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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DANIEL S. TOURINHO, PRESIDENTE NACIONAL DO 
PTC – PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO. 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSTA PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO  
COM POSSIBILIDADE DE PARCERIA NACIONAL OU ESTADUAL. 
 
  
E-mail encaminhado: ptcnacionaldf@gmail.com  
 
 
Oficio nº 219/2021 – GP-CESB 
 
 
 
Confederação do Elo Social Brasil, instituição social sem fins lucrativos, com 
representação nacional e criada nos termos dos incisos XVII e XVIII do Artigo 5º da 
Constituição da República Federativa do Brasil, e do artigo 16 do Decreto 678 de 
06/11/1992, e das leis 9.790/99 e 10.406/06, inscrita no CNPJ 08.573.345/0001-46, 
representada neste ato por seu diretor presidente, que ao final subscreve-se, vem mui 
respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, através do presente ofício, informar, 
justificar e propor o que segue: 
 
INFORMA QUE: Nossa instituição tem 31 (trinta e um) anos de atuação em todo o 
território nacional com projetos sociais, conforme pode constatar-se através do link a 
seguir: https://www.elosocial.org.br/instituicoes-coligadas. Dentre todos os nossos 
projetos, criamos também o denominado “Lixo Zero, Social 10”, alvo do procedimento 001 
da Presidência da República: https://www.elosocial.org.br/governo-bolsonaro. 
 
Estamos presentes em todos os Estados da Federação Brasileira, contando hoje com 
mais de 10.000 (dez mil) diretores, todos com formação universitária, informação que 
poderá ser constatada através do link a seguir: https://www.elosocial.org.br/federacoes. 
 
Embora o Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tenha, em 
seu primeiro ato à frente do governo, determinado  nosso atendimento pelo então  Ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo Salles,  o que se pode constatar pelo  link a seguir: 
https://www.elosocial.org.br/copia-oficio-notificacao-cesb-gp-n-, o mesmo, além de 
descumprir a determinação expressa do chefe do executivo, houve por bem e de forma 
desrespeitosa, “clonar nosso projeto, inclusive até mesmo o nome”, lançando o clone com 
praticamente o mesmo nome: “Lixão zero”, que na realidade não passa de um “saco de 
fumaça peneirado”. 
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Não tem como um governo competir com um projeto como o nosso, que não faz uso de 
verbas públicas para sua implantação, e além de gerar emprego e renda, apresenta uma 
solução social completa pelo programa Social do Cidadão (www.socialdocidadao.org.br) 
além de também dar cumprimento total à nova Lei de Resíduos Sólidos, em especial no 
que se refere aos Catadores de Recicláveis. Confira no portal www.cooperiner.org.br. 
 
Tomamos o cuidado de dar  ciência, antes de mais nada, a todas as autoridades federais  
(https://www.institutoiner.org.br/notificacao-de-autoridades-federais) e também estaduais 
(https://www.institutoiner.org.br/notificacao-de-autoridades-estaduais) da implantação dos 
nossos projetos, cientificações estas que ficam fazendo parte integrante do presente 
ofício-convite de parceria.  
 
JUSTIFICA QUE: Nossa instituição não tem qualquer vínculo partidário nem religioso, 
sendo certo que todos os seus projetos foram criados com objetivos claros de tornar o 
Brasil um país melhor, e entendemos que, para isso, temos que investir em cidadania e 
constante melhoria da cognição de nossa população que hoje amarga o 60º (sexagésimo) 
lugar no ranking dentre 70 (setenta) países. E, para entender como nossa proposta de 
Cursos Vivenciais poderá ser a solução ideal, confira o link a seguir: 
https://www.socialdocidadao.org.br/direcao  
 
Na verdade, cansamos de tentar implantar nossos projetos com o apoio do governo 
Bolsonaro, que insiste em tentar clonar os nossos 31 anos de trabalho árduo sem apoiá-
lo, “talvez porque não fazemos uso de verbas públicas”. Esta é, para nós, a única 
explicação plausível para tamanho descaso, não só dele como de seus ministérios, todos 
devidamente notificados conforme segue: 
https://www.elosocial.org.br/notificacao-de-autoridades  
 
NOSSA PROPOSTA: Como não temos nenhuma ligação político partidária e tudo que 
queremos é dar continuidade na implantação de nossos projetos sem sermos 
atrapalhados ou clonados, valemo-nos do presente para oferecer a todos os partidos 
políticos do Brasil uma oportunidade  de forma nacional, estadual, municipal e regional, 
qualquer de nossos projetos para integrar os planos de governo,  ficando claro que 
também  aceitamos parcerias individuais de candidatos ao governo estadual, senado, 
Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas.  
 
Estamos preparados para proceder uma apresentação formal de nossos projetos na sede 
federal do partido, momento em que nos colocaremos à disposição de todos para 
eventuais esclarecimentos que venham a ser necessários. 
 
Partidos ou candidatos interessados, devem primeiro consultar nossa agenda de reuniões 
através do link https://www.elosocial.org.br/audiencias, e posteriormente manifestar seu 
interesse pelo e-mail presidencia@elosocial.org.br. Tel.: (11) 3991-9919 / (11) 98460-
4046 (WhatsApp).  
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“Movimento Passando o Brasil a Limpo” 
 

Sugerimos ainda a consulta de mais alguns de nossos portais na internet, que também 
serão de grande valia para, em caso de Vossa Excelência, como também de algum outro 
parlamentar, quererem entender um pouco mais sobre nosso trabalho. 
 
www.elosocial.org.br (CESB - Confederação do Elo Social) 
 
https://www.socialdocidadao.org.br/direcao  (Programa de valorização da família) 
 
www.tvelo.com (Sistema Nacional Elo de Comunicação) 
 
www.elosocialafrica.org  (Em fase de implantação nos 54 países da África)  
 
www.jomateleno.com.br (Fundação Jomateleno a história do idealizador) 
 
www.institutoiner.org.br (Sistema INER de Resíduos Sólidos) 
  
www.cooperiner.org.br (Cooperativas que darão dignidade aos catadores) 
 
www.desmanchecar.org.br (Solução para o problema de carros velhos) 
 
www.conscienciaverde.org.br (Selo de reconhecimento ambiental) 
 
www.grupoiner.com.br (Empresa criada pelas instituições) 
  
www.socialcarceraria.org.br (Instituição responsável social pelo cárcere) 
 
www.acdb.adv.br (Assessoria profissionais de áreas diversas) 
 
www.acordabrasil.org.br (Um movimento de cidadania diferenciado) 
 
www.ufa.org.br (Sistema Elo Social de Saúde) 
 
www.eces.org.br (Sistema de apoio a esportes olímpicos Elo Social) 
 
www.sindetap.org.br (Sindicato responsável pela profissionalização) 
 
www.eces.org.br (Instituição com objetivos de valorizar esportes olímpicos) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Programa Lixo Zero Social 10” 
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