
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA EMC

DATA: 27 DE SETEMBRO 10H30

 

Pauta da Reunião

1 - Apresentação da Nova Grade de Programação da Rádio Inconfidência;

2 - Comemoração dos 85 Anos da Radio Inconfidência

3 - Assuntos Gerais

Participantes: Sérgio Rodrigo Reis, Kátia Marília Silveira Carneiro, Luiz Henrique Yagelovic, Waleska Falci,
Maria Elvira de Sales Ferreira, Rogério Maurício Pereira. E Márcio Ronei Cravo Soares. Registra-se a ausência
de Gustavo Mendicino de Oliveira, representante da Secult, em agenda com o Secretário Leônidas de Oliveira.

 

Relato da reunião:

 

1 – O presidente Sérgio Rodrigo Reis abriu a reunião dando boas-vindas aos Conselheiros e contando sobre o
Rádio Concerto realizado dia 20 de setembro, em comemoração aos 85 anos da Rádio Inconfidência AM. O
Quinteto de Sopros da Orquestra Filarmônica  apresentou um belo programa, que intercalado por entrevistas e
falas de antigos locutores, foi transmitido ao vivo pelas rádios AM e FM. Sérgio convidou os Conselheiros para
a audiência pública, proposta pelo Deputado Mauro Tramonte, que será realizada na  Assembleia Legislativa
amanhã, 28 de setembro, em homenagem aos 85 anos da Rádio.  Sérgio informou sobre o momento vivido pela
EMC, quando boa parte da sua capacidade de produção foi transferida para o interior do Estado, mostrando a
relevância de Minas para os espectadores, em projetos inéditos, realizados fora do estúdio. Passou a palavra
para a Diretora Kátia Carneiro, que passou a palavra para o Diretor de Conteúdo e Programação. Ike informou
que será um ano inteiro de comemorações dos 85 anos da Rádio AM e que a nova programação procura refletir
a relevância da Rádio no mercado e o crescimento da audiência. Passou a palavra para a Gerente Artística das
Rádios, Waleska Falci, que falou sobre a nova grade da Rádio Inconfidência, que se inicia dia 1º de outubro,
com os programas já consolidados e novos programas, que buscam a sintonia com o dia e horário que o ouvinte
ligar o seu rádio. Uma importante característica desta nova grade é a inserção de correspondentes do interior do
Estado. A apresentação dos programas estará inserida no processo do Conselho.

2- A Conselheira Maria Elvira de Sales Ferreira fez diversas sugestões de pautas culturais para a TV e para as
rádios, como o dia a dia da Lagoa da Pampulha e o turismo em Minas, que neste Governo é prioridade. Fez um
apelo para que a EMC apoie o turismo em Minas. Sugeriu matérias como a culinária, os brechós, literatura,
artes plásticas, turismo, artistas de Minas, entre outras tantas.

3 – O Diretor Ike Yagelovic informou aos Conselheiros que o fortalecimento do turismo é uma prioridade na
nova programação da TV e das Rádios.  Apresentou os novos programas que serão lançados pela TV Minas,



pelas Rádios e também no fortalecimento das redes sociais. “O que é produzido na TV é pensado nas Rádios e
o que é produzido nas Rádios é pensado para a TV. São novos programas que valorizam as paisagens, o
artesanato, a cozinha e outras características das diversas regiões de Minas Gerais, programas que valorizarão o
Estado e divulgarão os destinos turísticos. Informou também sobre a nova parceria com a TV Diversa, que
ampliará o sinal da TV Minas para mais de 70 localidades na zona da Mata mineira.

O Presidente Sérgio Rodrigo completou informando, que no dia 19 de outubro será assinada uma importante
parceria com a TV Brasil, para a ampliação do sinal digital, que chagará em mais 470 municípios, com até 15
mil habitantes, com uma multiprogramação, levando a Rede Minas, dois canais voltados para a educação e um
canal voltado para o turismo. Em outra frente, em parceria com a Secretaria da Educação, municípios com
população acima de 15 mil habitantes também serão contemplados com o sinal digital.

Maria Elvira insistiu na importância de se levar o sinal da TV Minas para todos os 853 municípios de Minas
Gerais, preservando a cultura do nosso estado.

4 – Continuando sua apresentação o Diretor de Programação e Conteúdo Ike Yagelovic mostrou os novos
programas, que estão sendo produzidos com a participação das TVs afiliadas do interior. São programas que
integrarão os municípios mineiros, integrarão o sotaque de Minas. Na área do jornalismo estarão colocando nas
bancadas os apresentadores e âncoras das TVs e  Rádios do interior. No esporte também haverá essa integração
com o interior. Informou que estão sendo planejados cursos de capacitação para os parceiros de todo os Estado
de Minas, a partir de 2022.

Sérgio completou informando sobre as novas “embalagens” que estão em planejamento e elaboração, como
novos cenários, novas vinhetas, novas chamadas, novos estúdios. E Ike destacou o fato de que nenhuma outra
emissora está lançando novos ambientes, novos programas ou novas vinhetas, com programação interligada,
onde um programa completa o outro.

Maria Elvira comentou que o prazo está pequeno, que teremos eleições em 2022 e não sabemos sobre a
continuidade deste planejamento, que é preciso ter agilidade na implantação de todas estas mudanças. Kátia
lembrou que a gestão de Sérgio Rodrigo tem apenas um ano, e que 2022 será o ano das entregas, com uma
programação robusta, que dificilmente será jogada de lado.

5- Ao encerrar a reunião o Diretor Ike Yagelovic enfatizou que sua equipe procura colocar no ar os melhores
conteúdos, para que a qualidade dos veículos da EMC seja preservada. Sérgio Rodrigo agradeceu aos
conselheiros pela reunião, que foi encerrada às 12h30.
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