EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO
PADRE ANCHIETA, CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS, REALIZADA NO
DIA CATORZE DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.
Aos catorze dias do mês de outubro do ano de 2013, às nove horas, no Auditório da TV Cultura, realizouse 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, BELISÁRIO DOS SANTOS
JÚNIOR, CUSTÓDIO PEREIRA, CARLOS BACELLAR, CARLOS MAGALHÃES, CARINA
VITRAL, CELSO LAFER (Representante Eduardo Krieger), DANILO SANTOS DE MIRANDA,
ESTHER IMPÉRIO HAMBURGER, FÁBIO MAGALHÃES, FRANCISCO VIDAL LUNA,
GABRIEL JORGE FERREIRA, GUIOMAR NAMO DE MELLO, HÉLIO MATTAR, IVO
HERZOG, JOÃO PAULO RILLO, JOAQUIM MARIA GUIMARÃES BOTELHO, JORGE DA
CUNHA LIMA, JOSÉ MARIA PEREIRA LOPES, LUIS FRANCISCO CARVALHO FILHO,
LYGIA FAGUNDES TELLES, MARCELO ARAÚJO, MARCOS MENDONÇA, MODESTO
CARVALHOSA, ROBERTO MENDONÇA, ROBERTO TEIXEIRA DA COSTA E RUBENS
NAVES. Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: ALBERTO GOLDMAN, ANDREA
SANDRO CALABI, BENEDITO G. AGUIAR NETO, CAIO TULIO COSTA, CESAR
CALLEGARI, GILSON DE SOUZA, HELENA BONCIANI NADER, HERMAN JACOBUS
VOORWALD, JULIO CESAR DURIGAN, JUCA FERREIRA, JOÃO BATISTA DE ANDRADE,
JOÃO GRANDINO RODAS, MAYANA ZATZ, MOACYR EXPEDITO MARRET VAZ
GUIMARÃES, OSCAR VILHENA VIEIRA, ROBERTO MULLER FILHO E SABINE
LOVATELLI. PRESIDENTE (Belisário dos Santos Júnior) – Bom dia a todas e a todos. Muito
obrigado pela presença. Damos por aberta a Sessão Ordinária do Conselho Curador. Vamos ao
EXPEDIENTE ● Palavras do Presidente; ● Aprovação da ata da sessão do mês de setembro,
discussão e votação; ● Exibição de mostra da programação da TVC e das Rádios AM e FM. O
Presidente do Conselho Curador informa a existência da Mostra “Resistir É Preciso”, inaugurada sob a
Curadoria do nosso Fábio Magalhães, impulsionada pelo Instituto Vladimir Herzog no Centro Cultura
Banco do Brasil, que trata da memória das pessoas que morreram e desapareceram na defesa da
democracia. Foi encaminhado pelo Presidente do Conselho Curador, após a manifestação de alguns
conselheiros, entre eles Ivo Herzog, a solicitação para que o apresentador que substituiu Alexandre
Machado no horário da programação de Rádio apresente desculpas pelo comentário acerca dos direitos
humano, que no entendimento do Conselho Curador não se coaduna com a tradição e a história da FPA.
Aprovada a Ata da Reunião Ordinária do mês de setembro com as observações do Conselheiro Helio
Mattar. A conselheira Esther Império Hamburger lembrou que o seriado “Pedro e Bianca” foi indicado
para o prêmio Emmy de programa infantil, o que eleva o nome da TV Cultura; o Presidente Executivo,
Marcos Mendonça, informou que a Fundação deve divulgar esta notícia. Exibido vídeo da mostra da
programação. Em seguida, exibido vídeo sobre a situação física da FPA por solicitação do Presidente
Marcos Mendonça. O Conselheiro Jorge da Cunha Lima solicitou um plano de emergência de médio e
longo prazo com os respectivos orçamentos tendo em vista a situação bastante preocupante das
instalações físicas da FPA. O Presidente Executivo, Marcos Mendonça, informou que algumas
administrações anteriores devolveram recursos em emprega-los na área de investimentos, portanto
recursos foram previstos para este item no passado, simplesmente não foram utilizados como deveriam. O
conselheiro Helio Mattar indicou a necessidade de avaliação do Setor Jurídico ou Comitê Jurídico acerca
da responsabilidade do Conselho Curador no tocante ao tema. O Presidente do Conselho Curador,
Belisário dos Santos Jr., agradeceu ao Conselheiro José Maria Pereira Lopes e ao Presidente Executivo,
Marcos Mendonça, pelo vídeo que trata de problemas físicos das instalações. O Conselheiro Modesto
Carvalhosa ponderou acerca da responsabilidade do Conselho Curador que não se configura por não ter
recebido informações sobre as instalações, portanto, por ter acesso às informações recentemente, somente
a partir deste evento é que tem condições de recomendar providências. O Conselho Curador solicitou à
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Diretoria Jurídica uma avaliação do caso, bem como à Diretoria Executiva a adoção de medidas para o
enfrentamento dos problemas sérios relacionados às instalações da FPA. Orçamento de 2014. O
Presidente Executivo, Marcos Mendonça, informou que o Governo do Estado disponibilizou recursos
para que a FPA fizesse investimentos, mas a gestão anterior fez a opção em não investir, trata-se de uma
opção de gestão. Em relação ao orçamento de 2014, aponta da necessidade de atender à Fundação como
um todo, portanto também no interior, incluindo-se os investimentos necessários para a digitalização da
programação da TV que, segundo a regulamentação do Governo Federal, a FPA tem até 2015 para
concluir a mudança (sistema analógico para digital). O Presidente Executivo informou que até momento a
FPA não recebeu suplementação financeira do Governo do Estado, bem como que a FPA está realizando
uma rigorosa contenção de despesas para enfrentar o difícil momento financeiro (redução de déficit). O
conselheiro Rubens Naves ponderou que os problemas nas instalações também devem integrar as
preocupações de um planejamento estratégico; acrescentou a conselheira Esther Império Hamburguer que
a FPA deve pensar em estrutura estratégica, ou seja, delinear quais são as alternativas estruturais, avaliar
se deve haver fixação de um percentual do orçamento para a FPA, etc.. O Presidente Marcos Mendonça
observou que na administração anterior foram alocados contratos na área da Educação como receita
própria, ou seja, como se aquele montante todo a FPA pudesse gastar, e a rigor o que se sabe é que esses
contratos e convênios na maioria redundam em prejuízo para a FPA. O Presidente Executivo, Marcos
Mendonça, deve dialogar com as instâncias da Assembleia Legislativa, o Conselho Curador colocou-se à
disposição para apoiar as iniciativas da FPA. Palestra do Dr. Yacoff Sarkovas. Entre outros aspectos, o
Dr. Yacoff Sarkovas destacou que: os processos de comunicação na atualidade (nas empresas de
comunicação) começam na organização do comportamento da empresa; as marcas se constroem muito
mais por aquilo que elas fazem do que por aquilo que elas falam de si mesmas; no âmbito da cultura
pode-se pensar que todo conteúdo nasce em multiplataforma, podendo transitar entre essas distintas
mídias; considera que a competição pela busca por recursos de campanhas publicitárias reduz o valor
institucional, assim a FPA deve buscar um caminho mais de médio e longo prazo o que passa
necessariamente por planejamento; cada vez mais, o jornalismo (televisão) deve conviver com a segunda
tela (web e redes sociais); defendeu a radicalização do caráter público da TV Cultura; ponderou que o
planejamento estratégico se revela importante para o tema do financiamento; o planejamento pode ser útil
na definição das “métricas”, ou seja, do mix de indicadores quantitativos e qualitativos para se aferir a
ação e os resultados da TV Cultura. O Conselho Curador agradeceu ao palestrante Yacoff Sarkovas pelo
brilhantismo da exposição. Ciência da nomeação do novo Diretor Administrativo Financeiro, Sr.
Luiz Claudio Queiroz Marques da Cruz, curriculum distribuído.O Presidente Marcos Mendonça
salientou que a Cinemateca Brasileira se apresenta como uma parceria estratégica da FPA e que podem
ser fixadas ações conjuntar para resgatar o acervo da televisão brasileira, cuja origem remonta à TV Tupi,
o conselheiro Roberto Teixeira da Costa colocou-se à disposição para colaborar no que se fizer necessário
por esse intercâmbio junto ao Presidente da Cinemateca. O Presidente do Conselho Curador, Belisário
dos Santos Jr., salientou que Departamento Jurídico deve colocar à disposição do Comitê Jurídico o
andamento das tratativas acerca da alienação do imóvel do Parque Novo Mundo.
Encerrada a sessão.

