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Curso Formação para Cidadania já tem quase 1000 inscritos  

No último dia 10 de abril o OSB lançou o 1º Ciclo de Cursos Online 
“Formação para Cidadania”. São 20 capacitações digitais gratuitas 
divididas em dois temas: “Integridade nos Negócios – do pequeno 
ao grande” e “Licitação sem complicação”, entre os dias 10 de abril 
e 21 de junho. Cada curso tem a duração de três horas, intercalando 
aulas e atividades. O participante inscrito recebe um login gratuito 
por e-mail para uma plataforma online de cursos EAD. Logo na 
primeira semana quase mil inscrições foram registradas. Para se 
inscrever é muito fácil: basta acessar o site 
[www.escola.osbrasil.org.br]www.escola.osbrasil.org.br [>> Leia 
mais] 

 

Abaixo assinado do OSB tem 140 mil assinaturas em 72 horas  

O No último dia 30 de março o OSB lançou um abaixo assinado na 
plataforma change.org para pressionar o Supremo Tribunal Federal 
(STF) a ser rigoroso no cumprimento da lei e da constituição federal 
(art. 5º, LXXVIII), a favor da prisão em 2ª instância à condenados 
por crimes de corrupção, de tráfico e outros crimes violentos. Em 72 
horas foram mais de 140 mil assinaturas e na terça-feira (03) o 
membro do Conselho Consultivo do OSB, Douglas Scortegagna, 
também vice-presidente de comunicação da Associação Nacional dos 
Funcionários do Banco do Brasil (Anabb), protocolou 11 ofícios, a 
cada um dos ministros, no STF. [>> Leia mais] 

 

Forcri e OS querem criar ” Ranking” dos vereadores de Criciúma 

Representantes do Fórum de Criciúma – SC e do Observatório Social 
comunicaram ontem ao presidente da Câmara, Júlio Colombo, do 
PSB, que pretendem instalar na cidade o Observatório Político. Trata-
se de um braço do Observatório Social totalmente dedicado a 
analisar as ações da Câmara dos Vereadores, sob a ótica do 
desempenho da função no Legislativo. A partir de critérios como a 
apresentação de projetos relevantes, o Observatório faz um Ranking 
dos vereadores, classificados conforme suas ações. 
[>> Leia mais] 

OS impetra mandado de segurança contra Câmara de Pará de 
Minas  



Esta mensagem foi enviada com prioridade alta. 

 

 

Depois de muitas tentativas frustradas o Observatório Social de Pará 
de Minas decidiu recorrer à Justiça, através de um mandado de 
segurança, para que a Câmara Municipal conceda informações 
precisas sobre a utilização da verba indenizatória, paga aos 
vereadores a título de custeio das atividades parlamentares. O 
conteúdo do mandado de segurança tem oito páginas e especifica 
todo o caminho percorrido pelo Observatório a fim de obter 
cordialmente as informações. [>> Leia mais] 

 

‘Rio Por Inteiro’: iniciativa debaterá caminhos para a metrópole 

A Casa Fluminense e seus parceiros da sociedade civil se uniram para 
lançar a Rio Por Inteiro, uma iniciativa que reúne organizações e 
movimentos sociais, cidadãos/cidadãs, propostas e candidatos/as 
em uma plataforma digital construída com base na tecnologia Vota 
Inteligente, desenvolvida pela Fundação Cidadania Inteligente e 
utilizada nas eleições nacionais do Chile em 2017. O objetivo é 
promover um movimento cívico e suprapartidário em torno de 
propostas capazes de ampliar oportunidades e reduzir desigualdades 
na região metropolitana do Rio. OS de Niterói e do Rio, são 
apoiadores. [>> Leia mais] 

 

ARTIGO | Projeto de lei ameaça o controle da administração 
pública  

Não é de agora que surgem iniciativas para limitar o controle sobre 
a administração pública. Há mesmo alguns conhecidos juristas, 
dedicados à advocacia de empresas com vultosos contratos com o 
poder público, que estão sempre propondo medidas para impedir 
que a fiscalização sobre tais contratos possa ser tempestiva e eficaz. 
O país está atolado neste lamaçal de corrupção por excesso ou por 
falta de controle? A atuação do controle melhora ou piora o resultado 
da administração pública? | Por Júlio Marcelo de Oliveira: procurador 
do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da 
União. [>> Leia Mais] 


