ATA DE REUNIÃO
Data:
13/6/2016

Local:
Sala de Reunião da Presidência da FTVM

Assunto: PRIMEIRA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR PROGRAMA ACESSO PÚBLICO
Participantes:
a) Diretoria de Programação e Produção;
Membro titular: Leandro Silva Lopes ;
b) Diretoria de Jornalismo; Membro
suplente: Izabel Regina Zoglio da Silva;
c) Gerência de Marketing e Comunicação
Social; Membro titular: Aldanny Guimarães
Rezende;
d) Gerência do Núcleo Transmídia; Membro
Suplente: Sara Silva Ribeiro;
e) Representante dos servidores da FTVM;
Membro suplente: Rodrigo Castro F.
Cardoso;
f) Convidado: Israel do Vale Neto,
presidente da Fundação TV Minas Cultural e
Educativa.

Ausentes:
Não tiveram ausentes.

Duração:
18:00 - 19:30

Pauta:
1 - Apresentação do Programa;
2 - Apresentação para análise dos documentos e formulários do Programa;
3 - Regulamentação da escolha do observador;
4 - Propostas para análise do Programa.
Materiais apresentados / arquivos:
ASSUNTOS TRATADOS
TÓPICOS
QUEM
1 - Apresentação do Programa
Apresentou os aspectos centrais do Programa,
Israel do Vale
ressaltando a importância da transparência com
o bem público. Utilizará a inter-programação da
Rede Minas como ferramenta de exposição.
Levantaram a necessidade de que na segunda
Aldanny Rezende, Israel do Vale, Leandro Lopes
reunião, conforme o regulamento do Programa,
seja apresentado a quantidade de horas na interprogramação reservada ao Programa. Essa
mensuração deve ser feita através da condução
do Leandro Lopes, levando em consideração as
chamadas de programas, as campanhas
institucionais, os acordos com os parceiros e os
apoios culturais remunerados da emissora.
2 - Apresentação para análise dos documentos e formulários do Programa

Apresentou os documentos publicados no site
Aldanny Rezende
explicando o Programa para a população e o
respectivo fluxograma do processo interno. Os
documentos foram distribuídos aos presentes e
aprovados para publicação com 2 sugestões.
Sugeriram a inclusão de dois campos ao
Leandro Lopes e Rodrigo Cardoso
formulário de solicitação do Programa, nos quais
seja possível adicionar link do vímeo, usuário e
senha. Estes campos seriam destinados aos
produtores que já tivessem VT's produzidos e
publicados nessa rede social. Essas informações
seriam distribuídas aos membros do Comitê
Gestor para conhecimento das propostas
apresentadas antes da reunião.
Necessidade de ampla divulgação do Programa
Israel do Vale
sugerindo a criação de um VT para a interprogramação, ações no site, nas redes sociais da
Rede Minas e release para a imprensa.
Conduzir o processo do VT junto ao núcleo de
Leandro Lopes
roteiristas e o núcleo de artes e chamadas da
Fundação, com a participação da Gerência de
Marketing e Comunicação Social.
Consolidar um mailling dos produtores áudio
Aldanny Rezende
visual de Minas Gerais e a divulgação do
Programa pelo mailling.
Divulgar o Programa, seus critérios e seus
Leandro Lopes
objetivos junto ao colegiado, e aos núcleos de
teledramaturgia, dança e música recém criados
na emissora.
3- regulamentação da participação de observadores externos nas reuniões do Comitê Gestor
No dia subseqüente à realização das reuniões, as Aldanny Rezende
inscrições para a participação dos observadores
fiquem disponíveis no site. Todas as primeiras e
terceiras quinta-feira, às 17 horas, encerraria o
prazo para as inscrições e, caso haja mais que
três solicitações de inscrições, procederão, ato
contínuo, na sala do Marketing da Fundação, o
sorteio aberto ao público, dos observadores
externos e dois suplentes.
O Comitê Gestor deveria debruçar sobre a
Leandro Lopes e Izabel Zoglio
criação de critérios mais objetivos para a
participação do mesmo. Os presentes aprovaram
a proposta apresentada de regulamentação e a
análise de criação de novos critérios nas
próximas reuniões.
Comitê analisar, sugerir mudanças dos acordos
Israel do Vale
como o da Fundação Clóvis Salgado, e de
instituições privadas como o Instituto
Filarmônica.
Elaborar relatório detalhado dos apoios
Aldanny Resende
concedidos nessa gestão para análise do Comitê.

4 - Propostas para análise do Programa
Campanha de doações para as pastorais.
Campanha "Eu Ajudo a mudar".
Campanha para a manutenção e ampliação da
pediatria do Hospital da Baleia.
Sugeriram que o Comitê retornasse a reunião no
dia subseqüente para analisar os VTS.
Dia 14 de Junho, às 17 horas, no décimo andar
foi apresentado dois dos três VTS. O da
Arquidiocese e o da LBV. Ambos aprovados no
segmento da “Assistência Social”, com três
inserções diárias, em caráter rotativo, durante
15 dias, com sugestão de veiculação na faixa
infantil do VT da LBV, pela temática e pelo
roteiro abordado.
O Hospital da Baleia – Fundação Benjamim
Guimarães, não apresentaram o VT, alegando
que não teria sido aprovado pela diretoria da
Fundação. Como se trata de VT com apoiador
privado, Supermercados EPA, o Comitê
deliberou por submeter a próxima reunião a
análise dessa proposta.

Assinaturas:

Arquidiocese de Belo Horizonte
Legião da Boa Vontade
Fundação Benjamin Guimarães – Hospital da Baleia
Leandro Lopes e Rodrigo Cardoso
Aldanny Rezende, Rodrigo Cardoso e Leandro
Lopes

