
 

 

 

Pacto Global das Nações Unidas (ONU) 

 

Comunicação de Engajamento 
 

 

 

 

 

Observatório 

Social do Brasil 
 

 

 

 

 

 

Outubro/2015 



 

Rua Heitor Stockler de França, 356, sala 304 - Centro Cívico | 80030-030 | Curitiba-PR 
 41 3307-7058 | osb@osbrasil.org.br 

Declaração de Apoio Contínuo 

 

 

Tenho o prazer de confirmar que desde de 29 de maio de 2013 o Observatório 

Social do Brasil apoia, formalmente, os dez princípios do Pacto Global em respeito 

aos direitos humanos, direitos trabalhistas, proteção do meio ambiente e, 

principalmente, o combate à corrupção. 

 Em nosso trabalho pela eficiência da gestão pública, temos grande 

responsabilidade perante nossos stakeholders e nosso País, incentivando a melhor 

aplicação dos recursos públicos, a transparência e a cidadania. Acreditamos que 

assim, prevenimos a corrupção e podemos construir um Brasil melhor, começando 

pelas atitudes de cada cidadão, influenciando todos os seus relacionamentos 

pessoais, profissionais e sociais.  

 Expressamos, com essa declaração, a intenção de continuar apoiando e 

difundindo o dez princípios dentro de nossa esfera de influência. Comprometemo-nos 

a fazer do Pacto Global parte da estratégia, cultura e dia-a-dia de nossa organização, 

além de disseminar esse compromisso aos nossos colaboradores, parceiros e 

sociedade em geral. 

 

 

 

 

ATER CARLOS CRISTOFOLI  
Presidente do OSB 



 
O que é um Observatório Social 

 

 

 

Rede OSB de Controle Social 

 

Economia para os cofres municipais 

 

 Operação Lava Jato recuperou cerca de R$ 860 milhões (dados de set/15) 

 

 

Visando 
contribuir para 
a melhoria da 
gestão pública 

É um espaço 
democrático e 

apartidário 

Que reúne o 
maior nº de 
entidades 

representativas 
da sociedade civil 

Atuando em favor 
da transparência 
e da qualidade na 

aplicação dos 
recursos públicos 

Por meio do 
monitoramento 
das licitações 

municipais e de 
ações de 

educação fiscal 

OSB 
•Articula e coordena Rede de 103 cidades em 18 Estados 

OSB 

•Assegura disseminação da metodologia padronizada 

•Oferece capacitação e suporte técnico 

OSB 
•Estabelece parcerias estaduais e nacionais  

Nos últimos 3 anos: 

Mais de R$ 1 bilhão! 



 
Eixos de Atuação da Rede OSB 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.432871483547502.1073741825.107605512740769&type=3
https://www.facebook.com/AreaLivreDeCorrupcao
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.432871483547502.1073741825.107605512740769&type=3
https://www.facebook.com/AreaLivreDeCorrupcao
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.432871483547502.1073741825.107605512740769&type=3
https://www.facebook.com/AreaLivreDeCorrupcao


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Realizações em 2013 

• 2 Encontros Nacionais 

• 5 Encontros Estaduais 

• 2 Workshops de Capacitação 

• 32 palestras 

• 1.903 participantes 

• 27.236 km rodados 

• 22 novos pedidos para criação de OS 

• Vídeo tutorial para criação e alimentação dos portais online 

• Vídeos tutoriais para operação do SIM – Sistema Informatizado de Monitoramento de 
Licitações 

• Manual de Licitações 

• Newsletter semanal 

• Reuniões pelo AulaVox, plataforma online 

• Novas parcerias: 
- OCEPAR e Fecomércio 
- OAB-PR e OAB-SC 
- Sindafep 
- ANABB 
- CREA-PR 
- Sebrae – MPE e Franquia Social 
- Ministério Público de SC 
- Aulavox 

• Projeção nacional: 
- Matérias Estadão, Veja e Gazeta do Povo 
- RPCTV – Campanha TCE e outras 
- Matérias Diário Catarinense – OSSJ 
- Parceria CGU – Olho Vivo – experiência Londrina 
 

Realizações em 2014 
• 1 Encontro Nacional 

• 5 Encontros Estaduais 

• 27 palestras 

• 22 reuniões de trabalho 

• 2.100 participantes 

• 66.856 km rodados 

• 80 pedidos para criação de OS 

• 16 novos OS criados 

• Novo portal online OSB e subsites para OS 

• Criação do SAO – Serviço de Atendimento ao Observador 

• Orientações Normativas (nº2, 3 e 4) 



 
• Portal online da Agenda de Licitações 

• Semanas da Cidadania 

• Concurso Nacional de Redação e de Projetos 

• Convites para palestrar em eventos de outras organizações (Fenabrave, OCB-MT, 
MP-GO, CFC, IDESF, Sindifisco, etc.)  

• Novas parcerias: 
- 17 no estado do Rio Grande do Sul 
- TCE SC 
- AMPCON 
- Grande Oriente do Brasil/SC 
- Rotary e ONG Cidadão Alerta (PR), na realização do “Café sem Corrupção” 

• Projeção na mídia: 
- Produção de peça publicitária e veiculação pelos afiliados da Globo em várias cidades 

do PR 
- Muitas matérias na afiliada Rede Globo no Paraná (RPC TV) 
- Matérias na afiliada da Rede Globo no Mato Grosso (TV Centro América), Alagoas (TV 

Gazeta) 
 

Realizações em 2015 (até 31/out) 
• 1 Encontro Nacional 

• 5 Encontros Estaduais 

• 37 palestras 

• 10 reuniões de trabalho 

• 2.200 participantes 

• 47.142 km rodados 

• 192 contatos de interessados para criação de OS 

• 11 novos OS criados 

• 1 bazar com mercadorias apreendidas pela Receita Federal 

• Semanas da Cidadania 

• Concurso Nacional de Desenho e Redação em parceria com CGU 

• Participação no planejamento estratégico da CGU 

• Participação no projeto Cidade Transparente (Ethos e outras instituições) 

• Inscrição em editais internacionais em parceria com Transparência Internacional, 
Transparência Brasil e Artigo 19 

• Participação no GT CGU Estratégias para o fortalecimento da política de prevenção e 
de enfrentamento da corrupção  

• Participação no GT do Ministério da Justiça para definição de estratégias para 
melhoria e agilidade nos processos judiciais de casos de corrupção 

• Participação no GT do Ministério Público Federal para definição de propostas de 
combate e prevenção à corrupção 

• Convites para palestrar em eventos de outras organizações (MPF, Fenabrave, CFC, 
IDESF, etc.)  



 
• Novas parcerias: 
- Controladoria Geral da União - CGU 
- Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 
- Ministério Público do Estado do Paraná 
- Rede Cidades Sustentáveis 

• Projeção na mídia: 
- Muitas matérias na afiliada Rede Globo no Paraná (RPC TV) 
- Matéria no Jornal da Cultura (TV Cultura) 
- Revista Governança Tributária e Revista Gestão Empresarial 
 

Prestação de Contas 

2013 

TIPO Valor (R$) 

Saldo anterior (banco e caixa) 13.796,89 

Receitas 227.525,97 

Despesas 232.478,16 

Saldo 8.844,70 

CONTAS Valor (R$) 

Em banco 8.819,17 

Em caixa 25,53 

Total 8.844,70 

 

2014 

TIPO Valor (R$) 

Saldo anterior (banco e caixa) 8.844,70 

Receitas 381.171,69 

Despesas 360.721,61 

Saldo 27.480,90 

CONTAS Valor (R$) 

Em banco 27.480,90 

Em caixa 1.788,35 

Total 29.294,78 

 

2015 (até 31/out) 

TIPO Valor (R$) 

Saldo anterior (banco e caixa) 29.294,78 

Receitas 406.370,60 

Despesas 355.338,61 

Saldo 80.326,77 

CONTAS Valor (R$) 

Em banco 74.819,46 

Em caixa 5.507,31 

Total 80.326,77 
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