, uma vez 
que ela não foi totalmente 
encoberta.

O documentário, tam-
bém disponível em uma série 
de seis episódios, tem sido 
exibido em eventos promovi-
dos pela ALMG ou em que a 
instituição é parceira. A obra 
tem obtido o reconhecimen-
to do público, que também se 
sente tocado pelas memórias 
rompidas, mas não perdidas.

câmera Wenderson Batista. 
Erick lembra que as en-

trevistas requereram tato. 
Quase um ano depois de te-
rem a vida devastada pela 
avalanche de rejeitos, os mo-
radores se emocionaram ao 
falar de todas as perdas, dos 
familiares, das casas e das 
ruas. O editor explica que era 
esse o objetivo do documen-
tário: construir uma narrativa 
mais humanizada do aconte-
cimento, já exaustivamente 
repercutido pela imprensa.

Na opinião de Erick, o 
trabalho trouxe aprendizados 
importantes do ponto de vis-
ta profissional e pessoal. “Era 

mio de Direitos Humanos de 
Jornalismo – 2016. A obra, que 
narra o maior desastre am-
biental do País por meio dos 
depoimentos, das lembranças 
e das fotografias daqueles que 
o vivenciaram, conquistou o 3º 
lugar na categoria “documen-
tário” na premiação promo-
vida, entre outras entidades, 
pela seção do Rio Grande do 
Sul da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB/RS).
Produção – Participaram da 
produção o editor Erick Araú-
jo, a produtora Tatiane Fon-
tes, os cinegrafistas Alex Ra-
mos, Antônio Pedroso e Thia-
go Phillip, e o assistente de 

No documentário Memórias 
rompidas são apresentados 
relatos de vários moradores 
do distrito de Bento Rodri-
gues, soterrado pela avalan-
che de rejeitos da minerado-
ra. Um dos depoimentos é de 
Wesley, que perdeu sua filha 
de cinco anos, Emanuely. “Ela 
estava sem uma gota de lama 
do joelho para cima quando 
lhe dei a mão”, disse ele. Mi-
nutos depois, Wesley só teve 
o tempo de dizer que a ama-
va. Nunca mais viu a filha, que 
se misturou aos rejeitos que 
soterraram Bento Rodrigues.

Memórias rompidas já ha-
via sido premiado no 33º Prê-
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Segunda-feira (3/9)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artes plásticas de Renata Cabral e Vander Lúcio Maciel Carva-
lho (Galeria de Arte)

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – Recital da Universidade do Estado de Minas 

Gerais (Uemg)

Terça-feira (4/9)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artes plásticas de Vander Lúcio Maciel Carvalho (Galeria de 
Arte)

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)

10h30
• Comissão de Segurança Pública (Belo Horizonte) – visita à Área Integra-

da de Segurança Pública do Bairro Serra, para verificar as condições de 
trabalho dos servidores, bem como a disponibilidade de equipamentos 
de proteção e segurança, de armamento e de logística. Requerimento: 
deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Coronel Piccinini

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III)
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho I)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho I)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho IV)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

Quarta-feira (5/9)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artes plásticas de Vander Lúcio Maciel Carvalho (Galeria de 
Arte)

9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 2º ano do ensino médio da Escola 

Sandoval Soares de Azevedo, de Ibirité
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)

• Comissão de Saúde (Plenarinho III)
10h30

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I)

13h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – representantes da Câmara Municipal de Tapira

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE)

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho IV)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (6/9)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artes plásticas de Vander Lúcio Maciel Carvalho (Galeria de 
Arte)

9h30
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 1º ano do ensino médio da Escola 

Estadual Joaquim Nabuco, de Divinópolis
10 horas

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – deba-
ter, com a presença de convidados, as propostas e reivindicações que 
a comissão defenderá nas audiências públicas da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres sobre a prorrogação de concessões ferroviárias 
no Estado. Requerimento: deputados João Leite, André Quintão e Sar-
gento Rodrigues e deputada Marília Campos

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE)
19 horas

• Zás (Teatro) – apresentação do Grupo Njira

Sexta-feira (7/9)
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artes plásticas de Vander Lúcio Maciel Carvalho (Galeria de 
Arte)

 0h Zás – Rabiola, com Rodrigo Salvador e Letícia Leal
 0h30 Comissão de Assuntos Municipais (21/6) – Debate o tráfego 

de caminhões de minério na MG-030
 4h Palestra – Direitos da mulher e direitos humanos, com Marlise Matos
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – As eleições no rádio 
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Criminologia 
 9h Compactos de Comissões 
 9h30 Comissão Extraordinária das Mulheres (18/6) – Debate sobre 

a luta antimanicomial sob a ótica do movimento feminista 
 12h Documentário Diálogos Possíveis – Direitos humanos e 

criminologia 
 12h35 Compactos de Comissões 
 13h Horário Eleitoral Gratuito
 13h25 Geração – Série Eleições: jovem e trabalho
 13h55 Comissão de Assuntos Municipais (21/8) – Debate sobre a 

produção e a comercialização do queijo artesanal em Minas 

 16h20 Compactos de Comissões 
 16h45 Minas é Muitas – São Thomé das Letras 
 17h30 Parlamento Brasil
 18h Sala de Imprensa – As eleições no rádio 
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Palestra – A inclusão do autista no mercado de trabalho, com 

Cristina Abranches 
 20h05 Compactos de Comissões
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 20h55 Palestra – As mulheres, o país e o mundo: uma análise conjuntural 

e política, com Letícia Godinho 
 21h30 Compactos de Comissões
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Tribuna Livre – Saúde: desafios do novo governo 
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