EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO PADRE
ANCHIETA, CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS, REALIZADA NO DIA DEZ DO MÊS DE
OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.
Aos dez dias do mês de outubro do ano de 2016, às 9 horas, no Auditório da TV Cultura, realizou-se
a Reunião Ordinária do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e
TV Educativas, para a qual compareceram, como atestam as assinaturas constantes do livro de
presenças, os seguintes conselheiros: ALBERTO GOLDMAN, ANNA MARIA MARQUES CINTRA,
ANTONIO DE PÁDUA PRADO Jr., AUGUSTO LUÍS RODRIGUES, BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR,
BENEDITO G. AGUIAR NETO (Representante Wilson do Amaral Filho), BERNARDETE ANGELINA
GATTI, CARLOS ANTONIO LUQUE, DURVAL DE NORONHA GOYOS Jr., FÁBIO MAGALHÃES, FLAVIA
STEFANNY OLIVEIRA, GABRIEL JORGE FERREIRA, GUIOMAR NAMO DE MELLO, JEFFERSON DEL
RIOS VIEIRA NEVES, JORGE DA CUNHA LIMA, JOSÉ GOLDEMBERG (Representante Eduardo
Krieger), JOSÉ GREGORI, JOSÉ RENATO NALINI, JULIO CESAR DURIGAN (Representante
Mariângela Spotti Lopes Fujita), LYGIA FAGUNDES TELLES, LUCIANO EMÍLIO DEL GUERRA, MARCO
ANTONIO ZAGO (Representante MARCELO DE ANDRADE ROMERO), MARCOS MENDONÇA,
MARIA DO ROSÁRIO RAMALHO (Representante Gabriela Pereira), RICARDO OHTAKE, RUBENS
BARBOSA, RUBENS NAVES. Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: ADILSON ROSSI,
CUSTODIO PEREIRA, CARLOS MAGALHÃES, GABRIEL CHALITA, GISELLE BEIGUELMAM, HELENA
BONCIANI NADER, HÉLIO MATTAR, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, JOSÉ TADEU JORGE, JOSÉ
ROBERTO SADEK, MARIA DORA GENIS MOURÃO, MARIA HELENA GUIMARÃES CASTRO, MOACYR
EXPEDITO GUIMARÃES, MODESTO CARVALHOSA, ORLANDO MARQUES, PAULO NASSAR, RENATO
VILLELA e RITA PASSOS. PRESIDENTE (Augusto Luís Rodrigues)
EXPEDIENTE
● Palavras do Presidente – O Sr. Augusto Luis Rodrigues iniciou a Reunião agradecendo e elogiando
os Diretores da Fundação Padre Anchieta pela reforma realizada no Auditório e nas dependências
do Conselho Curador, incluindo a instalação de um elevador. Apresentou também a nova
Conselheira, Professora Bernardete Angelina Gatti, Presidente do Conselho Estadual de Educação
na gestão 2016-2017, dando-lhe as boas vindas. Ainda, aproveitou o ensejo para parabenizar o
Diretor Presidente, Marcos Mendonça, primeiramente pelo enquadramento da TV Cultura como
Rede Nacional de Televisão, e em segundo lugar, pela retransmissão dos jogos paraolímpicos na TV
Cultura.
● Aprovação da ata da sessão do mês de agosto de 2016, discussão e votação: Ata aprovada,
relativamente à última sessão realizada, em agosto de 2016, tendo em vista que não houve reunião
do Conselho Curador em setembro de 2016.
● Apresentação e Palestra do Conselheiro Carlos Antonio Luque: Passada a palavra para o
Conselheiro Carlos Antonio Luque, o mesmo iniciou sua apresentação denominada “As Perspectivas
de Crescimento da Economia Brasileira”, explanando aspectos financeiros e orçamentários do País,
à luz da crise nacional que se instalou a partir de 2014, com indicação de algumas previsões para os
próximos exercícios. Ao término da apresentação, todos os presentes aplaudiram o palestrante,
sucedendo-se algumas perguntas, respostas e comentários sobre o tema exposto.

● UNIVESP: Ato contínuo à apresentação de Carlos Antonio Luque, o Presidente do Conselho
relembra a todos que na sessão de agosto de 2016 foi aprovada a celebração de novo convênio
entre a Fundação Padre Anchieta e a UNIVESP – Universidade Virtual do Estado de São Paulo,
convidando então o Presidente daquela Universidade, Carlos Vogt a se pronunciar sobre o convênio
e as atividades pela instituição desenvolvidas, o qual agradeceu o convite. O Presidente da UNIVESP
passou a explanar a importância da universidade no ensino estadual, os cursos disponíveis, número
de alunos matriculados e os resultados que vem sendo obtidos na consecução do convênio com a
Fundação, finalizando que este instrumento é a chave para o sucesso desse empreendimento.
● Campanha Salarial dos Funcionários: Após os aplausos ao Sr. Carlos Vogt, o Presidente Augusto
anuncia o próximo item da pauta, consubstanciado na Campanha Salarial dos Funcionários da
Fundação Padre Anchieta, contextualizando o cenário das reinvindicações dos Sindicatos dos
Radialistas e Jornalistas, do estado de greve dos funcionários da entidade, e a realização de um
acordo junto ao Tribunal Regional do Trabalho, que incluía um pedido de oitiva dos representantes
dos dois sindicatos pelo Conselho Curador. Consultados todos os conselheiros presentes sobre a
concordância da entrada destes representantes e a presença dos mesmos na reunião, houve o
consenso positivo, de modo que o Presidente dos Sindicatos dos Radialistas, Sr. Sérgio Ipoldo
Guimarães, e o Presidente do Sindicato dos Jornalistas, Sr. Paulo Leite Moraes Zocchi, adentraram
ao recinto, sendo então recepcionados com boas vindas. Para tratar do assunto, primeiramente se
pronunciou o Dr. Matheus Gregorini Costa, Diretor Jurídico da Fundação Padre Anchieta, que
explicou sucintamente o ocorrido na audiência de conciliação realizada no TRT da 2ª Região. Ato
contínuo, o Sr. Luciano Emílio Del Guerra, representante dos funcionários da Fundação foi chamado
para se pronunciar, o qual informou que está adotando medidas para emenda do projeto
orçamentário na legislação de 2017, para a obtenção de verba para os dissídios do próximo ano.
Foram então convocados os Presidentes dos Sindicatos para se manifestarem, iniciando-se pelo Sr.
Sérgio, seguido do Sr. Paulo, os quais expuseram a ausência do reajuste salarial nos últimos anos, a
dificuldade pela qual vem passando e a perda do poder de compra dos funcionários. Ao término
desta exposição, o Diretor Presidente Marcos Mendonça foi chamado para exarar seu
posicionamento sobre a matéria, que embora tenha com a necessidade de reajuste salarial, expôs
todas as dificuldades na obtenção de recursos do Estado de São Paulo para o atendimento ao pleito
dos sindicatos. Ao término de seu discurso, outros conselheiros, como Alberto Goldman, Jorge da
Cunha Lima e Belisário dos Santos Junior, também se posicionaram sobreo tema. A exposição dos
Presidentes dos Sindicatos sensibilizaram os Conselheiros, que resolveram levar a questão em uma
discussão mais aprofundada nos Comitês de Governança e Estratégico nas próximas reuniões,
encerrando o tema.
● Considerações finais: Para finalizar a reunião, o Diretor Presidente Marcos Mendonça fez
considerações acerca da reforma do ensino médio, assunto que gerou uma grande repercussão dias
antes, diante de uma medida provisória proposta para a matéria. Afirmou a todos os presentes que
em sua opinião, a TV Cultura deveria participar ativamente na discussão, sendo uma das
protagonistas no assunto. Asseverou, ainda, que estava disposto a abrir espaço na grade da TV
Cultura para elevar a discussão ao mais alto nível e auxiliar no que for possível. Em
complementação à sua fala, a Conselheira Guiomar Namo de Mello expôs seu posicionamento, no
sentido de que a dificuldade é imensa neste segmento, eis que há interesses diversos envolvido,
finalizando e insistindo apenas que a educação deve ser projeto de vida, para a formação de
cidadania e mão de obra que possa sustentar o desenvolvimento econômico, como parte de uma
programação permanente.
PRESIDENTE (Augusto Luís Rodrigues) Em finalização aos trabalhos, o Presidente agradeceu a
presença de todos e deu a sessão por encerrada.

