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ATA 13a. REUNIÃO DE TRABALHO 

Em 04 de abril de 2018, 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 10:00 horas, para sua 

‘13a. reunião de trabalho’, cumprindo as disposições estatutárias, o diretor-

presidente Manoel Marcondes Machado Neto, que a presidiu e secretariou, o 

diretor executivo Marcelo Luiz Ficher, e a associada benemérita Leilane 

Goytacazes, para deliberar sobre a seguinte  

PAUTA 

Atuação do OCI no campo da Educomunicação 

- O diretor-presidente propôs que o OCI consignasse em seu portal a sua 

relação com e sua adequação ao campo da Educomunicação. Citando Ismar de 

Oliveira Soares e Nelly de Camargo (associada benemérita do OCI), iniciou 

reflexão sobre uma audiência potencial daqueles que a esta área de estudos e 

práticas se dedicam. O diretor executivo – que é mestre em Educação – 

ratificou a iniciativa, sugerindo o seguinte mote: ‘Educomunicação para a 

Cidadania’, o qual foi aprovado. Será buscado um(a) conteudista para produzir 

artigos ou uma coluna sobre a temática, bem como colaborar com o OCI na 

sua difusão neste meio. 

Participação do OCI no 21º. 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 16/05 – de 18:00 às 20:00 h). 

No evento, o OCI poderá fazer o lançamento do Índice de Transparência Ativa, 

realizando – no intervalo de 13:30 às 14:00 h um ‘workshop’ com jornalistas. 

Negociações   

- O diretor-presidente explanou sobre suas abordagens junto à Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, FGV, IBMEC, Universidade de São Paulo, 

Universidade de Caxias do Sul, IBM e Instituto Ipsos, com vistas à eventual 

adoção do Índice de Transparência Ativa por essas instituições. Nada foi, até o 

momento, além da prospecção. O diretor executivo fez uma reflexão sobre o 

caráter visionário da iniciativa, dizendo que não nos deveríamos impressionar 
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com a ‘surdez’ do mercado, o qual, segundo ele, ‘reage sempre assim ao novo 

que o ameace’. 

Investimento em divulgação 

- Será objeto de permuta um anúncio individual do OCI em uma página do 

Anúario Mega Brasil 2018. Em contrapartida será oferecida supervisão aos 

estagiários de Jornalismo presentes ao evento. O anúncio em questão 

divulgará o novo indicador, bem como os prestadores de serviços já 

credenciados: Conceito Comunicação Integrada, Mediterrânea Propaganda e 

Marketing Integrado, Innovazione Marketing e Comunicação Estratégica e RPA 

Networking & Business. A peça girará em torno de dois públicos: (1) gestores 

interessados em aferir a transparência de suas organizações, e (2) 

profissionais experientes interessados em atuar como auditores.  

Alteração do Quadro Social 

- O diretor-presidente informou que Pollyana Escalante, associada fundadora 

do OCI pede para sair de seu quadro societário em vista de ter sido aprovada 

em concurso público para uma vaga na Força Aérea Brasileira, vínculo este 

que se incompatibiliza com sua presença em PJs, mesmo sem fins econômicos. 

O diretor-presidente sugeriu a entrada da jornalista Juliana Vilas, atual editora 

e âncora do Boletim OCI na rádio Mega Brasil – o que foi aprovado. 

Contabilidade  

- O diretor-presidente deixou todos a par das multas que serão pagas pela 

emissão tardia das DCTFs de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. As tratativas já 

serão acompanhadas por Luciana Braga, contadora, ao assumir a 

Contabilidade do OCI. 

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2018. 

 

Manoel Marcondes Machado Neto                                                                               

diretor-presidente 
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