EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO PADRE
ANCHIETA, CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS, REALIZADA NO DIA NOVE DO
MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.
Aos nove dias do mês de maio do ano de 2016, às 9h, 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, ANTONIO DE PÁDUA
PRADO JÚNIOR, AUGUSTO RODRIGUES, BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR, FÁBIO
MAGALHÃES, HELEN BONCIANI NADER (Representante Dora Fix Ventura), JEFFERSON DEL
RIOS, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, JORGE DA CUNHA LIMA, JOSÉ GOLDEMBERG
(Representante Eduardo Krieger), JOSÉ GREGORI, LUCIANO EMÍLIO DEL GUERRA, MARCOS
MENDONÇA, ORLANDO DOS SANTOS MARQUES, PAULO NASSAR, RITA PASSOS. Justificaram
a ausência os seguintes conselheiros: ADILSON ROSSI, ANNA MARIA MARQUES CINTRA,
BENEDITO G.AGUIAR NETO, CUSTODIO PEREIRA, CARLOS ANTONIO LUQUE, CARLOS
MAGALHÃES, DURVAL DE NORONHA GOYOS JR, FLAVIA STEFANNY OLIVEIRA, FRANCISCO
JOSÉ CARBONARI, GABRIEL CHALITA, GISELLE BEIGUELMAM, GUIOMAR NAMO DE MELLO,
HELIO MATTAR, JOSÉ RENATO NALINI, JOSÉ TADEU JORGE, JULIO CESAR DURIGAN, LYGIA
FAGUNDES TELLES, MARIA DO ROSÁRIO RAMALHO, MARCELO ARAUJO, MARCO ANTONIO
ZAGO, MARIA DORA GENIS MOURÃO, MARIA HELENA GUIMARÃES CASTRO, MOACYR
EXPEDITO MARRET VAZ GUIMARÃES, MODESTO CARVALHOSA, RENATO VILLELA, RICARDO
OHTAKE, ROBERTO MENDONÇA, RUBENS BARBOSA E RUBENS NAVES. PRESIDENTE (Belisário
dos Santos Júnior). EXPEDIENTE : Aprovação da ata da sessão do mês de abril, discussão e
votação: Ata aprovada. Apresentação dos novos Conselheiros – O Presidente agradeceu a
presença dos Conselheiros Fábio Magalhães, que o auxiliará na presidência da reunião,
Jefferson Del Rios, Paulo Nassar e Orlando Marques, detalhando a relevância da participação
dos três (3) últimos ao Conselho, destacando o papel de um conselheiro para a Fundação
Padre Anchieta e as dificuldades por esta enfrentadas. Os três (3) novos conselheiros
(Jefferson Del Rios, Paulo Nassar e Orlando Marques) agradeceram as suas eleições. ●
Palavras do Presidente – O Sr. Belisário continuou lembrando a importância de Vladimir
Herzog para a história e sugeriu que a Fundação apresente uma nota oficial, na data oportuna,
dizendo que espera que a Corte Interamericana de Direitos Humanos aprecie rapidamente
esse caso e que o Brasil, na sequência, cumpra o que for determinado pela referida Corte, ao
que os demais Conselheiros não se opuseram. Prosseguindo o Presidente informou que
recebeu uma carta do Presidente da Fundação Vladimir Herzog se insurgindo contra a forma
pela qual o colaborador permanente do Jornal da Cultura, Marco Antonio Villa, se expressa,
justificando o seu interesse e da referida Fundação em velar pela liberdade de expressão, a
qual será encaminhada a todos os conselheiros. Outrossim, lembrou que o Conselho Curador
já enviou uma reclamação similar ao Jornalismo e reiterou o pedido/orientação para que o
Código de Conduta do Jornalista seja atualizado, relembrando assim a cada colaborador,
permanente ou não, que ele tem que afirmar a cada intervenção a sua responsabilidade
perante o que ele fala. João Batista de Andrade teve a palavra para demonstrar a sua
preocupação quanto à simplificação do Jornalismo e relembrar a importância da ética do
Vlado. Com a palavra Augusto Rodrigues destacou seu contentamento com a carta recebida e
a sua preocupação com a existência de um potencial estímulo à intolerância política por parte
da TV Cultura, neste momento de crise política. Jorge da Cunha Lima lembrou que o
Jornalismo não é intolerante no seu todo, mas sim extremamente democrático e que o
ocorrido é um deslize, porém, este deslize dentro de uma TV pública é intolerável, destacando
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ainda que não é todo o Jornalismo da Fundação Padre Anchieta que está sendo criticado com
esses comentários. Fabio Magalhães complementou que a carta recebida é direcionada a um
representante, o qual aparece semanalmente na televisão e que já foi alvo de reclamações
anteriores, realizadas pelo Conselho inclusive, ressaltando que acredita que o Jornalismo não
efetuou qualquer procedimento sobre estas questões. O Presidente tomou novamente a
palavra trazendo os dizeres do Diretor de Jornalismo, destacando que na opinião deste o
Código de Conduta vigente já é razoável, mas que o analisaria novamente junto com todos
aqueles envolvidos com o Jornalismo na Fundação a fim de promover o debate. Ressaltou
ainda que o jornalismo da Fundação é admirado e que apesar da fala do jornalista ora
criticado, sempre há um contraponto as opiniões expressas, finalizando sua fala com a
lembrança de que o Conselho apenas está reclamando o que já foi pedido. Fabio Magalhães
pediu que o Diretor de Jornalismo comparecesse a próxima reunião para informar a posição da
Direção do Jornalismo sobre o tema, ao que foi complementado pelo Sr. Belisário que o tema
seria o Código de Ética. João Batista de Andrade pediu a palavra para ressaltar que esta
postura já aconteceu no passado, em outras gestões, e que o jornalista responsável pela
direção do jornal não poderia deixar passar esta postura sem efetuar uma ressalva, pedir uma
justificativa. Ratificando ainda as opiniões expressas pelo Sr. Jorge da Cunha Lima. Novamente
o Presidente lembrou que o Diretor de Jornalismo viria a próxima reunião do Conselho para
falar por 10 (dez) minutos sobre as necessidades do Código de Ética e sua atualização.
Posteriormente Dora Fix Ventura pediu a palavra para alertar o Conselho para uma posição
situação de censura, sugerindo que comentaristas não sejam “tão fixos”, que se alternem
mais. Por fim, o Presidente encerrou o debate ratificando as ressalvas efetuadas pela Sra. Dora
Fix Ventura e pelo Sr. Jorge da Cunha Lima, lembrando que haverá um encontro com o Diretor
de Jornalismo e que o Conselho não interfere nas contratações, mas apenas alerta que num
determinado momento existem vozes que se incomodam com uma fórmula, não com a
opinião do jornalista/comentarista. ● Apresentação dos Novos Projetos da Programação – Foi
passada à palavra ao Sr. Marcos Amazonas para que ele comentasse o vídeo que foi elaborado
junto com o Comitê Estratégico. Em seu discurso Marcos Amazonas destacou que serão
elaborados pequenos filmes para que exista uma maior repercussão em cada uma das
diferentes camadas da sociedade, com um posicionamento sobre os pilares levantados pelo
Conselho, quais sejam: educação, criança, jornalismo, mas também sobre suas diversidades,
ressaltando ainda que a Fundação é uma televisão pública e a relevância deste veículo de
comunicação. Observou que o vídeo que será exibido traz os produtos que estão em produção
e os projetos que estão em andamento e que demonstram a relevância da parte de educação
na TV Cultura. O Sr. Marcos Amazonas prosseguiu sua apresentação com os slides elaborados
pela Gerência de Educação informando o Conselho sobre os programas e projetos em
andamento, comentando sobre o programa 'Se Liga na Ciência', a reorganização do canal
Multicultura e a criação do canal ‘TV QI’, canais totalmente voltados à educação, sobre o
programa ‘Rota da Inovação’ e o ‘Papo de Mãe’ que está em pré-produção. Em sua palavra
ressaltou a nova organização dos programas infantis na grade de programação, explicando os
novos programas (‘TV Robô', ‘TV QI’, 'Quem Sabe Sabe', 'Inglês com Música', ‘A Batalha
Jovem', um programa de sábado e game show sobre Ciências) ressaltando a forma de
viabilidade de referidos programas e a sua importância e relevância para a TV Cultura. Após a
exibição do filme, o Sr. Marcos Mendonça continuou a exposição apresentando o novo
programa do Jornalismo, 'Matéria de Classe', convidando as conselheiras Guiomar Namo de
Mello e Maria Helena, e os conselheiros que assim desejarem, a participarem de um comitê
que vai discutir a pauta deste programa. O Presidente agradeceu as explanações realizadas e
parabenizou o power point e o filme, dando à palavra a quem quisesse se pronunciar sobre a
questão. Marcos Mendonça pediu a palavra para esclarecer aos novos conselheiros,
principalmente, o sistema de televisão da Fundação, informando sobre os canais atualmente
existentes, sua funcionalidade e relevância, especialmente sobre a TV Univesp, o Canal
Multicultura, futura TV QI, a TV Rá Tim Bum e as ideias de um novo canal, o 6.4, e a de
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realização de novas parcerias com a TV Brasil. O Presidente retomou a palavra para lembrar
que a TV Cultura é uma TV pública, sendo este instituto distinto da TV Brasil que é uma TV
estatal. ● Comitê Jurídico – O Presidente prosseguiu a reunião atualizando os presentes com
um relato sobre os demais comitês. Quanto ao Comitê Jurídico após a aprovação da criação,
eleição dos seus membros e da apuração da necessidade de um auditor, o Comitê de
Governança tomou posse com a possibilidade de um profissional de auditoria à sua disposição,
bem como o referido comitê debateu os processos estratégicos que correm no Supremo
Tribunal Federal (STF). Sobre o problema do recebimento do seguro-desemprego pelos
funcionários demitidos, o Presidente esclareceu a questão e a natureza jurídica da Fundação,
destacando que a carta emitida pela Fundação, e informada na intervenção realizada do
Luciano Emilio Del Guerra, não surtiu efeito desejado, de forma que o Sr. Marcos Mendonça se
disponibilizou a conversar com o Secretário da Receita Federal, ou o responsável por esta
questão. A palavra então foi passada ao Marcos Mendonça que explicou que em resposta a
Receita Federal havia informado que o assunto deveria ser tratado diretamente com o
Ministério do Planejamento e que atualmente o Diretor Jurídico da Fundação está trabalhando
no novo material que será encaminhado napróxima semana ao referida Ministério.
● Programação – Em continuidade o Sr. Marcos Mendonça informou que o Ministro Celso de
Mello, do STF, reclamou a mudança do horário da reprise do Jornal da Cultura, assim como
outros deputados e congressistas, justificando esta alteração para a inclusão da reprise às sete
horas, a fim de existir um horário adulto pela manhã. Diante destes comentários e após
conversas realizadas com o atual e o futuro Presidente do Conselho Curador, Marcos
Mendonça informou que ficou definido que o Jornal da Cultura seria reprisado duas vezes, a
fim de atender também o público de Brasília. ● Comitê Estratégico – Após a devida anuência
do que foi dito pelo Sr. Marcos Mendonça, o Presidente rememorou aos novos Conselheiros
que eles serão abordados com críticas e elogios referentes à Fundação. Posteriormente passou
a tratar as preocupações do Comitê Estratégico quanto ao planejamento estratégico e da
criação do Comitê Gestor que será encarregado de trabalhar com o patrimônio reservado da
Fundação, informando que para a próxima reunião já estarão disponíveis os nomes para
votação deste Comitê, que ele não será composto por Conselheiros, que deverá ser realizada
uma alteração estatutária para que o Presidente do Comitê Gestor tenha voz no Conselho
Curador, enfim, esclarecendo os por menores deste novo órgão. ● Comitê Administrativo –
Jorge da Cunha Lima pediu a palavra para falar sobre o Comitê Administrativo, destacando que
através das análises realizadas por eles foi possível constatar que a Fundação precisa levantar
cerca de 60 (sessenta) milhões de reais até o final do ano para cobrir suas despesas anuais.
Diante destes fatos Alberto Goldman alertou que é preciso de uma estratégia com urgência de
cortes de gastos e também de análise da viabilidade de captação de tais recursos, a fim de
evitar problemas com os pagamentos do final do ano. Marcos Mendonça explicou que as
medidas já estão sendo tomadas, mas que infelizmente elas são difíceis e lentas de serem
resolvidas, dando como exemplo as negociações para a compra de energia elétrica de outras
fontes, a negociação intensa com o Governo Federal para o recebimento de verbas da SECOM,
por ser uma televisão de âmbito nacional, a busca de novas receitas através de verbas
publicitárias e de novos contratos de produção. Marcos Mendonça lembrou também todos os
dissabores e quedas de receitas passadas pela Fundação desde 2013. ● Considerações Finais –
O Presidente questionou aos presentes se alguém tinha alguma posição sobre a indicação da
Lygia Fagundes Telles ao Prêmio Nobel e realizou comentários sobre o andamento desta
indicação. Jorge da Cunha Lima localizou um Guia de Princípios de Jornalismo, que foi
amplamente debatido por jornalistas e aprovado pelo Conselho Curador em 2004, o qual foi
entregue à mesa para servir de norte as mudanças retro debatidas que serão realizadas com o
Diretor de Jornalismo, notícia esta que foi efusivamente aceita pelo Presidente, que ressaltou
a importância histórica do documento. Por fim, o Presidente passou a palavra ao Sr. Paulo
Nassar, novo Conselheiro, para que ele explicasse qual é o papel da Associação Brasileira de
Comunicação Empresarial – ABERJE. Paulo Nassar iniciou seu discurso contando a história da
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ABERJE, lembrou a relevância social e os campos de atuação da associação e encerrou
destacando como ele acredita que a instituição poderá auxiliar a Fundação. Para finalizar a
reunião o Presidente agradeceu a todos, relembrou que as próximas reuniões dos comitês e
do Conselho Curador já estão agendadas e que os tópicos debatidos nesta reunião serão
devidamente incluídos nas próximas, cientificou, por fim, os presentes de que a Associação dos
Advogados de São Paulo, Associação Paulista de Magistrados, aguardam o contato da TV
Cultura sobre possíveis parcerias.
PRESIDENTE (Belisário dos Santos Jr.) Em finalização aos trabalhos, o Presidente agradeceu a
presença de todos.
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