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Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Curador da EMC, realizada em 8 de abril de 2022, sexta-feira, às
10h30.

 

Pauta:

1 - Teletrabalho;

2 - Código de É�ca;

3 - Grupo Curador Minas Film Commission;

4 - Assuntos Gerais.

 

Conselheiros presentes:

Gustavo Mendicino;

Márcio Ronei;

Rogério Maurício Pereira.

 

Convidados, pela Empresa Mineira de Comunicação:

Sérgio Rodrigo Reis - presidente,

Ká�a Marilia Silveira Carneiro - diretora-geral,

Eduardo Gomes - diretor de Planejamento, Gestão e Finanças,

Flávia Moreira - diretora de Desenvolvimento e Promoção do Audiovisual.

 

Reunião

Sérgio Reis, presidente da Empresa Mineira de Comunicação, abriu a reunião, falando sobre a expansão do
sinal da Rede Minas, das parcerias com o Governo Federal, para que o sinal digital chegue em 470
municípios mineiros, e com a Secretaria de Estado de Educação, que garan�u recursos para a digitalização
em outras 330 cidades. Lembrou que esse é o maior inves�mento na história da Rede Minas em expansão
de sinal e que esse inves�mento vai colocar a EMC como a maior empresa de comunicação em operação no
Estado, uma das maiores do país..

Falou também sobre a publicação do Plano de Cargos, Salários e Carreiras da Empresa Mineira de
Comunicação (PCSC - EMC), feito para que a empresa esteja inserida dentro de um contexto de
modernização das a�vidades. Disse que as funções de ensino médio não foram contempladas no plano, e
que isso gerou ruídos e insa�sfação entre os trabalhadores, mas que, no processo de elaboração do
documento, a tenta�va de inclusão dessas carreiras foi feita mais de uma vez, sendo que a diretriz do



Governo do Estado é que não haverá mais concurso público para carreiras de ensino médio e que qualquer
exceção teria um efeito cascata para outros órgãos e ins�tuições.

Ká�a Carneiro fez a leitura da pauta da reunião. Eduardo Gomes explicou os principais pontos da
implementação da polí�ca de teletrabalho da EMC. Mostrou a legislação na qual se baseia a minuta, os
obje�vos, a implementação para os empregados da EMC com as par�cularidades da CLT, modalidades -
parcial ou integral. Falou que, a par�r do mês de maio, o processo de compra do so�ware de
acompanhamento remoto deve estar concluído e o processo poderá ser implementado na empresa. Em
seguida Eduardo respondeu às dúvidas dos conselheiros.

Ká�a apresentou o Código de É�ca da EMC. Mostrou as bases para o desenvolvimento do código
(legislação), um breve histórico do início da construção do documento, a redação com os principais ar�gos.
Ká�a lembrou que o código está disponível no site, intranet, teve ampla divulgação interna e também será
encaminhado na íntegra, por e-mail, para todos os conselheiros. Os conselheiros parabenizaram a
construção do código.

Sérgio Reis falou sobre a perspec�va de ter uma plataforma de streaming, a EMC PLAY, que torna a empresa
ainda mais compe��va e que disponibiliza um legado riquíssimo que é a produção de décadas da Rádio
Inconfidência e da Rede Minas. lembrou também que já existem várias perspec�vas de parcerias para
tornar o conteúdo da plataforma ainda mais diverso.

Flávia Moreira falou sobre a criação do grupo de trabalho para curadoria de conteúdos para a EMC PLAY,
que será lançada em breve. Mostrou quem serão os membros do grupo de trabalho e falou sobre outras
entregas da Diretoria de Desenvolvimento e Promoção do Audiovisual da EMC.

Sérgio lembrou que, nessa primeira fase de implantação da EMC PLAY, os acervos estão sendo mapeados,
especialmente os acervos da Rádio Inconfidência, que estão dispersos.

O conselheiro Rogério Maurício lamentou o desligamento da conselheira Maria Elvira. Ká�a esclareceu que
a conselheira está assumindo outras atribuições e não conseguirá par�cipar mais do Conselho Curador da
EMC. Sérgio lembrou a par�cipação a�va de Maria Elvira no Conselho.

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

 

Sérgio Rodrigo Reis

Presidente

Empresa Mineira de Comunicação

Fundação TV Minas Cultural e Educa�va
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