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Ofício nº 340a/2018                                                 Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2018 

 

Ao Sr. Luis Fernando Fadigas Almeida
Rotary Club do Rio de Janeiro Maracanã 

  
Assunto: Solicitação de apoio e colaboração nas atividades do Observatório Social do Brasil – 
Rio de Janeiro.  
  
Prezado Senhor,  
  

O Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro (OSB-Rio) é uma organização da 
sociedade civil, apartidária, fundada em 26 de julho de 2017, voltada ao controle social da 
administração pública e à transparência da informação pública do município do Rio de 
Janeiro.  

  
O Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro integra um sistema de 

Observatórios Sociais existente em mais de 133 municípios do Brasil, inclusive capitais como 
São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Belém.  
  

O Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro foi reconhecido pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público – CNMP, junto a outros 21 (vinte e um) projetos no Brasil 
inteiro, como iniciativa de fomento à integridade social e à cidadania pela Estratégia 
Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. 

  

              Considerando que o objetivo do Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro é 
auxiliar na melhoria da gestão pública, gostaríamos de contar com o apoio desta entidade 
no desenvolvimento e ampliação de nossas atividades, bem como a oportunidade de 
apresentar o Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro aos membros rotarianos. 

  

               Esperando contar com a honrosa parceria, aguardamos sua manifestação e nos 
comprometemos a continuar a desenvolver nossos trabalhos em prol da melhoria da gestão 
pública e da justiça social. 

 
Sendo o que tinha para o momento, reitero votos de consideração e respeito e 

subscrevo o presente.  
Atenciosamente,  
 

   
  

 
Tatiana Bastos 

Presidente do Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro 

e-mail: riodejaneiro@osbrasil.org.br 
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