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ATA 11a. REUNIÃO DE TRABALHO 

Em 31 de janeiro de 2017, na sede da Sociedade Educativa Observatório da 

Comunicação Institucional, situada à Rua República do Líbano, 61 – grupo 

809, parte, Centro, Rio de Janeiro, RJ, reuniram-se, às 08:30 horas, para 

sua ‘11a. reunião de trabalho’, cumprindo as disposições estatutárias, o 

diretor-presidente Manoel Marcondes Machado Neto, que a presidiu e 

secretariou, e o diretor executivo Marcelo Ficher, para deliberar sobre a 

seguinte  

 

PAUTA 

Campanha 2017 - RP: persona e caráter da comunicação institucional 

Foi a forma que o O.C.I. encontrou para homenagear os 50 anos da 

profissão regulamentada de relações-públicas no país. Diversas ações 

serão ativadas sob este conceito ao longo de todo o ano. 

Livro ‘Introdução ao Direito na Comunicação’ 

- O Prof. Eduardo Pessôa, autor do livro, já aprontou a 12a. edição do livro, 

atualizada – a qual deverá ser lançada pelo O.C.I. em parceria com a 

Conceito Editorial, nas versões impressa e ‘e-book’. 

- Uma tiragem mínima será produzida, mas não será distribuída antes do 

esgotamento da 11a. edição. 

- Serão revistos os preços de venda do livro. 

- Uma ação será desencadeada pelo diretor executivo no sentido de 

doarmos os livros agora em estoque às bibliotecas dos cursos de 

Comunicação de todo o país. 

Promoção do documentário ‘1 jornalista 10 errepês 100 anos...’ 

- Também será levada a cabo uma ação junto aos mesmos coordenadores 

de cursos de RP pelo Brasil, no sentido de uma permuta dos DVDs 

promocionais em estoque em troca de doações para a manutenção do O.C.I. 
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Índice de Transparência Ativa 

- O diretor-presidente prossegue em seus contatos no sentido de que uma 

organização independente adote a metodologia de auditoria do fluxo da 

comunicação, trabalhando a partir de uma certificação de auditores e de 

uma acreditação de resultados. 

Beneméritos 

- O diretor-presidente sugeriu que o benemérito Renato Cesar Möller 

assuma uma direção de pesquisas no O.C.I. – o que foi aprovado. 

- O diretor-presidente sugeriu que a advogada Lucia Helena, que colaborou 

com a criação do O.C.I. seja incluída no quadro de beneméritos do O.C.I. – 

o que foi aprovado. 

Pesquisa IDEO-LOGOS 

- O diretor executivo abordará a parceira NitPress para sugerir um 

município fluminense de pequeno porte que aceite ser o piloto do Dia da 

Satisfação ao Público, quando o prefeito responde a perguntas da 

população sem a intermediação de assessoria ou assuntos vetados. 

Contabilidade  

- O diretor executivo ofereceu-se para identificar uma alternativa à 

empresa Marcon-Rio no que tange à responsabilidade sobre a Contabilidade 

do O.C.I. 

 

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2017. 

 

Manoel Marcondes Machado Neto                                                                               

diretor-presidente 
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