ATA 7a. REUNIÃO ORDINÁRIA DE TRABALHO
Em 03 de novembro de 2015, na sede do OCI, à Rua República do Líbano, 61
– sala 809, Centro, Rio de Janeiro, RJ, reuniram-se, às 10:00 horas, para sua
7a. reunião ordinária de trabalho, cumprindo as disposições estatutárias, o
diretor-presidente Manoel Marcondes Machado Neto, que a presidiu e
secretariou, e o diretor executivo Marcelo Luiz Ficher, para deliberar sobre a
seguinte

PAUTA

ITEM 1 - Novos contatos

- ANEFAC: após contato inicial por telefone, fomos ao encontro de Talita
Dias, executiva de negócios, e apresentamos proposta de parceira
visando acrescentar um viés de comunicação ao conceito de
transparência contábil-financeira.
- ABRP-SP: após contato inicial por Skype, enviamos carta-proposta
preliminar visando parceria no lançamento do índice de transparência e
Auditoria do Fluxo da Comunicação.

ITEM 2 - Contatos com a MRU Business Advisory para implementação
de parceria

- Alegando “crise”, o Sr. Marcos Ruffier, da MRU, encaminhou e-mail
alegando que a empresa passa por reestruturação de objetivos e não
poderia investir – em 2015 e 2016 – na parceria com o OCI que vinha
sendo costurada. Diante disso foi suspensa a negociação.
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ITEM 3 - Sugestão de estudante: anuidade mais barata

- Via Fan Page do OCI no Facebook, recebemos sugestão da estudante Lara
Pascom (Universidade Anhembi-Morumbi) no sentido de que fosse considerado
pelo OCI o fato de que muito estudantes não têm renda que suporte uma
anuidade de 180 reais. Consideramos a proposta razoável e a baixa adesão de
estudantes ao OCI até o momento pode comprovar a tese. Discutida a ideia
ficou decidido que a anuidade para estudantes será reduzida em 50% em
relação à anuidade “cheia” (que, ora, está fixada em 180 reais).

ITEM 4 - Livro “Introdução ao Direito na Comunicação”

- Um esforço de final de ano – e para o primeiro semestre de 2016 – deve
colocar em evidência este grande projeto do OCI em 2015, objetivando uma
caravana para apresentar a obra pelo país afora.

ITEM 5 - Campanhas por novas associações

- Serão criadas campanhas de adesão à causa no Kickante e, talvez (após
verificação mais detalhada por Marcelo Ficher), também junto à plataforma
Kickstarter. Foi fixado um valor de 70 mil reais a ser captado nesta primeiro
iniciativa de “crowdfunding”. O fato de havermos decidido baixar a anuidade
para estudantes também deve ser bem difundido.
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ITEM 6 - Entrada de voluntária

Sugerido por Marcondes Neto, após encontro em recente visita a São Paulo, o
convite à estudante Lara Pascom – que conseguiu para o OCI a sua primeira
entrevista em São Paulo para a divulgação do livro do centenário de RP (TV
Anhembi-Morumbi), em 2014 – o mesmo foi aprovado.

ITEM 7 – Projetos/programas estratégicos para 2016

- Melhores Monografias: adiou-se a implementação deste programa para o
para 1º. semestre letivo de 2016.
- Retomar a inserção científica do OCI (nas agências de fomento) pela
elaboração de projetos de pesquisa específicos sobre “transparência”.

ITEM 8 - Assuntos gerais

- Não houve

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2015.

Manoel Marcondes Machado Neto
diretor-presidente
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