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Rio de Janeiro, 06 de Julho de 2020. 

 

Ofício OSB-Rio n° 005/2020 

 

A Presidente do Observatório Social do Brasil 

Belonice Fátima Sotoriva 

Rua Heitor Stockler de França, 356 – Sala 101 – Centro Cívico 

80.030-030 – Curitiba / PR 

 

Assunto: Anuidade OSB 

 

              O Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro foi criado em julho de 2017 

e desde a sua criação não foi observado o requisito indispensável para sua 

existência, a SUSTENTABILIDADE. 

 

            Quando a orientação era de um orçamento de R$ 18.000,00 a R$ 30.000,00 

para uma cidade com mais de 500 mil habitantes, o OSB Rio de Janeiro, num 

município com mais de 6 milhões de habitantes, foi fundado com uma promessa de 

arrecadação inferior a R$ 5.000,00. 

 

               As campanhas de sensibilização de mantenedores não tiveram sucesso e, 

não observando a uma das orientações do Observatório Social do Brasil, o OSB Rio 

de Janeiro foi mantido por quase 3 anos com um percentual significativo de um 

único mantenedor, que em dezembro de 2019 deixou de colaborar com o OSB Rio 

e, a partir daí, está sendo difícil manter esta unidade. 

Apesar do grande empenho de alguns voluntários o OSB Rio de Janeiro 

não conseguiu a adesão de novos mantenedores e, com a pandemia da Covid 19, 

cada vez mais perde arrecadação. 

 

Diante do exposto, o Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro vem 
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através deste solicitar a isenção no pagamento da contribuição no valor de R$130,00 

reais ao mês, referente à anuidade do Sistema OSB, por tempo indeterminado. 

 

Certos de podermos contar com vossa colaboração, antecipamos nossos 

agradecimentos e reiteramos votos de estima e distinta consideração. 

 

 

 

 

SANDRA HELENA GONZAGA PEDROSO 

Presidente OSB-Rio 

 


