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 AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE.
Aos dez dias do mês de agosto do ano de 2015, 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: ALBERTO GOLDMAN, ANNA
MARIA MARQUES CINTRA, AUGUSTO LUÍS RODRIGUES, BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR,
BENEDITO G. AGUIAR NETO, CARLOS MAGALHÃES, RITA PASSOS, CELSO LAFER, DANILO
SANTOS DE MIRANDA, GISELE BEIGUELMAN, HELENA BONCIANI NADER (Representante
(Dora Fix Ventura), JÚLIO CÉSAR DURIGAN (Representante Mariângela Spotti Lopes Fujita),
JOSÉ GREGORI, NABIL BONDUKI, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, DURVAL DE NORONHA
GOYOS JR., JORGE DA CUNHA LIMA, LUCIANO EMÍLIO DEL GUERRA, LYGIA FAGUNDES
TELLES, MARCELO ARAÚJO, MARCOS MENDONÇA, MARIA DORA GENIS MOURÃO, MARIA
HELENA GUIMARÃES CASTRO, MOACYR EXPEDITO MARRET VAZ GUIMARÃES, MODESTO
CARVALHOSA, RICARDO OHTAKE, ROBERTO MÜLLER FILHO, RUBENS BARBOSA E RUBENS
NAVES. Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: RENATO VILLELA, ANTONIO DE
PADUA PRADO JÚNIOR, CUSTÓDIO PEREIRA, CARLOS ANTONIO LUQUE, CARLOS BACELAR,
CARINA VITRAL, GABRIEL CHALITA, FÁBIO MAGALHÃES, FRANCISCO VIDAL LUNA, GUIOMAR
NAMO DE MELLLO, FRANCISCO JOSÉ CARBONARI, HÉLIO MATTAR, HERMAN JACOBUS
VOORWALD, JOSÉ TADEU JORGE, MARCO ANTONIO ZAGO, E ROBERTO MENDONÇA.
EXPEDIENTE - ● Aprovação da ata da sessão do mês de junho, discussão e votação: Ata
aprovada.
● Palavras do Presidente: O representante dos funcionários me pediu para ler um manifesto e
isso acontecerá no início da Ordem do Dia. Depois o Marcos Mendonça dirá da situação da
Fundação, das notícias em torno da Fundação e faremos uma apresentação da programação e
outros assuntos que houver serão debatidos ao fim. Hoje a nossa pauta está prevista para uma
reunião de uma hora e 15 minutos, uma hora e meia.
● Relato das reuniões dos comitês. Uma notícia é que o nosso Planejamento Estratégico
avançou, ouvimos vários conselheiros, outros conselheiros serão ouvidos no instante do
debate após o produto recebido. Foram feitas quase 40 entrevistas e o pessoal da UNICAMP o
Marcus Lüders e sua assessoria e o Flávio Lobo que nos representa pelo Conselho estão
bastante satisfeitos. Na reunião do Comitê Estratégico eles fizeram uma breve apresentação
do trabalho, das próximas etapas, explicaram que nos próximos dias será produzido um
relatório que incluirá as principais questões estratégicas que deverão ser respondidas. O
Comitê abreviou algumas etapas sem prejuízo do conteúdo. O Rubens Naves disse que estava
tudo muito bem. Mas, introduziu-se um sentido de urgência no Planejamento Estratégico e,
portanto, é muito provável, muito possível, estamos trabalhando para isso, para que na
próxima reunião de 10 de setembro os senhores já tenham o resultado, o primeiro esboço
desse relatório do Planejamento Estratégico. Então as próximas etapas são a revisão dos
depoimentos pela própria equipe, a produção do relatório do grupo de trabalho, a avaliação
dessa primeira versão pela Presidência do Conselho para que isso esteja pronto, então, para
essa apreciação do Conselho Curador. Não faremos isso numa reunião só, evidentemente,
mas, os senhores receberão nos primeiros dias de setembro esse primeiro resultado. Pelo que
vimos e ouvimos há algumas pistas bem instigantes, em relação não só ao futuro da TV, há
pistas para auto sustentação, enfim, são notícias que parecem bastante interessantes, num
momento em que precisamos de notícias interessantes. Em relação ao Comitê Jurídico
também houve uma reunião e essa reunião ocorreu no meio da demissão dos 49 funcionários

da TV Cultura. Foi um momento difícil porque algumas dessas pessoas eram detentoras de
cargos em comissão, outros detentores de cargo em comissão depois de terem entrado por
processo de seleção, enfim, havia uma mistura de origens das pessoas demitidas e a TV Cultura
pagou os direitos de todos. Mas, em relação aos funcionários considerados em cargo de
comissão houve outra fórmula que era pagar os saldos de salários, liberar FGTS, enfim, o
Comitê Jurídico do Conselho interferiu para que esta situação ficasse bem explicada e bem
checada para que não houvesse questionamentos. Em relação ao Comitê de Programação
vimos algumas novidades, que vou deixar para que o Marcos, depois, inclua na sua fala, as
novidades. Em relação ao Comitê Administrativo eu pediria que o Carlos Magalhães desse um
panorama, embora todas as questões impliquem na situação atual da Fundação e será
apreciada quando da Ordem do Dia. Leitura da CARTA ABERTA EM DEFESA DOS
TRABALHADORES DA RÁDIO E TV CULTURA.
ORDEM DO DIA – 1. Relato Diretor Presidente Executivo; 2. Situação da Fundação;
Apresentação da Programação; 4. Outros assuntos de interesse da Fundação. O Presidente
Executivo saúda a todos e destaca o interesse e o empenho dos conselheiros em participar do
dia a dia da instituição, dado o número de presentes. Explica a situação financeira e apresenta
ilustração com números comparativos entre os anos de 2013, 2014 e 2015, concluindo que
houve um grande corte de despesas, para fazer frente à queda das receitas, tanto
orçamentária quanto receitas próprias. Destaca a renegociação de custos para o satélite digital
e a rescisão do contrato do satélite analógico, dada a incapacidade de pagamento pela
Fundação. No entanto, assegura a manutenção da cobertura analógica, através de parceria
com a TVE do Paraná e sinaliza a ampliação do sinal digital, por meio de parceria que está
sendo negociada com a TV Brasil. O presidente ainda citou melhorias feitas na estrutura da TV,
como a iluminação do Roda Viva e o sistema de áudio do Jornal da Cultura. Informa que o
alcance da TV Cultura hoje está com um acesso a 117 milhões de pessoas, tendo havido
aumento de 120% na base de assinantes da TV Ra Tim Bum. Hoje são mais de 12 milhões de
pessoas assinantes na TV Ra Tim Bum. O Presidente do Conselho Curador pede ao Presidente
que fale das demissões. O Presidente Executivo esclarece que uma parte de pessoas que
estavam vinculadas a projetos que não tinham mais andamento na TV Cultura e outra parte
pessoas que eram contratadas via processo de seleção todas elas receberam os direitos
trabalhistas normais como qualquer trabalhador celetista mandado embora sem justa causa
com multa de 40% e todos os encargos. Os funcionários que são aproximadamente 20 desse
contingente de demitidos foram demitidos também por essa dificuldade financeira que
estamos vivendo, muito deles também dentro de projetos que não tinham continuidade e
outros porque na realidade a área técnica ou a área próxima e de direção a eles entendeu que
poderia ser o caso de dispensa sem que isso tivesse necessidade de substituição, muitos deles
ganhando salários elevados na Casa. Nenhum dos demitidos em que houve a não liberação da
multa foi admitido por processo de seleção. Existe uma sumula que é do Governador do
Estado estabelecendo essa regra, da PGE. Ou seja, quem não for admitido por processo de
seleção ou por concurso público, enfim, a modalidade que for adotada na empresa, essas
pessoas são admitidas por livre arbítrio do administrador. Na medida em que essa admissão se
deu por livre arbítrio dele, evidentemente, foi por uma questão de confiança, de escolha
própria e a partir daí ele não tem o direito à multa do Fundo de Garantia. Ainda, falou-se da
possibilidade de a TV Cultura usar de forma compartilhada o Solar Fábio Prado, para diversas
finalidades, uma elas, como hipótese. a exposição do Castelo Ra Tim Bum. O Conselheiro e
Secretário Marcelo Araujo comenta que o imóvel, como todos sabem ele é tombado, tem,
portanto, obviamente, uma série de restrições, que acha que essa hipótese, na verdade, ela é
ainda como hipótese, que seja como hipótese, bastante inadequada e inviável e eu, inclusive,
sugeriria que ela fosse abandonada até para que não nos percamos em discussões que não me
parecem tenham qualquer perspectiva de exequibilidade.

Muitos Conselheiros, dentre eles Moacyr Expedito, Modesto Carvalhosa, Jorge da Cunha Lima,
Maria Helena Guimarães Castro e Danilo Santos de Miranda teceram considerações acerca do
tema das demissões e da natureza jurídica de direito privado da Fundação Padre Anchieta.
O Presidente apresenta suas considerações finais: Primeiro em nome do Conselho recebi uma
comissão de todos os demitidos, conversei com todos eles, prestei informações para todos
eles por escrito, recebi comissões de empregado, recebi comissões de diretores e recebi
comissões de assessores, convoquei alguns assessores da TV combinei com o Marcos, atendi a
todos. Estamos realizando o nosso Planejamento Estratégico e ao mesmo tempo não podemos
parar o carro enquanto realizamos o nosso Planejamento Estratégico, vamos caminhando o
nosso Planejamento Estratégico, os Comitês e este Conselho tentam adequar a que a televisão
não se desgarre do seu dia a dia para que o Planejamento Estratégico mão se veja sem sentido.
É essa função que os comitês tentam exercer e de certa forma acredito que estão exercendo.
Essa é a primeira ponderação. A última é que – não vejo mais o Marcelo Araújo – mas, o
Marcelo Araújo concordou em receber uma comissão de Conselheiros para que avançássemos
em relação a esses temas que, embora e não obstantes decididos pelo Governador que
começa a mostrar sinais de que – vamos dizer – ajudar, não tem dinheiro, mas, quer ajudar a
televisão e deu algumas pistas, vamos conversar com o Marcelo Araújo, sobre essas pistas. Ele
vai receber uma comissão de conselheiros junto como Marcos Mendonça, vamos avançar
nisso, nessas questões, o Jorge seguramente comporá essa comissão, figura fundamental.
Essas questões serão todas acertadas e o que o Marcelo falou e o que o Jorge falou, não há
contradição. Já houve essa exposição lá, pode ser que não seja lá o melhor lugar, ou seja,
vamos discutir isso, estamos abertos aqui, uma exposição permanente de repente poderia
ficar melhor aqui, também isso está sendo pensando. Ou seja, há uma crise, mas, nós estamos
tentando reagir com o Planejamento Estratégico e com uma TV que não pára com demissão,
com crise, que vai em frente e apresenta essa qualidade. E, isso tudo se fundamenta na
excelência dos conselheiros. E tudo o que se disse aqui hoje, essa reunião, seguramente, será
histórica pela ordem de considerações que foram feitas. Agradeço a presença maciça deste
conselho e convoco para a próxima reunião, em que já haverá uma grande parte do
Planejamento Estratégico pronta. Obrigado. (Palmas) Está encerrada a reunião.

