


COM NARRAÇÃO DE SISSY SPACEK E HERBIE 
HANCOCK, PREMIADOS PELA ACADEMIA 
DE CINEMA, RIO DE OURO É A HISTÓRIA 
INQUIETANTE DE  UMA VIAGEM CLANDESTINA 
DE TESTEMUNHO DA DESTRUIÇÃO 
APOCALÍPTICA DA FLORESTA ÚMIDA DEVIDO À 
BUSCA DE OURO EXTRAÍDO ILEGALMENTE.
Os correspondentes de guerra Ron Haviv e Donovan Webster viajaram pelo 
rio Madre de Dios, no Peru, para revelar a destruição selvagem de uma 
floresta intocada. Enrique Ortiz, biólogo e ativista ambiental, guiou a equipe, 
mostrando a exploração desabrida da terra. Os mineiros avançam sobre a 
Amazônia a fim de juntar dinheiro suficiente para abrir um negócio ou dar 
de comer a suas famílias, sem considerar as consequências catastróficas 
para sua saúde e seu país.

Árvores vulneráveis, algumas centenárias, e incontáveis espécies de 
plantas, animais e insetos, algumas já estudadas pela ciência e outras ainda 
não identificadas, caem vítimas da destruição. A degradação ambiental e a 
humana estão conectadas inexoravelmente, e por isso a mineração ilícita 
do ouro está ligada diretamente a corrupção, tráfico humano, narcóticos e 
crime organizado.

Uma cutia espevitada aparece para contar a história de seu ecossistema, 
já que é a única espécie capaz de quebrar o fruto da castanha-do-brasil e 
assim propagar essa árvore de dossel, essencial para a floresta.

A valiosa floresta amazônica não apenas está sendo despojada de vida, mas 
também envenenada para sempre pelo mercúrio, subproduto da prática 
ilegal da mineração. Avancemos quatro anos depois de uma intervenção 
massiva do governo peruano. Qual será o destino desta região essencial, 
quando essa floresta extraordinária e bela virar uma medonha terra 
devastada? 

RIO DE OURO reafirma o direito da floresta tropical de existir como 
repositório inestimável de biodiversidade e não como restos mortais da co-
biça do homem pelo ouro.

RIO DE 
OURO
NA ÁREA PERUANA DE MADRE DE DIOS, 90% DA 
MINERAÇÃO DO OURO SÃO ILEGAIS.

OS MINEIROS USAM MERCÚRIO PARA SEPARAR 
O OURO. O EXCESSO DE MERCÚRIO É QUEIMADO, 
LANÇANDO FUMAÇA TÓXICA NO AR. ESTIMA-SE 
QUE 35 TONELADAS DE MERCÚRIO TÓXICO SÃO 
LIBERADAS NO ECOSSISTEMA ANUALMENTE.

A CONTAMINAÇÃO DE MERCÚRIO CAUSA 
GRAVES TRANSTORNOS AO CÉREBRO E AO 
SISTEMA NERVOSO CENTRAL, PODENDO 
TAMBÉM CONTAMINAR OS PULMÕES, RINS E 
FÍGADO.

A ÁREA DE MADRE DE DIOS ESTÁ SITUADA 
NA CABECEIRA DO RIO AMAZONAS, UM DOS 
LUGARES DE MAIOR BIODIVERSIDADE NO 
MUNDO.  ESSA ÁREA ESTÁ SENDO ATUALMENTE 
DESTRUÍDA POR MINEIROS POBRES, ATRAÍDOS 
PELA ESPERANÇA DE UMA VIDA MELHOR.

Rio de Ouro, trailer oficial
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RIO DE OURO • NOTAS DA PRODUÇÃO
Sarah duPont, co-diretora/produtora

No verão de 1999, viajei pela Amazônia peruana, uma área intocada e remota, o maior segmento de floresta tropical contígua 
que restava no planeta. Ali, vagamos de barco por rios de águas barrentas, a melhor forma de cruzar esse terreno denso e sem 
estradas. Eu viajava com um intrépido grupo de cientistas. Nosso destino era uma estação de pesquisa que tínhamos construído 
para estudar e proteger esse ecossistema essencial. Aprendi em primeira mão a importância da Amazônia para a estabilidade 
do nosso meio ambiente; ela não apenas abriga uma abundância de espécies ainda não estudadas, mas também um número 
incalculável de árvores que mantém estáveis as condições meteorológicas no mundo.

Desde então, tenho podido voltar para a selva amazônica.  Mas agora é um lugar diferente. Construíram-se estradas e vieram as 
pessoas. O lugar se tornou um novo faroeste sem lei. As pessoas vieram impelidas pela pobreza e pelo desejo de uma vida melhor 
para tirar proveito do terreno sagrado. Quase dez anos após minha primeira viagem a uma Amazônia ainda intocada, já não podia 
mais viajar pelos rios sem ser testemunha da destruição ecológica em massa. Angustiada, reuni uma equipe com alguns dos 
melhores cientistas, ambientalistas e artistas para documentar a tragédia. Queria criar um filme que fosse belo e informativo, na 
esperança de afetar as pessoas e fazer com que elas também tomem medidas para proteger a Amazônia e garantir que o futuro 
clima mundial continue a ser o mesmo que é hoje. 

Mas como eu poderia apresentar essa mensagem? Como poderia atrair a atenção das pessoas neste momento caótico? Para mim, 
eu sabia que era como uma guerra. Uma guerra contra o meio ambiente. Ecocídio. Isso despertou uma ideia. Por que não fazer um 
documentário que acompanhasse jornalistas especializados em cobrir guerras, filmando-os à medida que eles testemunhavam a 
ampla e criminosa erradicação da Amazônia? O filme capta essa guerra contra a natureza.

RIO DE OURO foi um filme difícil e perigoso para ser feito. Como produtora, muitas vezes tive que me preocupar com a segurança 
da equipe. Documentamos lugares em que estranhos não eram bem-vindos. Os riscos eram grandes e sabíamos que a filmagem 
de minas ilegais não seria bem recebida. Houve momentos prenhes de tensão; corríamos perigo, sem saber se seríamos capazes 
de completar com êxito e segurança a nossa missão. Mas graças a uma equipe de coragem e talento, voltamos para casa com 26 
horas de imagens horripilantes, comovedoras, mas também belas, para que o mundo visse. Podemos todos agora ser testemunhas: 
jovens em barris carregados de mercúrio, prostituição de crianças e escravidão, e as árvores majestosas, que antes abrigavam a 
música alegre dos pássaros, se transformando em solo tóxico, tudo em nome da busca do ouro.

Qual o valor dessa destruição? O brilho supérfluo do ouro vale mais do que todos os outros elementos necessários da vida? Essa 
teia de vida, bela e intricada, que nos foi dada para nutrir nosso corpo e nossa alma está sendo destruída. E para quê?

Os seres humanos são capazes de grandeza e têm habilidade 
para criar soluções. Acredito na graça. RIO DE OURO foi feito na 
esperança de um mundo seguro e saudável.
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RIO DE OURO • NOTAS DA PRODUÇÃO
Reuben Aaronson, co-diretor/produtor

Quando se vai de avião até a floresta amazônica vindo de Lima, capital do Peru, e se começa a descer das montanhas, sobrevoa-se 
um vasto e aparentemente infinito oceano de selva verde. De repente, podem-se ver longos sulcos na terra lá embaixo, como se 
Deus tivesse arrastado as unhas pela superfície da terra num surto de raiva, deixando atrás de si vastas ravinas de nada.

Durante todo o tempo em que filmávamos, eu me perguntava se haveria mesmo valor em dedicar um ano do meu tempo 
trabalhando em um projeto como este, que procura revelar ao mundo mais uma história da cobiça e ignorância humanas que 
causam destruição ambiental deixam marcas desfigurantes no nosso planeta.

Desde que eu era criança e durante mais de metade da minha vida, o preço do ouro sempre esteve abaixo de US$50 a onça. Mais 
recentemente, porém, a incerteza econômica em nível global levou as pessoas a comprar o metal precioso como proteção contra 
a inflação. Hoje, o preço do ouro é quase trinta vezes o que custava quando eu era criança; os altos preços atraem migrantes dos 
altiplanos pobres do Peru para a região, onde um trabalhador pode ganhar em um único dia o que um professor ganha em um 
mês. Nada mal, se você conseguir. Ou se não morrer tentando. Ou nos matar a todos.

Embora as condições não sejam as mesmas encontradas numa sala de aula, esse trabalho não requer que você saiba ler, e 
também não precisa pagar impostos.  Quando tudo o que você quer é poder alimentar sua família, não é de surpreender que não 
pare para notar que está destruindo uma floresta primária e envenenando o ar e a água no processo.

É preciso remover 250 toneladas de terra para conseguir ouro suficiente para fazer uma aliança de casamento de tamanho médio. 
Um anel para ela e um para ele totalizam 500 toneladas de terra. Em média, 600 pessoas se casam todos os dias nos Estados Uni-
dos, o que significa uma demanda de 300.000 toneladas de floresta primária consumidas diariamente.

Durante a filmagem, vimos enormes crateras, do tamanho de campos de futebol, sendo criadas em apenas uma semana. Cada 
uma delas extermina árvores milenares e centenas de espécies de plantas e animais que vivem nessas árvores. Levará pelo menos 
500 anos para que tudo isso retorne.

Enquanto isso, os ambientalistas observam, impotentes, sem poder intervir, assustados com a dimensão da devastação que está 
ocorrendo. A polícia e os funcionários federais, muitos dos quais são corruptos e coniventes, parecem assoberbados pela situação.

É uma questão complicada, 100% criada pelo homem. Se nós a 
criamos, também podemos dar-lhe um fim.
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RIO DE OURO • BIOGRAFIA DOS CINEASTAS
SISSY SPACEK • NARRADORA

Sissy Spacek é há mais de quatro décadas uma das atrizes mais respeitadas da indústria cinematográfica. 
Entre os diversos prêmios que recebeu estão um Oscar da Academia de Cinema, cinco nomeações para 
outros Oscar, três prêmios Golden Globe e vários prêmios da crítica. Ela chamou a atenção de críticos e 
público pela primeira vez com seu desempenho no drama Terra de Ninguém, de Terrence Malick, em 1973, 
em que contracenou com Martin Sheen. Em 1976, Spacek recebeu sua primeira nomeação para o Oscar 
e ganhou o prêmio da Sociedade Nacional de Críticos de Cinema pelo desempenho arrepiante no papel 
título do filme de Brian de Palma Carrie, a Estranha, baseado em um livro de Stephen King.  Em 1980, Spacek 
estreou no papel de Loretta Lynn, no filme biográfico O Destino Mudou Sua Vida, que lhe rendeu um Oscar e 
um Golden Globe por seu desempenho. Por sua interpretação da lendária cantora de música country, Spacek 
recebeu também os prêmios do Círculo de Críticos de Cinema de Nova York,  dos Críticos de Cinema de Los 
Angeles, do Conselho Nacional da Crítica e da Sociedade Nacional de Críticos de Cinema. Sua mais recente 
nomeação para o prêmio da Academia de Cinema foi a interpretação do sofrimento de uma mãe cujo filho 
foi assassinado no drama Entre Quatro Paredes. Desejando partilhar a extensa carreira cinematográfica e as 
experiências pessoais, Spacek lançou seu livro de memórias My Extrordinary Ordinary Life. Sissy Spacek está 
estrelando a série original de Netflix, Bloodline.

HERBIE HANCOCK • NARRADORA

Herbie Hancock é um verdadeiro ícone da música moderna, internacionalmente reconhecido como 
compositor de jazz, pianista, tecladista e bandleader. Contribuiu significativamente para a história musical 
do jazz ao redefinir o papel dos ritmos do jazz e acolher os sintetizadores e a influência funk. Recebeu 
vários prêmios por suas composições e apresentações, entre eles um Oscar da Academia de Cinema, catorze 
Grammy e cinco prêmios MTV, entre outros.

Recentemente, Hancock lançou o álbum Imagine Project, aclamado pela crítica. Usando a linguagem universal 
da música para exprimir temas centrais como paz e responsabilidade global, o projeto “Imagine” apresenta 
um elenco estelar de músicos, incluindo Jeff Beck, Seal, Pink, Dave Matthews, The Chieftains, Lionel Loueke e 
Chaka Khan.  O Imagine Project foi gravado em diversas partes do mundo e filmado para um documentário 
que o acompanha.

Fora dos palcos e dos estúdios de gravação, Herbie Hancock mantém uma carreira bem-sucedida. Nomeado 
pela Filarmônica de Los Angeles como Diretor de Criação de Jazz, é também presidente do Thelonious Monk 
Institute of Jazz, a mais importante organização internacional dedicada ao desenvolvimento da interpretação 
e educação jazzística em todo o mundo.  Além disso, Hancock é um dos fundadores do Comitê Internacional 
dos Artistas para a Paz. Em 2011, Hancock foi designado Embaixador da Boa Vontade da UNESCO e criou o 
Dia Internacional do Jazz. Em 2013, foi agraciado com o prêmio Kennedy Center Honor.
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RIO DE OURO • BIOGRAFIA DOS CINEASTAS
SARAH DUPONT • CO-DIRETORA, PRODUTORA

Sarah duPont é uma humanitária, educadora e cineasta premiada, além de ser defensora ardorosa da 
preservação ecológica. Como presidente e fundadora da Amazon Aid Foundation, Sarah trabalha com 
cientistas neotropicais para estudar a biodiversidade amazônica com vistas a educar o público e introduzir 
práticas de conservação avançadas e soluções locais para a região. Sarah produziu e co-dirigiu o premiado 
filme Rio de Ouro e o documentário de curta metragem Mercury Uprising, ambos sobre a mineração ilegal 
do ouro na floresta amazônica. Seus outros projetos cinematográficos incluem a produção premiada do 
videoclipe da campanha de informação pública Kids Against Malaria, um projeto transmídia para promover 
o tratamento e a prevenção da malária na África, e o videoclipe Anthem for the Amazon, em que 500 crianças 
do mundo total cantam para proteger a Amazônia. Sarah está envolvida em inovação educacional há mais 
de 25 anos, criando projetos locais e globais. Ela trabalha para construir currículos interdisciplinares que 
apoiem temas básicos, como currículos STEAM para o ensino básico e médio em torno do documentário RIO 
DE OURO. Em 2010, Sarah e Gigi Hancock, mulher do lendário músico de jazz Herbie Hancock, co-fundaram 
CIAMO, uma escola de arte e música baseada em Benin, África. Sarah tem experiência passada e presente 
em conselhos, tendo servido nas seguintes organizações: Centro Médico Infantil da Universidade de Virgínia, 
Conselho para as Artes da Universidade de Virgínia, Amazon Conservation Association, Upton Foundation, 
Rachel’s Network, Conselho de Visitantes da Universidade de Wake Forest, Berklee Global Jazz Institute e 
Festival do Cinema Ambiental de DC. Foi agraciada com o Prêmio Charlotsville Village, o Prêmio Dorothy 
Corwin Spirit of Life, o Prêmio Global Syndicate Humanitarian, o Prêmio Humanitário da Worldwide Children’s 
Foundation de Nova York, o Prêmio Humanitário do Festival Internacional de Cinema do Havaí e o Prêmio 
Pongo.

REUBEN AARONSON • CO-DIRETOR, PRODUTOR

Reuben Aaronson é um brilhante produtor/diretor/cinegrafista cujo trabalho excepcional reflete a ampla 
variedade de filmes de sua carreira de trinta anos. Viajou pelo mundo todo filmando e dirigindo películas 
premiadas sobre a experiência humana e a cultura internacional. Dirigiu ou trabalhou em filmes para a National 
Geographic, Discovey, HBO, PBS e muitas outras organizações. Desde os dois prêmios Emmy da Academia 
de Televisão, o trabalho de Aaronson tem sido reconhecido consistentemente pela beleza e sensibilidade. 
Aaronson tornou-se fluente em espanhol depois de passar dois anos no Corpo da Paz, trabalhando nas 
favelas de Santiago, Chile. Desde então, já fez filmes em quase todos os países da América do Sul, inclusive 
uma dúzia de projetos no Peru, onde RIO DE OURO foi rodado. Ao longo dos anos, Reuben desenvolveu uma 
forte afeição pessoal pelo povo peruano e sua história. Entre outros projetos estão um especial de duas 
horas sobre o México para o Discovery Channel, e a colaboração no longa metragem Além da Linha Vermelha, 
nomeado para um Oscar da Academia de Cinema. Reuben também foi o cinematógrafo de The Ground Truth, 
documentário de longa metragem apresentado no Festival de Sundance e pré-selecionado para um prêmio da 
Academia.  Atualmente, está trabalhando em dois outros documentários no Peru: Finding Vilcabamba, sobre 
a antecipada descoberta da última capital pertencente ao império inca; e o longa-metragem 26 Days in Peru, 
sobre o grupo radical de extrema esquerda Sendero Luminoso. Recentemente, Aaronson criou a NGOfilms, 
companhia de filmes independente, para ajudar organizações que queiram fazer filmes substanciais sobre 
questões sociais de significado cultural e/ou importantes trabalhos existentes de reconhecidas organizações 
sem fins de lucro. 
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RIO DE OURO • BIOGRAFIA DOS CINEASTAS
JAMES CAVELLO • PRODUTOR

James Cavello é um premiado curador de arte internacional, produtor e diretor cinematográfico e dono 
de uma importante galeria de arte na cidade de Nova York; é também membro do conselho de diversas 
organizações sem fins lucrativos. Seu talento visionário nas artes levou-o a empreender uma ampla gama 
de projetos, entre eles, filmes, publicações, multimídia, tecnologia em arte e colaborações com empresas 
públicas e privadas. Além disso, ele usa sua capacidade para apoiar ONGs com metas definidas, tais 
como criar uma identidade comercial para o Business Improvement District de SoHo, na cidade de Nova 
York, e dirigir a mostra anual dos estudantes universitários no National Arts Club.  Cavello serviu como 
vice-presidente do conselho da Amazon Aid foundation, e foi o principal produtor com Sarah duPont do 
projeto do filme documentário RIO DE OURO. Como presidente da Worldwide Children’s Foundation de 
Nova York, gerencia a missão da organização de proporcionar cirurgias que salvam ou alteram a vida de 
crianças com necessidades médicas. James Cavello é reconhecido nos importantes meios de comunicação 
por suas realizações como curador, tendo recebido distinções por seus serviços humanitários. 

MARGARITE ALMEIDA • PRODUTORA EXECUTIVA

Margarite Almeida é co-proprietária e vice-presidente da Westwood Gallery de Nova York desde 1995. 
É fundadora e diretora de uma nova feira de arte contemporânea em Honolulu, Havaí. Ela tem servido 
continuamente nos conselhos de organizações sem fins lucrativos como membro estratégico e principal, 
entre elas a Amazon Aid Foundation e a Worldwide Children’s Foundation de Nova York. O histórico 
internacional, da Ásia à América do Sul, de Margarite Almeida faz com que seja uma liaison cultural eficaz. 
Suas áreas de atuação em negócios incluem desenvolvimento, planejamento, comunicações internacionais 
e direção. Além disso, sua capacidade de gerenciamento de ONGs faz com que seja membro valioso de 
diversos conselhos. Seu papel nas artes convergiu na criação de projetos locais específicos para organizações 
govenamentais, privadas e de caridade. O documentário RIO DE OURO foi um empreendimento ao qual 
dedicou com entusiasmo vários anos à gestão da produção cinematográfica, da comunicação e do conteúdo 
material.

JON FINE • PRODUTOR EXECUTIVO, EDITOR

Jon Fine é cineasta e músico, tendo trabalhado ao longo dos anos como produtor, cinematógrafo, diretor 
e editor. Seu trabalho como produtor inclui Still Bill, sobre o compositor Bill Withers, The After Party, 
apresentando Andre 3000, o professor Cornel West e o jovem senador Barack Obama, e Jazz Days, uma 
série de concertos mundiais patrocinados pela UNESCO e o Thelonious Monk Institute of Jazz, com Stevie 
Wonder, Chaka Khan e outros nomes lendários da música. Seu trabalho como diretor inclui Herbie Hancock 
Possibilities, o premiado curta-metragem Flavio e videoclipes para artistas como Antibalas, Kaki King, Lionel 
Loueke, Lizz Wright, Soulive, Herbie Hancock e Derek Trucks.  Filmou vídeos para os Yeah Yeah Yeahs e editou 
vídeos para os Kings of Leon. Como editor, realizou campanhas para Apple, GAP e Puma, instalações para 
Barney’s, RAA e a Feira Mundial de Milão 2015, e filmes com a Rainforest Alliance, Goods for Good, Amazon 
Aid e (RED). Seus filmes foram apresentados em festivais pelo mundo e em HDNet, Showtime, BET, MTV e 
PBS. Mais recentemente, Jon produziu Africa Calling, um projeto multimídia de música e vídeo em parceria 
com UNICEF, USAID, Angelique Kidjo e alunos da escola de música CIAMO, de Benin, para conscientização 
sobre o tratamento e a prevenção da malária na África Ocidental.
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RIO DE OURO • BIOGRAFIA DOS CINEASTAS
JON GOLDEN • PRODUTOR EXECUTIVO, EDITOR

Jon Golden trabalha como fotógrafo profissional há 25 anos. Seus projetos o levaram a mais de 40 países 
e fizeram com que navegasse mais de 20.000 milhas pelos mares. Jon produz imagens impactantes, tendo 
documentado alguns dos lugares mais remotos e inóspitos do mundo, como a ilha de Baffin (no Ártico 
canadense), os desertos de Gobi, na Mongólia, e da Patagônia, na Argentina, a Amazônia (Peru) e o noroeste 
da Islândia.  Sua imagens foram publicadas nos principais periódicos americanos, entre eles Newsweek, 
Sports Illustrated e Virginia Quarterly Review. Jon é também membro fundador do Festival de Fotografia 
LOOK3. Boa parte da carreira de Jon esteve focada na promoção do trabalho de organizações sem fins lucra-
tivos, que incluem a Building Goodness Foundation no Haiti, Guatemala e Louisiana, Firefly Kids na Rússia, 
lmpossible2Possible, The Nature Conservancy e a Amazon Aid Foundation. Jon estudou Ciências Ambientais 
e Ciência da Computação na Universidade de Virgínia. Ele vive em Charlotsville, Virgínia, e adora viajar e 
cozinhar.

MARGARITE ALMEIDA • PRODUTORA EXECUTIVA

Tendo trabalhado antes na Über Content, empresa de mídia na vanguarda do cenário digital, combinando 
o poder de tecnologia, analítica e conteúdo para criar uma super (uber) experiência digital, Koening é 
atualmente proprietária e produtora executiva de R A U C O U S Content: “No fundo, somos contadores 
de histórias. Um coletivo de artistas reunidos graças à paixão pela criação. Em qualquer plataforma. Em 
qualquer tamanho. Nossa missão é sempre entreter. Fazer as pessoas sentirem. Fazê-las rir. Levá-las numa 
viagem. Nosso trabalho é nossa voz. Nossa voz revela quem somos”.

PRESTON LEE • PRODUTOR EXECUTIVO

Depois de uma década bem-sucedida com a Über Content, que co-dirigiu com a parceira Phyllis Koenig, Lee 
recebeu destaque em diversos perfis e tributos, como Adweek e Creativity. Sua empresa foi inclusive listada 
pela Criativity em 2015 como uma das principais produtoras, recebendo prêmios como o One Show e CLIO.  
Era hora de lançar sua própria marca. Seu mais recente empreendimento é a Sanctuary, empresa produtora 
enfocada em descobrir e desenvolver grandes talentos em todos os gêneros. Sanctuary se concentra na 
convergência bem-sucedida de publicidade e entretenimento.

8



RIO DE OURO • BIOGRAFIA DOS CINEASTAS
RON HAVIV • FOTOJORNALISTA

Ron Haviv é um fotojornalista premiado e nomeado para um Emmy, co-fundador da agência de fotos VII, 
que tem se dedicado a documentar conflitos e a aumentar a conscientização sobre questões de direitos 
humanos no mundo. Nas últimas três décadas, Haviv já cobriu mais de vinte e cinco conflitos e trabalhou 
em mais de cem países. Publicou três coleções de fotografias aclamadas pela crítica, e seu trabalho tem sido 
apresentado em diversos museus e galerias, entre eles o Louvre, as Nações Unidas e o Council on Foreign 
Relations. As fotografias de Haviv são parte da coleção do Museu de Belas-Artes de Houston e da George 
Eastman House, entre outras, bem como de inúmeras coleções privadas. Haviv produziu um arquivo im-
placável sobre as injustiças da guerra e sua fotografia tem tido um impacto singular. Seu trabalho nos Balcãs, 
que abrangeu mais de uma década de conflito, foi usado como prova para processar e condenar criminosos 
de guerra no Tribunal Internacional de Haia. O presidente George H. W. Bush mencionou as alarmantes 
fotografias de Haviv, que documentavam a violência paramilitar no Panamá, como um dos motivos para a 
intervenção americana em 1989. Haviv é o personagem central em seis documentários, entre eles Freelance 
in a World of Risk, da National Geographic Explorer, no qual ele fala dos perigos da fotografia de guerra, 
contando as inúmeras vezes em que foi preso e quase morto. Contribuiu com sua análise e comentários 
especializados para ABC World News, BBC, CNN, NPR, MSNBC, NBC Nightly News, Good Morning America, 
Charlie Rose Show e Washington Post. 

DONOVAN WEBSTER • PRODUTOR EXECUTIVO, JORNALISTA

Donovan Webster é jornalista e escritor. Foi editor sênior da revista Outside, e contribuiu com artigos para 
National Geographic, Smithsonian, Best Life, Vanity Fair, Men’s Health, Garden & Gun, The New Yorker e The New 
York Times Magazine. Foi também editor interino da Virginia Quarterly Review e instrutor no departamento 
de Estudos da Mídia da Universidade de Virgínia. Escreveu “Traveling the Long Road to Freedom, One 
Step at a Time”, que foi publicado na Smithsonian Magazine. Foi também co-líder da expedição Running 
the Sahara, uma travessia a pé do Norte da África, do Senegal a Suez, no Egito. Em 1966, foi co-fundador 
de Physicians Against Landmines/Center for International Rehabilitation (CIR). Organização humanitária 
não governamental e internacional, a CIR patrocina programas de cadeiras de rodas e próteses, além de 
treinamento em fabricação de próteses e defesa de incapacitados em países pós-conflito no mundo todo. 
Em 1997, como parte da Campanha Internacional pela Eliminação de Minas, a CIR foi co-receptora do Prêmio 
Nobel da Paz. Em 2001, ele se tornou chefe honorário das tribos Kachin das colinas do norte de Burma.
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RIO DE OURO • BIOGRAFIA DOS CINEASTAS
ENRIQUE ORTIZ • BIÓLOGO/ATIVISTA

Enrique Ortiz nasceu e creceu em Lima, Peru. Recebeu formação em ecologia tropical (Universidade San 
Marcos, em Lima, e Princeton, New Jersey), e tem um longo histórico de pesquisa de espécies e sistemas 
ecológicos em ecossistemas costeiros/marinhos, desertos, planaltos e florestas tropicais. Sua especialidade 
é a ecologia de comunidade (interação plantas–animais) e é autor de diversos trabalhos de pesquisa 
e artigos sobre uma variedade de temas, principalmente biologia das espécies e manejo de produtos 
florestais não-madeireiros, especialmente a castanha-do-brasil. Enrique tem sólidos conhecimentos das 
florestas tropicais (locais e regionais) sob a perspectiva biológica, social, econômica e política. Álém de seu 
histórico de biólogo, Enrique talvez seja mais conhecido por seu ativismo e liderança, no Peru e na América 
Latina, na conservação da biodiversidade e de ecossistemas, tendo trabalhado com diversas organizações 
não governamentais peruanas, amazônicas e americanas. É fundador e membro do conselho da Amazon 
Conservation Association e presidente da Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazonica, 
importante ONG peruana. Ele mora em Washington, DC e viaja frequentemente para os países da bacia 
amazônica, além de outros pontos selvagens imprevisíveis ao redor do mundo.

THOMAS E. LOVEJOY • BIÓLOGO CONSERVACIONISTA 

Thomas E. Lovejoy é membro sênior da Fundação das Nações Unidas e professor de Ciências e Políticas 
Ambientais da Universidade George Mason. Lovejoy, biólogo especializado nos trópicos e em conservação, 
trabalha na Amazônia brasileira desde 1965. A partir de 1970, ele ajudou a chamar a atenção para o problema 
do desmatamento tropical e em 1980 publicou a primeira estimativa de taxas de extinção global (no Relatório 
Global 2000 ao presidente). Concebeu a ideia de um estudo de longo prazo sobre fragmentação de florestas 
na Amazônia (começou em 1978), o projeto de Tamanho Mínimo Crítico dos ecossistemas, que é o maior 
experimento em ecologia de terreno (também conhecido como Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos 
Florestais). Foi ele o primeiro a usar o termo “diversidade biológica”, originou o conceito de swaps de dívida 
por natureza e trabalhou mais de 20 anos na interação entre mudança climática e biodiversidade. No 
passado, serviu como conselheiro sênior do presidente da Fundação das Nações Unidas, conselheiro-chefe de 
biodiversidade e principal especialista do meio ambiente para a região da América Latina no Banco Mundial, 
secretário-adjunto para Meio Ambiente e Assuntos Externos da Smithsonian Institution e vice-presidente 
executivo do World Wildlife Fund-EUA. Serviu nos conselhos consultivos dos governos Reagan, George H. W. 
Bush e Clinton. Recebeu seu bacharelado e doutorado em biologia pela Universidade de Yale.
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RIO DE OURO • BIOGRAFIA DOS CINEASTAS
ANTHONY MARINELLI • MÚSICO

Anthony Marinelli compôs a música de mais de 60 filmes, entre eles Os Jovens Pistoleiros, Antes Só do que 
Mal Acompanhado e Despedida em Las Vegas. Sua obra orquestral em grande escala foi encomendada pela 
Filarmônica de Los Angeles e teve sua estreia no Hollywood Bowl. Foi tecladista do estrondoso sucesso de 
Michael Jackson, Thriller, e participou de gravações clássicas de artistas renomados, como James Brown, 
Lionel Richie, Van Halen, Herb Alpert, Giorgio Moroder, Supertramp e Quincy Jones. Compôs também jingles 
conhecidos para milhares de comerciais de televisão, entre eles os das campanhas da Apple Computadores, 
Microsoft, Nike, Mercedes Benz, Budweiser, Jaguar e Shell.  O uso pioneiro de sintetizadores modulares 
analógicos nos primeiros anos posicionaram Anthony no centro da revolução tecnológica da música que se 
seguiu. 

HEATHER MYTELKA • PRODUTORA ASSOCIADA

Heather Mytelka é gerente de programa da Amazon Aid Foundation. O trabalho levou-a do interior da 
selva peruana às negociações sobre mudança climática das Nações Unidas como defensora da proteção às 
florestas tropicais. Heather agregou-se à equipe da fundação em tempo integral depois de se formar pela 
Universidade de Virgínia, onde estudou história da arte medieval. Ela tem atuado como produtora associada 
em múltiplos projetos educacionais de mídia e recentemente estreou como diretora de um trabalho curto 
sobre Acre Care, a plataform da Amazon Aid para proteção privada direta da floresta amazônica. Além de 
seu trabalho com a Amazon Aid, Heather apoia os esforços de ativismo ambiental da comunidade local.

PARVENE MICHAELS • PRODUTORA ASSOCIADA

Parvene Michaels, presidente e co-fundadora da Innovative Media Productions (IMP), é produtora veterana 
de marketing de televisão e eventos, com mais de vinte anos de experiência na indústria do entretenimento. 
Ela criou e foi produtora executiva da série da MTV/Showtime, louvada pela crítica, “Music in High Places”, 
patrocinada por MasterCard, MSN, RCA e RadioShack. A série, que beneficiou a Grammy Foundation e 
atualmente está disponível em DVD, leva artistas de gravação aos mais antigos lugares do mundo para 
apresentações musicais e aventuras. Michaels tem também ampla experiência no desenvolvimento, 
produção e manejo de publicidade para alguns dos projetos de Hollywood relacionados a causas importantes, 
entre eles a produção de eventos de alto perfil, como os prêmios do Dia da Terra das Nações Unidas. 
Ao longo dos anos, Michaels também cuidou da publicidade de uma vasta gama de artistas de gravação 
renomados, entre eles Bob Dylan e Tom Petty, James Brown e Michael Jackson (durante Thriller), bem como 
da publicidade corporativa de séries e especiais para o Family Channel, TNT, MTV e Discovery Channel, entre 
outros. Michaels e seu parceiro, o executivo veterano da indústria da música Alan Oken, são consultores 
para desenvolvimento de negócios de muitas das principais empresas na área de entretenimento de marca 
e desenvolvem alianças estratégicas entre os maiores anunciantes americanos e filme, televisão e eventos 
ao vivo.
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A proteção da Amazônia e das florestas do 
mundo é urgente, e para salvá-las será preciso 
consciência e ação globais. 

Para esse fim, a Amazon Aid Foundation proporciona liderança 

reconhecida e premiada mediante o desenvolvimento de 

multimídia relevante e vigorosa que tem sido capaz de mudar as 

mentes, o coração e as políticas de governo: 

Photo by Tomás Munita

River of Gold Trailer Oficial

River of Gold Project

The Gold Campaign

Anthem for the Amazon

Anthem for the Amazon, Lyric Version

Why Should You Care about the Amazon?

Artists for the Amazon

Be a Better Consumer/Do You Know Where your Gold Comes 
From?

Mercury Uprising: a documentary

Gold Industry Toolkit

14

https://amazonaid.org/river-of-gold-trailer/
https://amazonaid.org/river-of-gold/
https://amazonaid.org/cleangold/
https://amazonaid.org/anthem-for-the-amazon/
https://vimeo.com/127296686
https://amazonaid.org/why-should-you-care/
https://amazonaid.org/artists-for-the-amazon/
https://amazonaid.org/be-a-better-consumer/
https://amazonaid.org/be-a-better-consumer/
https://vimeo.com/125274209
https://amazonaid.org/jeweler-toolkit/


Em conjunto com o filme, a Amazon 
Aid produziu um currículo com nossos 
parceiros Journeys in Film para ampliar o 
impacto do filme e educar estudantes ao 
redor do mundo sobre a importância da 
Amazônia, promovendo soluções eficazes 
para a sua sobrevivência. 

Uma exposição de fotos do 
premiado fotógrafo Ron 
Haviv acompanhará nosso 
documentário Rio de Ouro ao 
percorrer os campus ao redor 
do globo.

O AMAZON AID  
AMBASSADOR foi desen-
volvido em conjunto com 
o currículo do Rio de Ouro 
Journeys in Film oferecendo 
orientação aos estudantes e 
ideias específicas de projetos 
de ativismo.

Foto: Ron Haviv, Agência VII
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https://amazonaid.org/amazon-ambassadors/
https://vimeo.com/158914433
https://journeysinfilm.org


RIO DE OURO • ACERCA

Imprensa
Amazon Aid Foundation
info@amazonaid.org
P.O. Box 5649
Charlottesville, VA 22905 

riverofgoldfilm.com

Social Media
facebook.com/amazonaid 
twitter.com/amazonaidf 
instagram.com/amazonaid

Ficha técnica
Formato: vídeo digital NTSC
Aspect ratio: 1.78
Áudio do filme: LTRT
com subtítulos

amazonaid.org

País da produção: EUA
País da filmagem: Peru
Contém diálogos em: inglês, espanhol
Trailer oficial de Rio de Ouro: River of Gold

River of Gold Social Impact Campaign - em parceria com  The Abaunza Group e stakeholders mundiais 
River of Gold Proiect Deck
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https://amazonaid.org/
https://amazonaid.org/river-of-gold-trailer/
https://amazonaid.org/wp-content/uploads/2019/04/River_of_Gold_Social_Impact_Campaign_Overview.pdf
https://amazonaid.org/wp-content/uploads/2019/04/River_of_Gold_Project_Overview_v1.pdf

