
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata de Reunião

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO

 

Pauta da Reunião

1 – Posse dos membros do Conselho Curador

2 – Apresentação das atribuições do Conselho

3 – Eleição da Presidência do Conselho

4 - Cinco Eixos da Linha Editorial da EMC

 

Participantes: Sérgio Rodrigo Reis, Kátia Marília Carneiro Silveira, Gustavo Mendicino de Oliveira, Rogério
Maurício Pereira, Maria Elvira Salles Ferreira,  Márcio Ronei Cravo Soares

Relato da reunião:

 

1 - O Presidente da Empresa Mineira de Comunicação, Sérgio Rodrigo Reis, abriu a reunião dando boas-vindas
aos novos conselheiros. Passou a palavra para a Diretora Geral da EMC, Kátia Carneiro, que apresentou as
competências da EMC, as atribuições do Conselho Curador da EMC e os 5 eixos da linha editorial da TV
Minas e Rádio Inconfidência. Essa apresentação estará disponível no SEI 3150.01.0000118/2021-16.

2 – Tomaram posse, de acordo com o artigo 37 do Decreto 47750/2019, os Conselheiros:

Gustavo Mendicino de Oliveira -  indicado pelo Secretário da Secult

Rogério Maurício Pereira -  indicado pelo titular da Secretaria-Geral

Maria Elvira Salles Ferreira - representante da sociedade civil, de comprovado notório conhecimento na área
cultural e turística do Estado

 Márcio Ronei Cravo Soares - representante de funcionários efetivos da EMC

3 – Foi dada a palavra aos conselheiros, que agradeceram a oportunidade de contribuir com a Empresa. O
Conselheiro Márcio Ronei perguntou sobre o que está sendo pensado para a expansão do conteúdo da Rádio
Inconfidência AM. A Diretora Kátia Carneiro explicou que tanto a AM quanto a FM estão no bojo das ações de
avanço tecnológico, uma vez que por exigência legal a Rádio AM terá que migrar para o canal FM, mantendo-
se e resguardando-se o conteúdo diferenciado da AM.  O Presidente Sérgio Rodrigo complementou informando
que a Rádio FM chega hoje para 6 milhões de mineiros na Região Metropolitana, enquanto a AM chega em
todo o Estado de Minas Gerais, embora com menor qualidade sonora do que a FM. Com a perspectiva do fim
da utilização da frequência AM para o Rádio a EMC busca outras oportunidades para que a programação
popular seja mantida e ampliada. Uma possibilidade é a transmissão via internet, há também a perspectiva a
ampliação do sinal de FM, nacionalmente, em associação com a EBC, com a transmissão de rádio de longo



alcance e com qualidade sonora, criando-se a Inconfidência Nacional. Outra perspectiva estudada é a criação da
Rede Inconfidência, nos moldes da Rede Minas de TV, associando-se à rádios do interior de Minas. Sérgio
falou também sobre a criação da plataforma de streaming, que levará todos os conteúdos para todos os lugares.
Mais explicações sobre a migração serão necessárias e o Conselheiro Márcio Ronei solicitou que a Diretoria de
Tecnologia seja convidada para informar tecnicamente o Conselho. Pauta aprovada por todos.

4 – O Conselheiro Rogério Maurício elogiou o trabalho que está sendo realizado pela EMC e deu seu
testemunho sobre a importância da programação da Rádio AM para o interior do Estado.

5 – O Conselheiro Gustavo Mendicino colocou-se à disposição para contribuir com o Conselho e disse
conhecer de perto os projetos desenvolvidos pela EMC.

6 -  A Conselheira Maria Elvira se apresentou aos presentes, falando de sua experiência como pessoa da área de
comunicação. Falou da importância de estarmos em permanente transformação. Sobre a importância
fundamental da atividade da comunicação pública, que pode se dedicar muito mais ao conteúdo do que aos
números de audiência. Elogiou o programa Estações e o Origens  e deu várias ideias sobre temas e conteúdos
importantes que podem fazer parte da grade da EMC, entre eles a Gentileza Urbana e os Famosos da Cidade.

7 – Passou-se então para a eleição do presidente do Conselho e Rogério Maurício Pereira -  indicado pelo
titular da Secretaria-Geral, foi eleito por unanimidade.

8 – Os Conselheiros foram informados que serão disponibilizados para assinatura os Termos de Posse e essa
Ata.

 

A reunião foi encerrada às 11h30.
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