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ATA 4a. REUNIÃO ORDINÁRIA DE TRABALHO 

Em 10 de setembro de 2014, na sede do Conrerp1, à Rua da Lapa, 293, 

sala 508, Lapa, Rio de Janeiro, RJ, reuniram-se, às 14:30 horas, para sua 

4a. 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, deliberar sobre a 

seguinte  

PAUTA: 

ITEM 1 - Estado atual da pesquisa sobre o discurso institucional dos 

partidos políticos. Quase pronta, será submetida a dois pareceres externos 

ao OCI; Carolina Terra, especialista em mídias sociais, e Cristiano Henrique 

Ribeiro dos Santos, especialista em opinião pública e enviada para a 

imprensa, via MaxPress, por Terezinha Santos, num prazo máximo de uma 

semana, a fim de que possa vir a público antes do segundo turno da 

eleições, a 05 de outubro próximo. 

ITEM 2 - Manoel Marcondes Machado Neto ofereceu ao OCI a possibilidade 

de lançamento (sob a égide “OCI apresenta”) de seu documentário sobre 

os 100 anos de RP no Brasil (ainda sem título), o que seria feito em 02 de 

dezembro próximo – Dia Nacional das Relações Públicas, no portal OCI, 

mediante cadastramento do internauta no portal. Não será cobrada 

qualquer quantia, nem sequer a título de doação, uma vez qiue todos os 

depoimentos foram dados graciosamente ao autor. 

ITEM 3 - Decidiu-se, unanimemente, que o livro “2014 - Cem Anos de 

Relações Públicas no Brasil” será produzido na sua versão “e-book” e, 

também na versão impressa (em tiragens “sob demanda”), para entrega 

àqueles que o adquiriam antecipadamente e para fazer frente a possíveis 

interessados presentes às solenidades comemorativas da efeméride, Brasil 

afora. Há interesse já demonstrado de que o OCI faça lançamentos do livro 

no Rio de Janeiro (em evento organizado pelo Conrerp1), em São Paulo (no 

evento POP/2014), em Santa Cruz do Sul e Salvador. A confirmarem-se 

essas quatro datas, um dos quatro fundadores do OCI estará presente em 

cada evento. 
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ITEM 4 - Livro “Introdução ao Direito na Comunicação”, do Prof. Eduardo 

Pessôa. Conforme combinado com o autor, o OCI assumirá – em 30 de 

setembro próximo –, os esforços editoriais e de distribuição da obra. A 

ideia é lançar o livro, em sua nova edição (inédita) em 2015, tornando-o 

disponível para as turmas do professor na FACHA em 2015/1º. semestre. A 

data de lançamento será definida de comum acordo. 

ITEM 5 - Manoel Marcondes Machado Neto relatou a intenção manifestada 

por Cristiano Henrique Ribeiro dos Santos em produzir – em parceria do 

Instituto Radix com o OCI – cursos de extensão e especialização. 

ITEM 6 - Manoel Marcondes Machado Neto listou as propostas de parceria 

institucional negociadas pelo OCI, no período, com FACHA, UERJ, 

Metrocamp, Anhembi-Morumbi, UNISC, FCAD/CEUNSP, FAAC/UNESP, 

FECAP, FTEC, Mega-Brasil e SRP (Sociedade pela Responsabilidade 

Pública). Até aqui somente a FACHA sacramentou formalmente a parceria.  

ITEM 7 - Parceria FACHA. É preciso retomar as negociações com a FACHA 

no sentido de realização dos cursos em parceria com o OCI, bem como 

pleitear, junto à IES, sediar a próxima assembleia ordinária da SEOCI, a 

realizar-se em novembro próximo. 

ITEM 8 – Tendo em vista que o prazo para negociações com o primeiro 

parceiro potencial em torno do lançamento conjunto do índice de 

transparência OCI encerram-se em 30 de setembro próximo, serão, a partir 

de 01/10, identificadas outras possíveis opções de parceria. Tal se dá em 

virtude do iminente lançamento da segunda edição do livro de Manoel 

Marcondes Machado Neto, o qual subsidia o índice. 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2014. 

 

Manoel Marcondes Machado Neto                                                                               

diretor-presidente 
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