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Clique nos ícones e nos siga nas nossas redes sociais

OSB-Limeira acelera o Projeto Eleições 2020 com página que traz todas
as informações sobre a iniciativa
Saiba mais

AGOSTO TRANSPARENTE
Com o tema “O Cidadão no Controle Social”, o Observatório Social do Brasil –Limeira realizou o Agosto Transparente, que
reuniu, em painéis semanais, especialistas para abordar vários temas relevantes com foco nos direitos e deveres do cidadão.
Foram quatro lives com transmissão pelo canal do OSB-Limeira no YouTube, onde estão disponíveis na íntegra.

Educação Fiscal tem que ganhar mais espaço nas escolas,
conclui 1º painel do Agosto Transparente
Veja aqui

2º painel do Agosto Transparente do OSB-Limeira prega
mais capacitação para parlamentares e empresários
Veja aqui

Viver numa sociedade sem transparência não é mais
possível, conclui 3º painel do Agosto Transparente
Veja aqui

Painel de encerramento do Agosto Transparente clama
por mais par cipação feminina no Poder Público
Veja aqui

Quantidade de filiações partidárias surpreende Observatório Social
do Brasil em Limeira
Saiba mais
OSB-Limeira na Mídia
O OSB–Limeira ganhou destaque na mídia de Limeira em agosto. A seguir, as principais aparições:
(Para acessar o conteúdo, clique nos ícones abaixo)

Jornal Visão, da ACIL.
Editorial por Raul Groppo, presidente
do Conselho de Administração do
OSB-Limeira, e matéria sobre
o número de cidadãos limeirenses
ﬁliados a par dos polí cos.

Tribuna de Limeira.
Ediçãode 22/08.
Matéria sobre as
ﬁliações par dárias.

Rádio Magniﬁcat, 03/08.
Entrevista com coordenador do Grupo
de Trabalho Educação para Cidadania
do OSB-Limeira, Valter Koppe, sobre
o Agosto Transparente.

Rádio Magniﬁcat, 17/08.
Entrevista com o coordenador
do Grupo de Trabalho Comunicação
do OSB-Limeira, Luciano Faber, sobre
número de pessoas ﬁliadas a
algum par do polí co na cidade.

Leia aqui

Leia aqui

Ouça aqui

Ouça aqui

Confira o relatório mensal de julho/20

A seção Se Liga
Cidadão! enfocou em
agosto o tema“As
funções do Poder
Legisla vo”.

Veja aqui

INVESTIDORES SOCIAIS

Saiba mais

Nossa série Se Liga Eleições abordou,
em agosto, os temas “Só o Brasil usa
urnas eletrônicas?”, e “Ninguém pode
ser preso no dia da eleição?”. Todos os
posts estão disponíveis nas nossas
páginas no Facebook e no Instagram.

