GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA EMC
DIA 30 DE JULHO DE 2021

Pauta da Reunião
1 – Apresentação do Plano de Integridade da EMC
2 – Assuntos Gerais
Participantes: Sérgio Rodrigo Reis, Kátia Marília Silveira Carneiro, Luiz Henrique Yagelovic, Mauro
Venício da Silva Filho, Maria Elvira Sales Ferreira, Rogério Maurício Pereira. Registra-se as ausências de
Gustavo Mendicino de Oliveira, representante da Secult, que está em férias e do representante dos
servidores, Márcio Ronei Cravo Soares.
Relato da reunião:

1 – A Diretora Geral da EMC, Kátia Carneiro, abriu a reunião dando boas-vindas aos Conselheiros e passou
a palavra para o Presidente da Empresa Mineira de Comunicação, Sérgio Rodrigo Reis. Sérgio informou ao
grupo que o momento da EMC é de mudanças na programação, tornando os veículos, TV Minas e Rádio
Inconfidência, mais competitivos. Anunciou a posse do novo Diretor de Conteúdo e Programação, Luiz
Henrique Yagelovic, que vem de experiência no mercado com a missão de reformular as grades das
emissoras, os cenários da TV, as vinhetas das rádios, modernizando e atualizando as empresas públicas, nos
aniversários de 85 anos da rádio Inconfidência AM em setembro e e 45 anos da Rádio Inconfidência FM, em
fevereiro de 2022. Informou ao Conselho sobre os expressivos resultados da Diretoria do Audiovisual, na
busca de novos conteúdos de produção mineira para a TV Minas. Além de informar sobre o Plano de
Integridade, importante capítulo na consolidação da gestão da Empresa Mineira de Comunicação, que já
nasce com este importante marco legal, que guiará as condutas dos gestores da EMC, agora e no futuro.
2- O Diretor Ike Yagelovic apresentou seu currículo, disse ver a EMC como um grupo muito forte e não
como veículos de rádio e TV separados. Disse que pelas empresas por onde passou, principalmente nas
rádios CBN e Band News, ele chegou em momentos de criação ou de mudanças, que são sempre necessárias
na área de comunicação. Disse estar muito bem impressionado com as instalações da EMC.
3 - O Presidente do Conselho, Rogério Maurício Pereira parabenizou o novo diretor, pessoa que conhece há
algum tempo e por quem tem muito apreço. Prometeu uma visita às novas instalações da EMC, ao que aderiu
a Conselheira Maria Elvira. Maria Elvira comentou a importância das relações entre o público e o privado, a
importância da participação da sociedade civil no apoio às ações do Governo, principalmente na área do
turismo, tema que foi neste momento debatido entre Maria Elvira e Ike.
4 – Kátia Carneiro convidou o servidor Mauro Venício da Silva Filho, Coordenador do grupo que elaborou o
Plano de Integridade, para que fizesse sua apresentação.

Essa apresentação estará disponível no SEI 3150.01.0000118/2021-16.
5 – Os Conselheiros elogiaram muito a construção do Plano de Integridade, sua importância na vida das
empresas, sejam públicas ou privadas. Rogério Maurício Pereira disse que está responsável pela construção
do PI na Secretaria Geral/Subsecom. Que considera um documento muito importante para as equipes do
Governo, que têm que prestar um bom serviço e serem transparentes. Parece um serviço muito burocrático,
mas é muito interessante e muito bonito. Maria Elvira falou sobre as mudanças do mundo moderno, disse
que no passado não havia a exigência de se escrever sobre integridade, as pessoas eram ou não eram íntegras.
Mas que hoje são exigidas posturas diferentes. Cumprimentou Mauro Venício e a equipe pela elaboração do
Plano e perguntou como será avaliada a implantação do PI na EMC. Mauro Venício explicou que o próprio
programa tem um sistema eletrônico, ligado à CGE, todos os eixos têm indicadores para implantar,
acompanhar, controlar e avaliar a implantação do PI. O grupo que construiu o Plano tem instrumentos para
esta avaliação.
6- Kátia Carneiro esclareceu que estes resultados serão apresentados aos Conselheiros. Agradeceu a
participação dos Conselheiros e passou a palavra ao Presidente Sérgio Rodrigo.
7 – Sérgio Rodrigo Reis, encerrando a reunião, disse que a EMC encontra-se em um ano de muitas
realizações, que sua capacidade instalada está totalmente voltada para o interior, que as equipes já circularam
pelo sul de Minas Gerais, pelo leste de Minas, estão agora no norte e em seguida estarão região central Vale
do Jequitinhonha e Triângulo, trazendo novos programas para as grades da TV Minas e das Rádios
Inconfidência. Contou que está em contato com a Casa Cor, com o arquiteto Gustavo Penna e outros que
serão parceiros da EMC na reformulação dos cenários dos programas. E que também está trabalhando na
parceria com o Polo da Moda Mineiro, que poderá vestir os apresentadores da TV Minas.
Nada mais tendo a tratar encerrou-se a reunião.
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