ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DO NTVRU
Data: 16/03/2020
Início da reunião: 10:40h.
Local: Plataforma digital Google Meet
Estiveram presentes em um primeiro momento, Kéthuly Góes (Coordenação de
Jornalismo), Marco da Lata (Coordenação da Rádio FM), Helder Vieira
Coordenador de Produção), Nathália D’Emery (Coordenação da Rádio FM), Iuji
Tani (Programação da TV) e Thaysa Meirelles (Secretaria de Articulação)
Ausentes: Juarez Silva Junior (Presidente do Conselho Editorial).
Pauta: Avaliação dos novos produtos da RUFM.
1. – Na ponta da língua – ADRIANO ALVES DOS SANTOS PRODUÇÕES - 6
episódios - APROVADO com ressalva - Votação: Unanimidade Ressalvas para
verificar e afinar a duração dos programas. Além dos ajustes de horários.
2. IV Festival do Choro João Pernambuco e Recife carinhoso – ambos do
proponente Wagner Staden (do Coletivo Isto é Choro!) - Ficou definido o
encaminhado dos dois produtos para o CTA. Discussão: Kéthuly Góes sugeriu
realizar um homenagem ao mestre chocho que faleceu de Covid em outubro de
2020. Como o conselho deve avaliar produtos “prontos”, recomenda-se que seja
viabilizado uma conversa com os produtos através do CTA
3. Bem viver – Centro Popular de Midias - CPMidias (Brasil de Fato) – Produção
semanal - APROVADO por unanimidade;
4. BDF entrevista – Centro Popular de Midias - CPMidias (Brasil de Fato) REPROVADO por unanimidade. Com a observação que o programa está com
formato “de internet”, não se encaixando para o formato de TV.
5. Central de notícias – REPROVADO por unanimidade. Com a observação que
o programa está com formato “de internet”, não se encaixando para o formato de
TV.
6. Natura – por Danilo Marinho – Inter programa – 3 minutos - APROVADO com
ressalva. A questão da língua estrangeira
Ficou acertada uma nova reunião 05/04/21
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi finalizada após 01:50h de duração.
E, por acharem conforme, a ata segue rubricada por todos os presentes.
Leonardo Santos.

