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Relato sobre a participação de documentaristas brasileiros realizadores de filmes sobre o
Acidente com o Césio 137 em Goiânia, 1987

Rio de Janeiro, dezembro de 2012

Filmes sobre acidente de Goiânia com Césio-137 destaque do Uranium Film Festival na
Alemanha
De 04 a 12 de outubro de 2012, aconteceu a Mostra do Uranium Film Festival em Berlim,
nos Cinemas Eiszeit e Moviemento, ambos em Kreuzberg. A Mostra em Berlim exibiu 62
filmes. Estiveram presentes e debateram com o público diretores do Brasil, Itália, EUA, Índia,
Suécia e Alemanha. No dia 05 de outubro houve uma sessão especial no Cinema Eiszeit,
dedicada aos 25 anos do acidente com o césio 137, em Goiás, onde centenas, senão
milhares, de pessoas foram contaminadas por radiação no centro da cidade de Goiânia.

Sessão “Caesium 137 - Brasiliens Vergessener Atomunfall von Goiânia”
(Césio 137 - Acidente Nuclear Brasileiro Esquecido de Goiânia), no Cinema Eiszeit, em 05.10.2012.

Os filmes exibidos foram:
Amarelinha
Dirigido por Angelo Lima
Brasil 2002, 4 min
O Pesadelo é Azul
Dirigido Ângelo Lima
Brasil, 2008, 30 min

Césio 137 - O Brilho da Morte
Dirigido por Jorge Luiz Eduardo
Produção Laura Pires
Brasil, 2003, 24 min
Césio 137 - O Pesadelo de Goiânia
Dirigido por Roberto Pires
Produção Laura Pires
Brasil, 1989, 95 min
Após a exibição dos filmes houve depoimetos de todos os diretores brasileiros presentes:
Angelo Lima: documentarista, produtor da coletânea de filmes sobre o acidentes com o
césio 137 e morador de Goiânia.
Luiz Eduardo Jorge: documentarista, professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás
PUC-GO e morador de Goiânia.
Laura Pires: documentarista, produtora e esposa de Roberta Pires. Mora em Salvador.

Da direita para a esquerda: Luiz Eduardo Jorge, Laura Pires e Angelo Lima,
no hall do Cinema Eiszeit, no dia da Sessão Césio, 05 de outubro de 2012.

A presença destes diretores em Berlim é parte de um dos principais objetivos do Uranium
Film Festival

O festival quer especialmente dar visibilidade aos vários diretores "nucleares" que muitas
vezes arriscam suas próprias vidas para realizarem este trabalho, como por exemplo Roberto
Pires, autor de "Césio 137. O Pesadelo de Goiânia" (1989). Roberto Pires morreu de câncer,
em 2001, provavelmente por causa da contaminação com o césio 137, durante a produção
deste importante filme sobre o acidente com césio em Goiânia, conforme alega a família.
Laura Pires é viúva de Roberto Pires e foi produtora do filme. Laura também foi submetida a
exames e orientada à retirar o útero. Roberto Pires, cineasta consagrado e um dos
fundadores do Cinema Novo, desde os anos de 1970 já estava atento e preocupado com os
efeitos da radioatividade e uso da energia nuclear. Roberto Pires foi orientado pelo físico
brasileiro César Lattes e com base em informações científicas, elaborou o roteiro, em
parceria com Orlando Senna, do primeiro filme brasileiro longametragem sobre a temática
nuclear, chamado “Abrigo Nuclear”, cuja produção é de 1978, tendo sido lançado em 1981.

Laura sempre acompanhou o marido em seus projetos de produção cinematográfica sobre os
efeitos da energia nuclear e da radioatividade. O casal foi imediatamente para Goiânia assim
que soube do acidente com o césio 137. Eles possuiam uma relação íntima com as vítimas
diretas do acidente que também participaram ativamente da produção do filme “Césio 137.
O Pesadelo de Goiânia” que contou ainda com um elenco de estrelas da Rede Globo, como
Joana Fomm, Paulo Betti, Paulo Gorgulho, Nelson Xavier e Denise Milfont. Laura carrega
consigo toda a dor da vivência com as vítimas do acidente com o césio 137, a dor da perda
do amor de sua vida e a dor da perda de seu útero. Durante a “Sessão Césio”, tudo isso
estava presente em seu depoimento para uma platéia comovida e em estado de lágrimas.

Laura Pires durante depoimento na ”Sessão Césio”, Kino Eiszeit, em 05.10.2012.

Na foto acima Laura Pires está dando a segunda parte de seu depoimento para uma platéia
que não conseguiu sair da sala de projeção de tão emocionada que estava. Apesar de toda a
dor, Laura Pires é uma mulher com muito vigor e transborda a alegria da vida. Falar sobre o
filme e toda a dor que ele carrega não foi tarefa fácil. Foi, na verdade, um dos raros
momentos em sua vida que Laura abriu seu coração para o público.

Da direita para esquerda: diretores Angelo Lima e Luiz Eduardo Jorge
durante debate ocorrido após exibição de seus filmes na “Sessão Césio”, no Kino Eiszeit, 05.10.2012.

Laura Pires & Shri Prakash

Declaração de Laura Pires
“Foi de grande importância a minha viagem à Berlim, além do que era meu aniversário e
estava levando o Filme “Césio 137. O Acidente de Goiânia” para exibir no Uranium Film
Festival, onde eu conheci diretores de vários países, os debates após as exibições dos filmes,
cheios de emoções, contribuiram imensamente para meu crescimento pessoal e profissional.
Um grande agradecimento a todos que patrocinaram com sua contribuição financeira, para
que esse evento pudesse ser viabilizado. Um agradecimento especial a Marcia e Norbert que
deram muito de si e de seu tempo, para fazer um trabalho incansável Uranium Film Festival.”

Declaração Shri Prakash: "O festival mostra com uma grande clareza que nós
não estamos sózinhos!"
O Diretor Shri Prakash da Índia disse que sua presença no festival foi muito importante,
porque foi a primeira vez que ele encontrou outros diretores "nucleares" para trocar
experiências e ideias. "O festival mostra com uma grande clareza que nós não estamos
sózinhos!", disse Shri Prakash e concluiu: “Este festival do Rio de Janeiro é muito importante
para a Índia estimular a discussão sobre energia nuclear em nosso país." A situação na Índia
é semelhante a do Brasil. Índia tem urânio e um governo que quer aumentar a produção da
energia nuclear para desenvolver o país. Neste sentido, nós juntamos nossas forças para
realizar o Uranium Film Festival na Índia, em janeiro e fevereiro de 2013.

Cineasta indiano Shri Prakash, em debate durante o Uranium Film Festival Berlim

Evento Paralelo no dia 7: Filmes & Mesa redonda sobre Novas Armas
Nucleares e Munição com Urânio Empobrecido.
Participação dos diretores de filmes: Maurizio Torrealta (Itália), Frieder F. Wagner
(Alemanha), Flaviano Masella (Itália), Shri Prakash (India) e David Rothauser (EUA) e dos
representates do movimento contra armas nucleares da Alemanha Alexander Stöcker,
ICBUW (Alemanha) e Manfred Mohr, AK Uran-Munition (Alemanha). Veja em anexo Relato
do ICBUW Alemanha.

Após o término da “Sessão Césio” o festival promoveu um ambiente de debate e troca de informações com o público
presente que estava bastante mobilizado com os depoimentos dos diretores brasileiros.

Considerações finais
Graças ao festival Urânio em Movi(e)mento - conhecido internacionalmente como Uranium
Film Festival - pela primeira vez filmes brasileiros sobre o acidente radioativo de Goiânia
serão exibidos na Índia. Além disso, o festival em Berlim foi muito importante para vários
diretores de filmes nucleares nem somente do Brasil, mas também para diretores da Suécia,
Índia, Estados Unidos, Alemanha e Itália. Uranium Film Festival em Berlim cumpriu mais
uma vez os seus objetivos que além de proporcionar a exibição dos filmes mais importantes
sobre os efeitos da energia nuclear e da radioatividade sobre o Planeta, também
proporcionou o encontro único entre cineastas-ativistas de várias partes do mundo, além de
promover um importante debate sobre armas nucleares e urânio empobrecido.
É importante reconhecer que a maioria deste diretores e a equipe de produção do Festival
viajaram com seus próprios custos para o evento. Sobretudo Laura Pires precisou pagar a
hospedagem e alimentação de seu próprio bolso.

Da direita para esquerda: Cineastas Shri Prakash (Índia),
Laura Pires (Brasil) e David Rothauser (EUA).

Agradecimentos
Agradecemos os nossos apoiadores Fundação de Apoio à Escola Técnica (Rio de Janeiro),
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Flaviano Masella (Itália), filme “Quirra è una discarica radioattiva”
Frieder F. Wagner (Alemanha), filme “Todesstaub”
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E uma agradecimento mais do que especial ao apoio de
Rainer Ludwigs (Alemanha) e Tetyana Chernyavska (Ucrânia) do filme “Leonids Story”, que
além de fazerem uma doação em espécie para o Uranium Film Festival Berlim, fizeram um
grande esforço para chegarem ao local do festival, mas tiveram um acidente de carro no
caminho.
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