
 

                      R. República do Líbano, 61 - Sala 809 - Centro   -   CEP 20.061-030 - Rio de Janeiro - RJ 

                               Contatos: (21) 98864-1883  Marcelo Ficher    -    (21) 99221-9258  Marcondes Neto 

                                           observatoriodacomunicacao.com.br    -    observatoriodacomunicacao@gmail.com    

 

ATA 6a. REUNIÃO ORDINÁRIA DE TRABALHO 

Em 13 de julho 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 

6a. 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 - Contatos em São Paulo 

 

- IDIS: após contato inicial por teleconferência, Raquel Coimbra (indicada 

por João Paulo Vergueiro, da ABCR), ficou de encaminhar proposta 

“estruturante” para captação de recursos pelo OCI. 

- FAPCOM: o coordenador do curso de RP, Prof. João Nery envidará esforços 

para bancar uma ida do OCI à IES no segundo semestre letivo. 

 

ITEM 2 - Contatos com a MRU Business Advisory para 

implementação de parceria 

 

- Duas reuniões já aconteceram e o que está em pauta é o “modus 

operandi” de uma parceria MRU-OCI visando o lançamento comercial da 

Auditoria do Fluxo da Comunicação. O OCI não pode envolver-se 

diretamente no processo uma vez que será solicitado a, a partir do 

resultado de aferição do índice de transparência, fornecer um certificado de 

“boas práticas” quando a avaliação resultar em pontuação entre 90 e 100. 

- Índice de Transparência, sua marca, e denominação “5R-INDEX” (baseado 

no composto “4 Rs das RP Plenas” estão registrados junto ao INPI como 

produções autorais de Manoel Marcondes Machado Neto. 
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ITEM 3 - Novas cartas para IES 

 

- FAM 

- FASAM 

- UNISC 

- Metodista 

- UCS 

- Cásper Líbero 

- Católica de Santos 

- UFP (Portugal) 

 

 ITEM 4 - Livro “Introdução ao Direito na Comunicação” 

 

- Marcia Cáceres fará um corpo-a-corpo na FACHA e na UERJ durante o 

mês de agosto com vistas a vendas diretas com 50% de desconto. Após 

este esforço os livros remanescentes dos 250 exemplares consignados à 

FACHA serão removidos e guardados na residência de Marcelo Ficher, que 

gentilmente ofereceu espaço físico para este estoque. 

 

ITEM 5 - Parceira Mega Brasil 

 

- Já está “no ar” o Boletim OCI, um informe semanal, veiculado pela Rádio 

Mega Brasil com base em “posts” do Portal OCI. 
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ITEM 6 - Mudança na diretoria 

 

Convidada pessoalmente por Marcondes Neto, em recente visita a São 

Paulo, para o cargo de Diretor Adjunto, Elaine Lina de Oliveira aceitou. A 

ratificação da substituição, a pedido, de Lúcia Duarte, ocorrerá em próxima 

Assembleia Geral Ordinária.  

 

ITEM 7 - Projetos estratégicos 2015 

 

- Melhores Monografias: previsto para 1º. de setembro em parceria com a 

FACHA. Serão aceitas inscrições feitas por professores de IES parceiras, 

desde que o trabalho tenha tido Conceito “A” (grau de 9,0 a 10,0). 

- Dia da Satisfação Pública: retomar contato com SRP e Instituto Atlântico. 

 

ITEM 8 - Assuntos gerais 

 

- Não houve 

 

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2015. 

 

Manoel Marcondes Machado Neto                                                                               

diretor-presidente 
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