ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO PADRE
ANCHIETA, CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS, REALIZADA NO DIA ONZE
DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.
Aos onze dias do mês de março do ano de 2013, às 11 horas e cinco minutos, 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, ALBERTO GOLDMAN,
ALEXANDRE CHERNO SILVA, BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR, CESAR CALLEGARI,
CARLOS ALMEIDA PRADO BACELLAR, CAIO TULIO COSTA, CUSTÓDIO FELIPE DE JESUS
PEREIRA, DANILO SANTOS DE MIRANDA. ESTHER IMPÉRIO HAMBURGER, FÁBIO
MAGALHÃES, FERNANDO PEREIRA COSTA, FRANCISCO VIDAL LUNA, GABRIEL JORGE
FERREIRA, GUIOMAR NAMO DE MELLO, HÉLIO MATTAR (procuração para Fábio
Magalhães), HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD (representante João Palma
Filho), IVO HERZOG, JULIO CESAR DURIGAN (representante Marilza Rudge), JOÃO
BATISTA DE ANDRADE, JOÃO GRANDINO RODAS, JOAQUIM MARIA GUIMARÃES
BOTELHO, JORGE DA CUNHA LIMA, JOSÉ MARIA PEREIRA LOPES, LUIZ FRANCISCO DE
CARVALHO FILHO, LYGIA FAGUNDES TELLES, MARCELO ARAÚJO, MAYNA ZATZ
(procuração para Belisário dos Santos Júnior), MARCOS MENDONÇA, OSCAR VILHENA
VIEIRA (procuração para Belisário dos Santos Junior), PAULO ROBERTO MENDONÇA
(procuração para Esther I. Hamburger), ROBERTO MÜLLER FILHO, ROBERTO
MENDONÇA, ROBERTO TEIXEIRA DA COSTA (procuração para Gabriel Jorge Ferreira),
RUBENS BARBOSA, RUBENS NAVES E SABINE LOVATELLI. Justificaram a ausência os
seguintes conselheiros: ANDRÉA SANDRO CALABI, BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR
NETO, CELSO LAFER, HELENA BONCIANI NADER, JUCA FERREIRA, LUIZ GONZAGA
BELLUZZO E VITOR SAPIENZA. PRESIDENTE (Belisário dos Santos Júnior) – Bom dia a
todos e todas. Muito obrigado pela presença. Temos quórum. Damos por aberta a
Sessão Ordinária do Conselho Curador. O Presidente, Dr. Belisário, saudou o
conselheiro representante da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino
Superior, professor Custódio Felipe de Jesus Pereira e comentou que as atas fiquem
mais sucintas, com letras maiores. ORDEM DO DIA. – Reunião Conselho (Diretoria
presente): 1. Informes do Presidente Executivo: a) Evento de lançamento da nova
grade; b) Grade 2013; c) Audiência e Alcance. Prosseguimento Reunião do Conselho:
1. Informes do Presidente do Conselho Curador; 2. Avaliação do Seminário Cultura.
O Presidente Executivo João Sayad apresentou o lançamento da nova grade de
programação e relatório sobre a evolução da audiência. O vice-presidente de Conteúdo,
Eduardo Brandini, apresentou as novidades da nova grade, informando sobre o evento
de lançamento para a imprensa, dia 26 de março, às 10h, a ser realizado nos estúdios
da TV Cultura, estendendo o convite a todos os membros do Conselho Curador.
Segundo Eduardo Brandini, o objetivo será mostrar para a imprensa e para os
convidados exatamente aquilo que queremos para a programação de 2013 para a TV
Cultura, através da encenação de um programa de televisão ao vivo. “A intenção é ter
uma programação cada vez mais ao vivo, com produtos inéditos, exclusivos”. Ele
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de 2013, que é o “Quem sabe, sabe, que entrará na faixa das 19h e lembrou que já foi
um game show da TV Cultura, mas agora ganha novo formato e será um programa
interativo. Outra novidade é o “Guia do Dia”, das 7h às 8h da manhã. Ele cita outros
programas da grade 2013, como “É tudo verdade internacional”, “Telefilmes Cultura”,
a premada série “Mad Men”. Entre os infantis, ele fala do “Cocoricó conta Clássicos”,
“Peixonáuticos”, “Nilba e os Desastronautas”, “Osmar e a primeira fatia do pão de
forma”, “Sítio do Pica Pau Amarelo”, da TV Globo, para exibição durante dois anos,
“T.R.EX.C.I” e a continuidade do “Pedro & Bianca”. “Cartãozinho Verde” passará a ser
ao vivo . Dentro da faixa “Clássicos”, teremos óperas. No que se refere à
interatividade, já no dia 26, nós lançaremos um outro aplicativo, que é a segunda tela
do “Jornal da Cultura”. A ideia é assistir ao Jornal da Cultura na tela da TV. E numa
outra tela, que seja o notebook, um tablet, serão disponibilizadas mais informações
daquela reportagem ou daquela discussão que está tendo no momento. a TV Cultura
passa a ter, a partir do dia 26, uma revista eletrônica para tablets do programa Vitrine,
que foi o primeiro ou talvez o mais importante no formato de revista eletrônica da TV
brasileira. Eduardo Brandini explica que será semanal e que visa retratar todo o conteúdo
exibido pela TV Cultura no último mês e fazer uma agenda do mês seguinte. JOÃO
SAYAD - Como os senhores veem na grade infantil, estamos em inúmeras coproduções
com o dinheiro nosso e dos fundos setoriais de apoio, mais o dinheiro da Secretaria da
Cultura, apoiando o produtor nacional. Fomos elogiados pela Ancine, que nos propôs
que nós fizéssemos treinamento de pitching para as outras televisões. IVO HERZOG –
Para quê a nossa programação? Qual é o objetivo da nossa programação? JORGE DA
CUNHA LIMA – O Seminário me despertou toda a consciência sobre esta TV Cultura, e
eu penso nada mais do que tudo isso desde que esse Seminário acabou. O nosso
Estatuto é claro. Quem deve dizer para quê é o Conselho. Quem deve dizer como é a
diretoria executiva. Então, a diretoria executiva diz como e nós dizemos para quê.
Diretriz de programação é função específica, principal e preponderante deste
Conselho. Entã, está perfeita a conclusão do nosso presidente em ter o Comitê
Permanente de Diretrizes, não só para sugerir, fiscalizar, rever, propor, repropor etc.
PRESIDENTE (Belisário dos Santos Jr). Hoje alguns conselheiros sugeriram a criação de
um comitê para temas estratégicos. Vamos abrir hoje a possibilidade da existência de
um Comitê Estratégico, que cuide de diretriz de programação e que sugira para nós um
debate a ser feito a partir da próxima reunião do Conselho. Até 30 de março deve
haver a inscrição de chapas, eventualmente mais de um candidato ou um candidato
que seja, para a direção da Fundação Padre Anchieta. E a eleição será na nossa reunião
de 13 de maio deste ano. Terá uma reunião extraordinária. A próxima será ordinária,
em abril. E a seguinte será extraordinária, para a eleição da Diretoria Executiva e da
Mesa do Conselho, que passarão a atuar a partir de 14 de junho, que é término dos
mandatos. PRESIDENTE (Belisário dos Santos Jr.) –Todos estão de acordo com a
decisão de criarmos um Comitê Estratégico de Diretrizes de Programação? Esse seria o
único Comitê que trabalharia questões que são mais diretamente ligadas a nós e teria
a composição exclusivamente de conselheiros. E eu peço que se trabalhe on-line, via
as conquistas da tecnologia. DANILO SANTOS DE MIRANDA – Essa é a missão do
próprio Conselho. PRESIDENTE (Belisário dos Santos Jr.) Eu agradeço muito a presença
de vocês e o nível dos debates. Muito obrigado. Está encerrada a sessão

