ATA - 11a. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Em 21 de dezembro de 2020, reuniram-se – virtualmente (via Zoom) –, às
19:30 horas, para sua 11a. assembleia geral ordinária, os seguintes
associados e colaboradores: Manoel Marcondes Machado Neto, Luiz Estevam
Lopes Gonçalves, Renata A. Ferreira, Solange Vilella, Cinthia Flores, Bruna
Martins, Viviane Cupello e Ronaldo J. Rotter. Cumprindo as disposições
estatutárias, o diretor-presidente, Manoel Marcondes Machado Neto, presidiu
e a coordenadora do O.C.I. na cidade de São Paulo, Solange Vilella,
secretariou a A.G.O., abrindo os trabalhos para deliberação da seguinte

PAUTA:
1. Balanço das atividades do ano
Marcondes Neto fez o balanço “de um ano atípico, de pandemia”,
chamando a atenção para o fato de que o O.C.I. “reconheceu de imediato a
crise da Covid-19”. Observou que embora as atividades presenciais tenham
sido suspensas (havia ideia de realizar três Jornadas O.C.I., uma em Minas
Gerais, outra no Distrito Federal e uma internacional, em Lisboa), “o portal
não parou – tendo até crescido o número de colaboradores e de postagem
de colunas e artigos”. Salientou o fato de ter sido possível manter a
tradição e realizar – como o O.C.I. faz desde 2014, em anos eleitorais – a
pesquisa LIDE-PPB/IDEO-LOGOS, dessa vez no município de Poá (SP),
graças à associada Missieli Rostichelli – que, lá residindo, voluntariou-se ao
trabalho. O resultado está acessível na homepage do portal O.C.I. –
clicando no botão “Eleições 2020”. Aberta a palavra a todos os
participantes, Ronaldo Rotter (SP) contou sua experiência de dar aulas
virtuais para estudantes de fora do país, neste período de pandemia, com
alunos ávidos por conhecimento. Viviane Cupello (SP) discorreu sobre o
que foi o ano de 2020 em sua visão de educadora e mencionou sua
satisfação de fazer parte do O.C.I.
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Cinthia Flores (RS) brindou-nos usando um boné típico de mamãe Noel e
lembrou a importância da área de Relações Públicas. Bruna Martins (PR),
recém-aprovada para um mestrado na Fiocruz, falou das dificuldades deste
ano e comentou sua “passagem” de jornalista a “social media”. Renata
Ferreira citou sua experiência na estruturação da rede e dos 9 grupos
regionais do O.C.I. e disse que o Índice de Transparência Ativa é seu
projeto mais querido. Solange Vilella lembrou que o ano de 2020 trouxe
desafios para o mundo do trabalho em geral. E que o ano marcou o início
de Nova Era para as empresas que recrutam pessoas mais velhas – há
boas perspectivas. Para os seniores, 2021 será um ano de esperança. Luiz
Estevam Lopes Gonçalves, nosso associado benemérito, teve que ausentarse da porção final da assembleia, “porque o Havaí me chama...” – era o
chamado do neto numa teleconferência familiar de Natal.

2. Situação do ‘5R-INDEX’
Marcondes Neto historiou o fato de que, por conta da pandemia, o
lançamento comercial antes previsto para 1º. de maio fora suspenso. E
projetou uma nova data para algo como 1º. de março de 2021, algo a ser
definido com certeza – se lançamento com parceria ou autonomamente –
em breve.

3. Novos projetos
Dois projetos foram submetidos à pauta, mas a ausência dos proponentes
nesta A.G.O, por motivos de força maior – e devidamente justificados antes
da assembleia – fizeram adiar sua apresentação. Até o presente momento o
O.C.I. conta com 23 projetos – parte concluídos, parte em andamento
(como pode ser verificado na homepage – seção “Projetos”).
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4. Assuntos gerais
Não foram apresentados assuntos gerais. Marcondes Neto lembrou da
associada Paula Ribeiro, de Lisboa, que vem fazendo excelente trabalho de
divulgação do O.C.I. junto à comunidade lusófona.
Lembrou também a estreia – havida no dia 15 último – de nova temporada
do programa OBSERVATÓRIO.COM no canal OCI TV no YouTube, convidando
a todos para inscrever-se no canal, assistir, curtir e compartilhar os
programas – que serão semanais, sempre às terças-feiras ao meio-dia. A
temporada já conta com dez programas prontos, o que assegura presença
até março. “Meus agradecimentos especiais à jornalista Victoria Roza Cruz,
que abraçou as causas do O.C.I.”.

5. Confraternização - esta A.G.O. é nossa oportunidade de
encontro virtual e confraternização de final de ano
A palavra foi livremente franqueada e meia-hora adicional de tempo foi
dedicada à conversa. Seguiram-se falas em que se mencionou a crença no
futuro apesar do ano muito difícil para todos, e a satisfação de estarmos
juntos. Marcondes Neto agradeceu a cessão da sala Zoom da Conexão
Melhor Idade, por Solange Vilella, para a realização da assembleia.
Nada mais havendo a ser tratado, às 21:00 horas foi encerrada a A.G.O.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2020.

Manoel Marcondes Machado Neto
diretor-presidente
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