EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO PADRE
ANCHIETA – CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS

Realizada em 11/06/2012

1.

Data, horário e local: Aos onze do mês de junho do ano de 2012, no Auditório da TV Cultura,
realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista
de Rádio e TV Educativa, na Rua Cenno Sbrighi nº. 378. Compareceram, como atestam as
assinaturas constantes do livro de presenças, os membros do Conselho Curador, em pleno gozo de
seus direitos estatutários, para deliberarem sobre os itens constantes na pauta da reunião.

2.

Membros do Conselho Curador presentes: ALBERTO GOLDMAN, MARCELO ARAÚJO, BELISÁRIO
DOS SANTOS JÚNIOR, CAIO TÚLIO COSTA, CARLOS DE ALMEIDA PRADO BACELLAR, CELSO LAFER,
ESTHER IMPÉRIO HAMBURGUER, FÁBIO MAGALHÃES, FRANCISCO VIDAL LUNA (Procuração),
GABRIEL JORGE FERREIRA, HERMAN JACOBUS COMELIS VOORWALD, HUBERT ALQUERES, IVO
HERZOG (Procuração), JOÃO BATISTA DE ANDRADE, JOÃO GRANDINO RODAS (Representante),
JOAQUIM MARIA GUIMARÃES BOTELHO, JORGE DA CUNHA LIMA, JOSÉ MARIA PEREIRA LOPES,
LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO FILHO (Procuração), LYGIA FAGUNDES TELLES, ROBERTO
MENDONÇA, ROBERTO TEIXEIRA DA COSTA, RUBENS BARBOSA (Procuração), RUBENS NAVES e
VALDIR LANZA.

3.

Ausência justificada dos seguintes membros: ALEXANDRE CHERNO SILVA – UEE, ANDREA SANDRO
CALABI, BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR NETO, CÉLIA REGINA GUIDON FALÓTICO, CARLOS
AUGUSTO CALIL, DANILO SANTOS DE MIRANDA, DIRCEU DE MELLO, FERNANDO FERREIRA COSTA,
HELENA BONCIANI NADER, HÉLIO MATTAR, JULIO CESAR DURIGAN, JOSÉ CARLOS DIAS, LUIZ
GONZAGA BELLUZZO, MAYANA ZATZ, PAULO ROBERTO MENDONÇA, PAULO EGYDIO MARTINS,
ROBERTO MÜLLER FILHO, SABINE LOVATELLI, SIMÃO PEDRO E VITOR SAPIENZA.

4.

Mesa: Presidida pelo Sr. Belisário dos Santos Jr., secretariada pelo Sr. Gabriel Jorge Ferreira, com a
presença do Sr. João Sayad, Diretor-Presidente da Diretoria Executiva.

5.

Expediente:
- Aprovação das atas das sessões ordinárias dos dias 04 e 11 do mês de maio, discussão e votação;
e,
- Aprovação da ata da sessão extraordinária do dia 11 do mês de maio, discussão e votação.

Ordem do Dia:
I - Informe do Presidente do Conselho Curador;
II – Informe do Vice-Presidente do Conselho;
III – Informes do Diretor-Presidente Executivo;
IV – Programas novos – audiência;
V – Audiência em geral;

VI – Evolução das receitas publicitárias e apoio da Lei Rouanet;
VII – Problemas diversos;
VIII – Situação orçamentária;
IX – Processo eleitoral; e,
X – Outros assuntos de interesse geral da Fundação.

Deliberações:
O Presidente em exercício, Sr. Belisário dos Santos Jr., abriu a sessão, saudando os membros do
Conselho Curador e, em seguida, colocou em votação as atas das sessões ordinárias realizadas em
maio de 2012, respectivamente nos dias 04 e 11. As atas foram aprovadas. Também foi colocada
em votação e aprovada a ata da sessão extraordinária realizada no dia 11 de maio.
Passada a ordem do dia, o Sr. Belisário dos Santos Jr. iniciou sua exposição, apresentando os
materiais confeccionados pela área de educação, entregues aos Conselheiros sobre a reativação do
Comitê de Educação. Informou, por oportuno, a participação da FPA na próxima reunião do SBPC.
Após, o Presidente do Conselho Curador informou aos membros do Conselho sua renúncia
expressa à remuneração na qualidade de Presidente do Conselho, as renúncias dos Conselheiros
Paulo Egydio Martins, por estado de saúde, e do Conselheiro José Carlos Dias, em função de cargo
assumido no Comitê da Verdade. Neste momento, o Conselheiro Sr. Jorge da Cunha Lima
reverencia o trabalho feito pelo Governador Paulo Egydio Martins. O Secretário da Mesa, Sr.
Gabriel Jorge Ferreira, lembrou também a atuação do Ministro José Carlos Dias na área de direitos
humanos. Ficou consignado que as homenagens aos dois constariam em ata.
O Conselheiro Sr. Jorge da Cunha Lima tomou a palavra para comentar a respeito da representação
feita em Barcelona para o encontro realizado pela Unesco, ocasião em que ocorreram discussões
profundas sobre a educação. Sugeriu, por fim, levar para o próximo encontro a experiência da TV
Cultura.
O Presidente do Conselho Curador, Sr. Belisário dos Santos Jr., passou aos informes dos trabalhos
desenvolvidos pelos Comitês, a iniciar pelo Sr. Gabriel Jorge Ferreira a respeito das atividades do
Comitê Jurídico, segundo o qual diversos assuntos foram discutidos, mas três deles com maior
destaque: (i) a decisão do STF reconhecendo a repercussão geral ao tema do artigo 19 do ADCT.
Ressaltou que a situação jurídica da FPA é complexa e polêmica, e o foco de maior preocupação era
o julgamento isolado do tema. Com a manifestação da Suprema Corte feita através do Plenário
Virtual, todos os processos em que se discute esta matéria serão julgados no mesmo sentido. A
proposta é que o Comitê Jurídico volte a falar com os Ministros do STF a respeito do tema; (ii)
questão da incidência tributária da FPA, em especial do PIS e da COFINS. Como a FPA é voltada para
a educação, entende-se que seja amparada pela imunidade; e,(iii) direitos autorais – ação judicial
movida por Edu Lobo.
Passados aos informes do Comitê Administrativo, Financeiro e Marketing, pelo Conselheiro Sr.
Roberto Teixeira da Costa, segundo o qual a pauta dos trabalhos foi: evolução da folha de
pagamento; novas políticas para a área de vendas de publicidade; fluxo de caixa e verba de
investimentos; renovação do convênio com a Univesp; atualização sobre o Canal Rá Tim Bum e
canal HD da TV Cultura; contabilidade e custos; TV Brasil - renovação de contrato de compra de
programação. Na ocasião, foi mencionada a apresentação do Sr. André Mantovani, Vice-Presidente

de Gestão. O Sr. André iniciou sua apresentação informando a respeito da contratação de um
coordenador para a área de engenharia. Relatou, ainda, os programas de maior audiência, a nova
formatação do Metrópolis, apresentou o catálogo de produtos para os Conselheiros, bem como,
sugeriu a implantação de um processo de avaliação anual de profissionais. No que se refere à
questão financeira, foi informado o déficit orçamentário de R$ 22 milhões, a partir de julho.
Passada a palavra ao Conselheiro Sr. Hubert Alqueires, na qualidade de representante do Conselho
Estadual de Educação, falou de sua excelente impressão sobre os trabalhos apresentados pelo
Comitê de Educação. Convidou o Prof. Fernando Almeida, Diretor do Núcleo de Educação, a fazer
uma apresentação na quarta-feira subsequente ao Conselho Superior de Educação.
Foi passada a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva, Sr. João Sayad, que apresentou os
seguintes temas: (i) situação orçamentária: estamos reivindicando desde o ano passado R$ 22
milhões. A FPA tem sobrevivido em função da antecipação de cotas. Informou, por fim, que está
aguardando a decisão do governo; (ii) programas educativos desenvolvidos pela Fundação:
basicamente, seguem duas linhas, a liderada pelo Prof. Fernando Almeida, que administra
contratos com as Secretarias, e a linha liderada pela jornalista Mônica Teixeira. Ambos visam
fornecer educação aos professores. Existem programas muito interessantes - como o Projeto EVESP
– Escola Virtual de Inglês do Estado de São Paulo. Os programas educacionais devem ter como
mídia mais importante a Internet. Neste sentido, os cursos que são captados da Unicamp e da USP
estão sendo disponibilizados na Internet, a exemplo do curso de Cálculo. Relatou, ainda, o
Presidente da Diretoria Executiva, a respeito do problema da demora no ingest dos programas, cuja
solução requer investimento. Além disto, o Presidente, Sr. João Sayad discorreu sobre problemas
diversos, tais como a situação trabalhista e todo esforço incorrido para regularizá-la. Neste aspecto,
comentou a respeito da jornada dos jornalistas, mais especificamente o intervalo para refeição.
Também informou a respeito do Ministério Público do Trabalho ter nos intimado a firmar um TAC,
em função de fiscalização do MPT, que exige uma redução de prestadores de serviços, a exemplo
dos 300 tutores contratados para o Projeto EVESP. Temos ainda 116, mas a fiscalização nos pede
uma redução ainda maior. Informou ainda que foram sanadas as situações mais importantes de
direitos autorais, em especial o do Cocoricó, que precisará ser renovado em 2013, sob risco de a TV
Cultura perdê-lo. Também foram alteradas, segundo o Presidente Sr. João Sayad, as minutas
contratuais que mitigam os riscos relacionados a direitos autorais. Por fim, reportou a situação da
ação judicial movida por Edu Lobo em uma ação iniciada em 1982, o que chama a atenção para a
necessidade de termos regras claras de compliance. Segundo o Presidente Sr. João Sayad, a ação
jurídica tomada pela FPA agora foi a interposição de agravo de instrumento. Temos que pensar em
uma negociação, porém esta é sempre inconveniente para o administrador público. Por fim,
reportou também as boas notícias: no mês de maio, a TV Cultura teve uma audiência muito boa,
tendo se posicionado como 5ª TV aberta, o que significa um resultado muito satisfatório. Em
seguida, passou a palavra ao Sr. Fernando Vieira de Mello, Vice-Presidente de Conteúdo, o qual
apresentou os resultados obtidos no mês e os programas novos. Segundo o Sr. Fernando, a
modificação da faixa noturna foi concluída. Houve, segundo ele, uma evolução de 50% na média de
audiência com as mudanças. O Conselheiro Sr. Roberto Teixeira da Costa sugeriu que o Legião
Estrangeira fosse reprisado às segundas-feiras, ao que o Sr. Fernando Vieira de Mello ficou de
avaliar. O programa Cultura Documentários é antecedido pelo Metrópolis, que entrega para o

Cultura Documentários com uma audiência mais adequada. Também relatou sobre os esforços para
trazermos o Peixonauta, que vai ganhar uma produção nossa. O Conselheiro Sr. Marcos Mendonça
fala da importância da indústria de animação no Brasil. A Lei nº 12.485 traz importantes
modificações no cenário da TV Rá Tim Bum, que está se preparando para ser um canal de produção
qualificada. A Mostra Internacional de Cinema, com duas versões, uma legendada e uma dublada.
Com isto, estamos alcançando aproximadamente 400.000 telespectadores.
Ao retomar a palavra, o Presidente da Diretoria Executiva, Sr. João Sayad, apresenta as notícias
sobre o cabo. Segundo ele, a maior parte dos telespectadores assistirão a TV pelo cabo, mas o
nosso maior problema são as operadoras. A NET transmitirá o canal da Cultura em HD (canal 516).
A Sky nos tirou do pacote básico, portanto, estamos perdendo assinantes no Canal Rá Tim Bum. A
boa notícia é que a Lei nº 12.485 abre espaço para qualificar a TV Rá Tim Bum. O Conselheiro Sr.
Marcos Mendonça destaca como foi o início das atividades do Rá Tim Bum para distribuição pelas
operadoras e destaca a importância deste canal.
O Presidente Sr. Belisário dos Santos Jr. informou, por fim, que o processo de eleição de dois
membros para o Conselho Curador ocorrerá na próxima sessão. Também ficou designado que o
Prof. Fernando Almeida deverá trazer uma apresentação sobre a área de educação.
O Conselheiro Sr. Rubens Naves aproveitou para destacar o aspecto político muito forte da TV Rá
Tim Bum e da cultura pública. Segundo ele, a TV Cultura deve fortalecer seu vínculo com as
entidades da sociedade civil. O Presidente do Conselho Curador, Sr. Belisário, informou que já está
planejando o seminário sobre TVs públicas, que será trazido na próxima reunião do Conselho
Curador.
Por fim, foi informado que todos os membros do Conselho Curador vão passar a receber o clipping
da FPA, que inclui a programação, para terem uma ideia mais real de como repercutem os
programas da TV.
O Conselheiro Sr. Fábio Magalhães frisou que a lógica da TV Cultura não é comercial. Temos que
nos aproximar da sociedade civil. Devemos informar a sociedade das atividades da FPA. Estratégia
do Marcos Mendonça deveria ser reforçada com o apoio dos demais conselheiros.
Foi informado o aniversário da Rádio Cultura FM de 35 anos. Solicitada pelo Conselheiro Sr. Aberto
Goldman que fosse enviada a data por e-mail.
Ao final, a Conselheira Sra. Lygia Fagundes Telles pediu que, caso algum membro do Conselho
tivesse contato com a Presidente Dilma, que seria bom lembrar a ela o estado de analfabetismo no
Brasil, que está vergonhoso.
Todos os presentes foram convidados para a apresentação do Prof. Fernando Almeida e o
Conselheiro Carlos Bacellar fora parabenizado pelo trabalho no arquivo do Estado.
Mensagem do Presidente do Conselho Curador e encerramento dos trabalhos.

