EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO PADRE
ANCHIETA, CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS, REALIZADA NO DIA QUINZE DE
FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.
Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de 2016, às nove 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: ANNA MARIA
MARQUES CINTRA, AUGUSTO LUÍS RODRIGUES, BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR, BENEDITO
G. AGUIAR NETO, CARLOS ANTONIO LUQUE, FLÁVIA STEFANNY OLIVEIRA, JOSÉ
GOLDEMBERG (Representante Eduardo Krieger), FÁBIO MAGALHÃES, GISELLE BEIGUELMAN,
GUIOMAR NAMO DE MELLO, FRANCISCO JOSÉ CARBONARI, JOSÉ RENATO NALINI, JULIO
CÉSAR DURIGAN (Representante Mariângela Spotti Lopes Fujita), JOÃO BATISTA DE
ANDRADE, JORGE DA CUNHA LIMA, LUCIANO EMÍLIO DEL GUERRA, LYGIA FAGUNDES TELLES,
MARCELO ARAÚJO, MARCO ANTONIO ZAGO (Representante Ignácio Poveda), MARCOS
MENDONÇA, MARIA DORA GENIS MOURÃO, MARIA HELENA GUIMARÃES CASTRO, MOACYR
EXPEDITO MARRET VAZ GUIMARÃES, RICARDO OHTAKE, RUBENS BARBOSA E RUBENS
NAVES. Justificaram a ausência os seguintes Conselheiros: ALBERTO GOLDMAN, RENATO
VILLELA, ANTONIO DE PÁDUA PRADO JUNIOR, CUSTÓDIO PEREIRA, CARLOS MAGALHÃES,
RITA PASSOS, GABRIEL BENEDITO ISAAC CHALITA, DANILO SANTOS DE MIRANDA,
FRANCISCO VIDAL LUNA, ADILSON ROSSI, HELENA BONCIANI NADER, HÉLIO MATTAR, JOSÉ
GREGORI, JOSÉ TADEU JORGE, NABIL BONDUKI, DURVAL DE NORONHA GOYOS JR.,
MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA, ROBERTO MÜLLER FILHO E ROBERTO MENDONÇA.
EXPEDIENTE
● Aprovação da ata da sessão do mês de dezembro, discussão e votação: Ata aprovada.
● Saudação ao novo Conselheiro José Renato Nalini: Após a aprovação da Ata da Sessão
Ordinária anterior do Conselho Curador e antes de adentar ao item 2 – Palavras do Presidente,
o Presidente Belisário dos Santos Jr. faz saudações ao novo Conselheiro José Renato Nalini,
Secretário de Estado da Educação, que participa de sua primeira reunião no Conselho.
Sucessivamente, os Conselheiros Fábio Magalhães e Marcos Mendonça também dão as boas
vindas ao novo Conselheiro, sendo que o Diretor Presidente Marcos Mendonça lhe expõe a
pretensa parceria entre esta Fundação e a Secretaria de Estado da Educação para a viabilização
do canal TV QI. Agradecido pela saudação, o novo Conselheiro se coloca à disposição para
auxiliar a Fundação e todos os Conselheiros naquilo em que puder contribuir.
● Homenagem póstuma ao Sr. Ivan Isola: O Diretor Presidente Executivo, Marcos Mendonça
noticia a todos o falecimento do Sr. Ivan Isola, Coordenador de Projetos da TV Ra Tim Bum, e
pede permissão ao Conselheiro Jorge da Cunha Lima para que pudesse ler ou que fizesse a
leitura da crônica por este último escrita e dedicada ao Sr. Ivan Isola, denominada “Ivan Isola
da Cine Cittá a TV Cultura”, o qual acudiu ao pedido e fez a leitura do texto.
● Palavras do Presidente: O Presidente Belisário dos Santos Jr. informa a todos que a TV
Cultura tem pretensão de instituir um prêmio dedicado ao Sr. Ivan Isola, pedindo ao
Diretor Presidente Marcos Mendonça que explicasse o assunto, o qual informou que a ideia
era a apresentação do prêmio ao Conselho, para que este aprovasse sua criação. O assunto
explanado pelo Conselheiro Augusto Luiz Rodrigues e ao final, a questão foi colocada em
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votação. Por unanimidade, o Conselho aprovou a criação do prêmio “Ivan Isola de Inovação
Audiovisual”, cuja comissão será integrada pelos Conselheiros Marcos Mendonça e Augusto
Luiz Rodrigues. Na sequencia, o Presidente Belisário dos Santos Jr. fala acerca do
documentário produzido pela TV Cultura em homenagem a Tomie Othtake e sua ótima
qualidade, passando a palavra para o Conselheiro Fábio Magalhaes, que ressalta o trabalho
que vem sendo elaborado para a restauração da tapeçaria de Tomie Othake, que foi
incendiada no Auditório Simão Bolivar, do Memorial da América Latina, sugerindo que a TV
Cultura gravasse um “making off” da restauração, sugestão que foi aceita por Marcos
Mendonça, que se comprometeu a encaminhar o contato do responsável para a área
competente. Ato contínuo, o filho da homenageada pede a palavra, o Conselheiro Ricardo
Ohtake, para enaltecer a qualidade do documentário produzido pela TV Cultura, informando o
grande interesse ao cinema brasileiro. Após, o Conselheiro João Batista de Andrade
complementa a informação, dizendo que o restauro da tapeçaria de Tomie Othake realmente
já está acontecendo, concomitantemente ao restauro do Memorial da América Latina. Informa
que esta obra plástica poderá ser inserida no livro dos recordes como a maior tapeçaria do
mundo. Em seguida, Ignácio Poveda conta aos presentes a sua visita na talvez última aldeia
jesuítica, localizada em Carapicuíba, que faz a encenação da Semana Santa, que eles chamam
de a terceira maior reconstituição destes fatos no Brasil. Com a palavra, Rubens Naves
parabeniza as iniciativas tratadas até aquele momento, e relembra com tristeza o incêndio do
Museu da Língua Portuguesa e sobre este assunto, passou a falar o Conselheiro Marcelo
Araújo, afirmando que, embora tenha havido a morte de um brigadista, Ronaldo Pereira da
Cruz, o que realmente é bastante pesaroso, felizmente o acervo era praticamente inteiro
virtual, sendo possível sua reconstituição em um tempo bastante ágil. Discursa, ainda, sobre os
planos momentâneos e futuros para a reabertura do Museu. Maria Dora Genis Mourão
lamenta, ainda, o recente incêndio na Cinemateca Brasileira, ocorrido dias antes da reunião,
em uma câmara de nitrato de rolos de filmes, se perdendo parte da memoria cinematográfica
do País. Sobre a perda de acervos, o Diretor Presidente Marcos Mendonça retrata sua
preocupação com a recuperação de acervos em várias entidades, dizendo que este era um
projeto do Sr. Ivan Isola, para não perder a memória da cultura brasileira. Sobre a má
conservação dos acervos e a falta de recursos para investimentos nesta área, intensificada
diante da crise nacional do País, os Conselheiros Maria Doria Genis Mourão, Marcos
Mendonça e Maria Helena Guimarães Castro engajaram uma explanação.
● Indicação de Lygia Fagundes Telles para o Prêmio Nobel de Literatura: O Presidente
Belisário dos Santos Jr. enalteceu a todos a indicação da Conselheira Lygia Fagundes Telles ao
Prêmio Nobel, parabenizando-a por este feito, além de ressaltar a qualificação nesta indicação.
O Conselheiro Rubens Naves fez uma moção, entregue por escrito aos presentes, pedindo a
robustez na colaboração de todos os presentes, para que a Lygia seja realmente vencedora do
Prêmio. Sobre o assunto, apoiado por todos, o Presidente do Conselho, Fábio Magalhães,
Marcos Mendonça, Benedito G. Aguiar e Flávia Stefanny Oliveira manifestaram seu apoio e
disponibilizaram-se a ajudar para o alcance do título. Muito emocionada e feliz com a
solidariedade de todos, a Conselheira agradece grandemente o apoio, afirmando ser uma
pessoa muito solitária e que realmente precisa dos amigos.
● Relato das Reuniões dos Comitês Estratégico e Jurídico: O Presidente do Conselho relatou
as ações que vem sendo adotadas nos Comitês Estratégico e Jurídico. No Primeiro deles, foi
noticiado o alinhamento de novas estratégias para a concepção de um “Planejamento
Estratégico” relativamente à programação de 2016, cuja apresentação, em fase de elaboração,
será realizada na próxima reunião. Já no Comitê Jurídico, duas questões foram destacadas,
sendo a primeira, a necessidade de criação de um Manual de Jornalismo e um disclaimer, a
fim de evitar que os comentaristas dos programas das emissoras de rádio e televisão da
Fundação Padre Anchieta se excedam em seus comentários, e assumam para si a
responsabilidade pessoal pela expressão de seus pensamentos e ideias, sem que isto reflita o
posicionamento da emissora. A segunda questão relevante consiste na proposta de alteração
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do enquadramento da Fundação Padre Anchieta no cadastro da Receita Federal, a fim de que
os ex empregados possam receber o auxílio-desemprego. Por ser uma questão delicada, a
decisão será avaliada cautelosamente.
● Eleição de membros titulares e suplentes para o Comitê de Governança: Tendo sido criado
o Comitê de Governança na última alteração do Estatuto Social da Fundação Padre Anchieta,
para acompanhar os atos da entidade e auxiliar na governança, foi realizada a eleição de seus
membros, unanimemente. Membros Efetivos: José Gregori, Carlos Antonio Luque e Carlos
Magalhães. Membros Suplentes: Helio Mattar, Rubens Barbosa e Augusto Rodrigues.
● Informes do Presidente Executivo: O Presidente Executivo Marcos Mendonça informa a
todos que naquela data seria julgada pelo Tribunal Superior do Trabalho uma ação da
Fundação Padre Anchieta sobre o dissídio de 2003. O assunto foi colocado em pauta, gerando
uma discussão entre os Conselheiros, acerca da natureza jurídica da entidade à luz das
decisões judiciais já existentes e aquelas pendentes de apreciação. Por fim, o mesmo Diretor
ainda noticia aos presentes as avançadas negociações da Fundação Padre Anchieta com uma
emissora de televisão dos Estados Unidos, para levar àquele País o sinal da TV Cultura.
PRESIDENTE (Belisário dos Santos Jr.) Em finalização aos trabalhos, o Presidente informou a
todos o calendário das eleições para membros do Conselho, na reunião de março de 2016, e
da Diretoria Executiva e Mesa do Conselho, na reunião de abril de 2016, encerrando a sessão
as 12 horas. O Presidente então agradeceu a presença de todos.
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