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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N° 06 - 18.02.13

EXTRAORDINÁRIA

Data : 18 de fevereiro de 2013

Local : Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência

Horário: lOhOOàs I2h00

PAUTA

. Apreciação da ATA da reunião n° 05 - 04.02.2013 - APROVADA

1 INFORMES

1.1 Sobre a cobertura do carnaval pelos veículos da EBC
O Superintendente de Programação Walter da Silva Silveira informou que a
cobertura foi feita basicamente de documentários e shows. Em Salvador

transmitiram as apresentações de afoxés e blocos afro a partir do sábado. Um fato
inédito, a saída do [lê, do Curuzu, uma tradição afro do Carnaval da Bahia, nunca
antes havia sido transmitido pela TV. os participantes recebem as bênçãos antes de
se dirigir para Campo Grande. A noite foi a vez de transmitir os Maracatus com a
TVE de Pernambuco, as transmissões ao vivo do Maracatu e Caboclinhos são
espetáculos bonitos. Walter comentou que algumas imagens não estavam muito
boas. com defasagem de qualidade, poisoperam analogicamente. O próximo desafio
são as transmissões das festas de São João. Ver se é possível subir o sinal da EBC
com melhor qualidade. Éo tipo de espetáculo que é visual. As equipes devem estar
sincronizadas para assumir as transmissões, fazer roteiros explicativos. Walter
Silveira comentou que foi importante termos documentários e shows de música, um
conteúdo diferenciado, o ineditismo foi um ponto bem positivo. O Diretor
Presidente comentou que a EBC em matéria de conteúdo está muito bem e que deve
focar na qualidade para conseguir resultados positivos nas transmissões. O
Superintendente de Comunicação e Multimídia informou que a cobertura com hang
out. três. quatro transmissões ao vivo na internet, manteve uma média de 28 mil
visitantes únicos na semana do carnaval. Um ganho nesse tipo de audiência. O
Gerente Regional do Nordeste, Ebenezer, informou que em São Luiz a equipe
conseguiu um prédio público que limparam, decoraram e fizeram de base para as
transmissões de shows como Dyogo Nogueira, Jorge Bem Jor e outros , que tiveram
uma participação diária no Repórter Rio e outras emissoras e entradas a partir do
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