
 

 

 

 
Rua Primeiro de Março, nº 33 – 7º andar - Centro / RJ – CEP 20.010-000 
Site: www.observatóriosocialdorio.com.br – Telefone: (21) 96464-2297 

 
 

Ofício nº 330/2018                                           Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2018 

Aos Diretores e Associados da UNIPEC-RJ 
 

Assunto: Solicitação de apoio ao OSB-Rio 

No dia 27/08/18, tivemos a oportunidade de apresentar o Observatório Social do Brasil - Rio de 
Janeiro, na Reunião Plenária do CRCRJ, que tem apoiado nossas atividades.  

O Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro (OSB-Rio) é uma organização apartidária, composta 
por voluntários e apoiada pelo Sistema CFC/CRCs e diversas outras entidades, porque objetiva 
melhorar a qualidade de aplicação dos recursos públicos em nossa cidade, por meio da transparência 
e do controle social.  O OSB-Rio  também promove a Educação Fiscal e a inserção da micro e pequena 
nas licitações, divulgando os editais de compras do município, visando à ampliação dos seus 
fornecedores.  

Para ampliar e custear as atividades do OSB-Rio, solicitamos sua especial colaboração para que nos 
ajude a obter novas adesões de pessoas físicas e jurídicas, que poderão ser efetivadas como:  

1. Associado Contribuinte 
- Pessoa Física – contribuição mensal de R$ 100,00. 
- Pessoa Jurídica- contribuição mensal de R$ 500,00 

2. Associado Mantenedor 
- Pessoa Jurídica que patrocina as nossas atividades, de forma constante ou periódica, 
mediante Termo de Cooperação Financeira contendo o valor, forma da contribuição e prazo 
de vigência. 

3. Associado Voluntário  
- Pessoa Física que participa de forma espontânea das atividades desenvolvidas pela nossa 
entidade e com contribuição financeira facultativa. 

Esperando contar com a seu apoio, anexamos o Termo de Serviço Voluntário e/ou Associação, para 
que o preencha e assinale a sua opção de voluntário, contribuinte Pessoa Física ou Pessoa Jurídica e 
nos envie pelo e-mail riodejaneiro.adm@osbrasil.org.br. 

No caso de contribuição como Associado Mantenedor, solicitamos nos contatar pelo mesmo e-mail 
ou pelo celular (21) 96464-2297, para acerto do conteúdo do Termo de Cooperação. 

No aguardo de sua pronta manifestação, agradecemos, 

Cordialmente 

Tatiana Bastos   Marta Arakaki 

Presidente    Vice-Presidente Institucional 
 
 
Para mais informações  sobre o OSB-Rio acesse: 
(Link da apresentação dos resultados no Evento do 1º Ano de Fundação, no CRCRJ)  
http://www.observatoriosocialdorio.com.br 
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