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ATA 12a. REUNIÃO DE TRABALHO 

Em 02 de maio 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 15:30 horas, para 

sua ‘12a. reunião de trabalho’, cumprindo as disposições estatutárias, o 

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

secretariou, a diretora adjunta Marcia Cáceres, o associado benemérito Luis 

Monteiro e a associada Cristina Alecrim, para deliberar sobre a seguinte  

 

PAUTA 

Livro ‘Introdução ao Direito na Comunicação’ 

- O diretor-presidente comunicou que solicitou a Márcia Alonso a devolução 

de todos os volumes do livro de Eduardo Pessôa que ainda estiverem nas 

dependências da FACHA. 

Participação do OCI no 20º. Congresso Mega Brasil de Comunicação 

Corporativa 

- O diretor-presidente comunicou o convite da Mega Brasil para participação 

– sem ônus – do OCI no seu congresso anual (dia 23/05 – Sala Turquesa 6 – 

de 18:00 às 20:30 h). Para tal, o OCI deve montar uma mesa de convidados 

em torno de seu participante (que atuará como moderador), e poderá ter – 

no interior da sala – uma mesa com suas publicações para venda. 

Marcondes Neto ficou de fazer convites a pessoas relacionadas ao tema do 

Índice de Transparência Ativa, já que seria oportunidade única para um pré-

lançamento da Auditoria Funcional da Comunicação (nova denominação). 

Retomada das negociações com MRU  

- O diretor-presidente e o diretor de pesquisa do OCI, Renato Möller, 

estiveram em 26/04 na nova sede da MRU, a qual demonstrou interesse 

em retomar o projeto de parceria com o OCI. Para tal a MRU designou a 

interlocução com seu associado Ronaldo Rotter – com quem Marcondes 

Neto realizou uma primeira reunião em 30 de abril último, em São Paulo. 
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Investimento em divulgação 

- Na reunião foi ratificada a participação do Coletivo Umbrella (em função 

de decisão tomada pelo mesmo em 25/04) de participar dos esforços de 

implementação do novo serviço de auditoria por meio de todos os seus 

‘players’, mas sem qualquer ônus. Assim, Cristina Alecrim voluntariou-se 

para planejar a comunicação da inovação ao mercado, Luis Monteiro, à 

preparação das peças, Lucila Komolibus, a sua veiculação e Marcello Palma, 

a produção de vídeos relacionados. A campanha girará em torno de dois 

públicos: (1) gestores interessados em aferir da transparência, e (2) 

profissionais experientes interessados em atuar como auditores.  

Beneméritos 

- O diretor-presidente sugeriu que o engenheiro Mário Marcondes Machado 

seja aceito como associado benemérito do OCI, uma vez que desenvolveu a 

ferramenta de medição do Índice de Transparência Ativa – o que foi 

aprovado. 

- O diretor-presidente sugeriu que a associada Cristina Alecrim seja alçada 

à função de Diretora de Comunicação do OCI – o que foi aprovado. 

Contabilidade  

- O diretor-presidente deixou todos a par das tratativas para que Luciana 

Braga, contadora, assuma a Contabilidade do O.C.I. em lugar da Marcon-

Rio – o que foi aprovado. 

 

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2017. 

 

Manoel Marcondes Machado Neto                                                                               

diretor-presidente 
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