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Rio de Janeiro, 16 de abril de 2018 

Ofício nº 131/2018 

Ao Senhor 

Waldir Jorge Ladeira dos Santos 

Presidente da  Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro - CRCRJ 

 

Prezado Presidente, 

 O Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro agradece a imprescindível parceria do 

CRCRJ e do PVCC em sua jornada. Em virtude da data comemorativa de 1 ano de fundação 

que se aproxima, no dia 26 de julho, o OSB-Rio deseja compartilhar e celebrar os resultados 

obtidos juntamente com o CRCRJ. Buscando obter a possibilidade de cessão do espaço, apoio 

e a honrosa presença de V.Sa. ou de  seu representante, na Mesa de Abertura, 

discriminamos abaixo os detalhes para composição do referido evento. 

 A Comemoração de 1 ano de Fundação do OSB-RIO possui a previsão de ocorrer na 

quinta-feira dia 26/07/2018 das 18h às 21h no Auditório CRCRJ, com previsão de público de 

120 pessoas. 

 A infraestrutura necessária para que ocorra esse evento inclui equipamentos: som, 

imagem e comunicação, gravação a ser vinculada as redes sociais do OSB-Rio e do CRCRJ, 

recepção dos convidados, serviços de cerimonialista, auxilio na criação e divulgação da 

publicidade do evento e do sistema de inscrição. 

 Serão convidados voluntários e parceiros que tiveram grande importância na formação 

do OSB-Rio, além de Conselhos Profissionais, membros de órgãos de controle, 

mantenedores, membros da direção, demais Observatórios do estado do RJ e outros 

notáveis. 

 Apresentamos nossos cumprimentos e agradecemos o apoio que o OSB-Rio de Janeiro 

vem recebendo de V.Sa. e do CRCRJ, e  nos comprometemos a continuar  a desenvolver 

nossos trabalhos em prol da melhoria da gestão pública e da justiça social. 

 

Cordialmente,  

 

Tatiana Bastos 
Presidente do Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro 

e-mail: riodejaneiro@osbrasil.org.br 
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