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OSB Participativo – A equipe do Observatório
segue focada e participativa, dando
continuidade aos projetos e nas participações
das reuniões mensais. Em cada reunião, que
acontece de forma online, na última quinta-
feira do mês, recebemos um convidado para
dividir experiências. No dia 29 de julho, a
reunião contou com a presença do empresário
e mentor em Estratégia e Modelagem de
Negócios e presidente do Conselho Superior do
OSB, Raul Soares Groppo. De maneira bastante
objetiva ele desenvolveu uma atividade com os
voluntários mostrando as forças e as
oportunidades do Observatório Social Pinda. 
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Educação Cidadã - Programa Observador Mirim –
O Programa que acontece em parceria com a
Gerdau, teve início no dia 2 de setembro, com
atividades na Escola Municipal Arthur de Andrade. O
Observador Social Mirim é um programa de apoio
pedagógico e de complemento educacional nas áreas
de educação fiscal e cidadania aplicado em escolas
e que tem como público-alvo os alunos do 4º ano do
Ensino Fundamental. A atividades acontecem também
na Escola Escola André Franco Montoro, no Crispim.

Educação Cidadã - Encontro de voluntários – Antes
do início do Programa, no dia 27 de agosto,
aconteceu o Encontro de Voluntários, com
treinamento no Burity Empresarial. O encontro teve
como objetivo o treinamento dos voluntários da
Gerdau que estão ajudando nas atividades. 

Projeto Licitação – O OSBP durante o segundo
quadrimestre de 2021 manteve o levantamento das
licitações abertas pela Prefeitura de
Pindamonhangaba e a divulgação das mesmas pelas
redes sociais do Observatório e também da
Associação Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba. Com isso, possibilitando mais
visibilidade e encorajamento dos empresários locais
para participarem dessa interessante oportunidade e
fomentar a economia dessa região.

Projeto Licitação – Cursos – No dia 24 de junho
aconteceu mais uma capacitação online sobre
compras públicas. O curso foi realizado pelo Sebrae
de forma online e teve ampla divulgação pelas redes
do Observatório Social. 

Capacitação de voluntários – A capacitação dos
voluntários é muito importante para o
desenvolvimento das atividades no Observatório
Social. Dessa forma, seguimos firmes participando de
cursos, treinamentos e webnários de forma online. 



Já no dia 12 de julho aconteceu o treinamento Vacine
seu Negócio, também realizado pelo Sebrae, que
também ganhou divulgação pelas redes sociais do
Observatório Social. O Objetivo é que mais empresas se
capacitem e possam participara das licitações
realizadas pela Prefeitura de Pinda. 

Monitoramento do Legislativo – O Observatório tem
acompanhado a realização das sessões de Câmara,
bem como realiza o monitoramento do trabalho do
legislativo. 

5º Congresso Pacto pelo Brasil – A equipe do
Observatório participou também do 5º Congresso Pacto
Pelo Brasil que esse ano destacou as cidades
inteligentes entre outros assuntos importantes. 

Força Tarefa Cidadã – Compromisso pela
Transparência Pública
No dia 12 de agosto, os voluntários do Observatório
participaram da apresentação do Programa, que tem
parceria com as Redes de Controle nos estados e do
Observatório Social do Brasil. Entre agosto e setembro
foram realizadas a avaliação da transparência pública
de mais de 2,3 mil municípios em oito estados. 

Parceria - OSB Pinda / OAB – Observatório Social do
Brasil – Pindamonhangaba assinou no dia 16 de julho, um
contrato de parceria com a OAB. Uma união muito
importante, que trará diversos benefícios para o
trabalho desenvolvido pela OSB na cidade. 

Divulgação: No dia 3 de agosto, o trabalho do
Observatório Social do Brasil Pindamonhangaba foi
pauta do Programa Sertão de Deus, da 107,1, Rádio
Princesa. 

Seguimos produzindo conteúdo para as redes sociais.

Concurso Nacional de Boas Práticas: O
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Balancete



Como todo trabalho feito pelo Observatório Social é voluntário, a contribuição de
mantenedores é de extrema importância para que novas ações sejam realizadas.
Pessoas físicas e jurídicas podem contribuir por meio do pagamento de boleto
bancário. O processo é bem transparente e o Observatório Social faz prestação de
contas quadrimestrais com participação da população. Confira nossos mantenedores: 

Estamos buscando voluntários para nos ajudar a desenvolver todas
as ações do Observatório Social do Brasil – Pindamonhangaba.
Você pode participar de diversas formas e com curtos períodos de
atuação. Durante a quarentena as reuniões estão sendo online.
Nesses encontros planejamos ações a serem realizadas no
município. Entre em contato.

Mantenedores

Seja um voluntário!

www.pindamonhangaba.osbrasil.org.br  
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Contatos
pindamonhangaba@osbrasil.org.br 

Maria Helena (12) 99782-0269 | Mara
99744-6128 | André 99148-6286


