
 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2013 

DO: GABINETE DO DIRETOR  SUPERINTENDENTE 

PARA: TV PRINCESA 

ATT.: Srs. Editores, Jornalistas e Repórteres  

 Marcus Vinícius Valim Madeira 

 Euclides Eduardo Oliva Carvalho 

 Francisco José Pereira 

 José Agnaldo Montesso Junior 

 

No próximo dia 04 de junho a Secretaria de Estado da Cultura fará uma 

visita oficial à cidade de Varginha, para desenvolver a programação anexa. 

Trata-se de evento da maior significação e importância para o resgate do 

município como pólo cultural da região e o fortalecimento da política 

municipal de cultura.  

Face o exposto determino:  

1. No dia 04 de junho de 2013 a partir das 8h30 as equipes de 

reportagem e jornalismo da emissora ficarão inteiramente a 

disposição da programação referente á visita da Dra. Eliane 

Parreiras – Secretária de Estado da cultura, não podendo ser 

pautada ou agendada qualquer outra atividade ou programação 

paralela. 

2. As filmagens deverão focalizar a recepção à Secretária na 

abertura da exposição artesanal no Foyer Aurélia Rubião, a 

abertura da exposição do pintor Lucas Abreu no Hall do Theatro 

Capitólio e o ingresso da Secretária no Auditório com a saudação 

pela Camerata do Conservatório Estadual de Música e o Coral da 
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Feliz Idade. Este ritual faz parte da recepção oficial que será 

liderada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal e pelo Diretor 

Superintendente da Fundação Cultural. 

3. Filmagem de alguns momentos da conferência da Secretaria de 

Estado da Cultura 

4. No período da tarde, no horário das 15h às 17 horas a equipe de 

reportagem deverá estar presente na visita da Secretária aos 

equipamentos culturais da cidade, sendo que, às 16 horas a 

Secretária Eliane Parreiras concederá entrevista à TV Princesa e a 

Radio Melodia no Gabinete do Diretor Superintendente da 

Fundação Cultural do Município.  

Todos os esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos no próximo 

dia 03 de junho de 2013das 08 às 17 horas no Gabinete do Diretor 

Superintendente.   

 

Varginha,  28 de maio de 2013 

 

Prof. Francisco Graça de Moura 

Diretor superintendente da Fundação Cultural do Município de Varginha e  

Diretor da TV Princesa 


