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INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: CESB - Confederação do Elo Social Brasil, 
instituição social sem fins lucrativos, criada nos termos dos incisos XVII e XVIII do 
Artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, do artigo 16 do 
Decreto Lei n. 678 de 06/11/1992 e das Leis 9.790/99 e 10.406/06, inscrita no 
CNPJ sob o nº 08.573.345/0001-46, com Diretoria Nacional de Implantação de 
Projetos sita à Rua Cecília Bonilha, 145/147, Fone 11 3991-9919 Vila Bonilha, 
Pirituba, São Paulo – Brasil, CEP 02919-000. 
 
APRESENTAÇÃO: 
 
A CESB é uma instituição social, sem fins lucrativos criada no ano de 1990 com 
atuação no distrito federal e em todos os estados da federação brasileira através 
de federações, visite seu estado, através do link www.elosocial.org.br/federacoes  
 
A CESB. tem como objetivo primordial, combater a desigualdade social, atraves de 
iniciativas de fortalecimento da cidadania e fortalecimento da instituição familiar 
atraves da ministração de cursos vivenciais. www.socialdocidadao.org.br/direcao 
 
Atuamos também junto a população carcerária e com foco no combate a 
criminalidade, socialização e ressocialização. www.socialcarceraria.org.br 
 
Nos legislativos, federal, estaduais e municipais, atuamos através de nossa 
Comissão de Legislação Participativa; www.participacaolegislativa.org.br  
 
Somos criadores e gestores do programa “Lixo Zero Social 10”, através do Sistema 
INER de resíduos sólidos. www.institutoiner.org.br 
 
Implantamos e Gerimos o sistema COOPEINERs de cooperativas especializado 
em resíduos sólidos moveleiro e que visa acabar com a escravidão reeditada no 
Brasil atraves da nova lei de resíduos sólidos que estendeu o que era apenas para 
“negros” a brancos, pardos e asiáticos, todos puxando carroça, sem direito a nada 
e recendo valores ínfimos pelo produto que recolhem. www.coopeiner.org.br 
 
Na comunicação para não ficarmos à mercê das grandes mídias brasileira hoje não 
mais confiáveis e por isto criamos nosso sistema próprio de comunicação com 
programação individualizada em todos os estados da federação. www.tvelo.com.br  
 
Na área esportiva atuamos na através do ECES – Esporte Clube Elo Social, com 
programas voltados exclusivamente a esportes olímpicos. www.eces.org.br  
 
Estamos a frete do Movimento Acorda Brasil, movimento pacífico e revestido única 
e exclusivamente de pleno exercício da cidadania. www.acordabrasil.org.br. 
  
Na área de Saúde, atuamos atraves de unidades do Pronto UFA. www.ufa.org.br  
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CONSIDERAÇÕES: 
 
O enfrentamento organizado dos problemas que afligem diretamente o cidadão 
atraves de propostas advindas de organizações não governamentais, constitui 
forma eficiente de dar apoio ao Governo nas esferas Municipal, Estadual e Federal. 
 
O fato de ser uma obrigação do Estado não exime o cidadão de cumprir o seu 
dever cívico de dar sua colaboração nesta difícil tarefa de combater a desigualdade 
social e seus reflexos na qualidade de vida de toda população. 
 
É visível e indiscutível que o Estado como um todo, não tem sido capaz de 
apresentar um programa estruturado e viável para solucionar os problemas que a 
seguir passamos a relacionar: 
 
a) Destinação final dos Residuos Sólidos, em conformidade com a lei 12.305/2010 

e seu decretos regulamentadores. 
 

b) Inserção dos Catadores na política de resíduos sólidos, em especial atraves da 
devolução deles ao mercado formal de trabalho, oportunizando-os.  

 

c) Programas eficientes de educação ambiental para descarte regular de resíduos 
sólidos. 

 

d) Programas de cidadania com fortalecimento da instituição familiar,  
 

e) Uma política de combate as dependências químicas que crescem hoje em todo 
país de forma avassaladora. 

 

f) Ações mais sociais e menos policiais de enfrentamento ao crescimento 
desenfreado da população em situação de rua  

 

g) Programas de Qualificação e requalificação profissional. 
 

h) Programa de amparo a egressos.  
 

i) Programas de amparo a estrangeiros em situação vulnerável com apoio 
sociocultural com política legal de deportação dos ilegais. 

 
j) Programa de amparo ao público LGBT QIA± que se encontrem em situação de 

rua, com o atendimento diferenciado que eles merecem. 
 

Observação: Como os programas a serem apresentados são de âmbito nacional, 
somos obrigados a reconhecer a existência no Brasil, de inúmeros programas 
criados, implantados e geridos por órgão governamentais ou não governamentais 
que prestam excelentes serviços a comunidade e neste caso nos colocamos 
apenas como mais uma opção e não ima imposição. 

 
Um país é regido por leis, leis estas que como cidadãos somos abrigados a 
respeitá-las e cumpri-las, no entanto conviver hoje nas grandes metrópoles com 
seres humanos abandonados à própria sorte, não pelo Estado, mas por seus entes 
queridos e vivendo em situação de rua à mercê da benevolência de instituições 
sociais religiosas ou não bem como da atuação de políticas sociais governamentais 
 
Dentre estes abandonados por seus familiares encontramos todos os tipos de 
pessoas e idades, jovens, adultos, idosos alguns com um passado profissional 
reconhecido e que merecem ser ressocializados e outros que sequer chegaram a 
serem socializados e se nunca foram socializados, não tem como ressocializa lós. 



                                  
 

 

 
 

PAUTA DE REUNIÃO 
 

 
Observação:  Queremos deixar claro que todas as soluções a serem apresentadas 
na presente pauta de audiência, não farão uso de qualquer verba advinda do erário 
público para suas implantações, vez tratar-se de solução apresentada pela 
iniciativa privada. 
  
SISTEMA DE USINAS INER DE RESIDUOS SÓLIDOS: 
 
Usinas de tratamento de resíduos sólidos a serem construídas atraves de usinas 
primarias com capacidade mínima de atendimento a 200.000 (duzentos mil) 
habitantes e complexos adequáveis ao total de população logisticamente viável. 
https://www.institutoiner.org.br/apresenta%C3%A7%C3%A3o-iner  
 
A solução brinda todos os tipos de resíduos sólidos, não contemplando apenas os 
advindos da Construção Civil. 
 
As usinas de destinação final devem cobrir uma população superior a 1.500.000 
(um milhão e meio) de habitantes e poderá fazer uso de uma infinidade de 
tecnologia a ser definida após o estudo residual do lixo.  
 
PROGRAMA DE APOIO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE CATADORES: 
 
Atraves do Instituto INER www.institutoiner.org.br e do Sistema de Cooperativas 
denominado COOPERINERs, www.cooperiner.org.br/pe  atraves do qual  estamos 
ministrando em parceria com o SINDETAP – Sindicato Nacional de Decoradores e 
Tapeceiros, www.sindetap.org.br/pe  cursos de tapeçaria, decoração e restauração 
de móveis especialmente para catadores de resíduos sólidos atendendo assim a lei 
12.305/2010 com duração de 10 (dez) meses e os inserindo no mercado formal de 
trabalho no seguimento de resíduos sólidos moveleiros. 

 
PROGRAMA DE CIDADANIA E VALORIZAÇÃO FAMILIAR: 
 
Implantado pela Federação Elo Social Pernambuco www.elosocialpe.org com 
diretorias seccionais e regionais compostas por diretores, Advogados, psicólogos, 
assistentes sociais, bacharéis em direito e outros 3 (três) de formações diversas. 
 
Referidas sedes estarão distribuídas por todo Estado e possuem a capacidade 
individual de atende populações regionais de 200.000 (duzentos mil) habitantes, 
sem fazer uso de verbas públicas, quer para suas implantações ou ainda suas 
manutenções. 
 

https://www.institutoiner.org.br/apresenta%C3%A7%C3%A3o-iner
http://www.institutoiner.org.br/
http://www.cooperiner.org.br/pe
http://www.sindetap.org.br/pe
http://www.elosocialpe.org/


Atuamos no fortalecimento da cidadania atraves do programa denominado  Social 
do Cidadão www.socialdocidadao.org.br e na reestruturação e valorização familiar 
atraves do programa de cursos vivenciais www.socialdocidadao.org.br/direcao  
 
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS E DE 
SOCIALIZAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DE MORADORES DE RUA: 
 
Apresentação do projeto denominado CSRP – Centro de Socialização, 
Ressocialização e Profissionalização – Elo Social, (visite link a seguir) 
https://www.elosocial.org.br/_files/ugd/8307fe_b5fa5983399742dd9d5d9f02bfbb7ff8
.pdf , mantido pela iniciativa privada com padrão único de atendimento em todos os 
estados da federação brasileira e funcionará dando apoio a órgãos governamentais 
e não governamentais, nas esferas Municipais, Estaduais e Federais extensivo a 
instituições sociais a eles conveniadas ou não conveniadas. 
 
Nossas unidades, possuem capacidade para atingir individualmente a capacidade 
de atendimento a 2.400 (dois mil e quatrocentos) acolhidos. 
 
O prezo para a socialização, ressocialização e requalificação profissional é de 9 
(nove) meses para todos os acolhidos, que durante este período diariamente de 
segunda a sábado estudarão por 4 (quatro) horas, trabalharão por 4 (quatro) horas 
e terão 4 (quatro) horas de lazer. 
 
Contarão com assistência, médica, odontológica, psicológica, psiquiatria, cursos 
profissionalizantes, atendimento jurídico, práticas esportivas, acesso a celebrações 
religiosas de todos os seguimentos e ainda contarão com uma renda registrada em 
sua CTPS de meio salário-mínimo por mês. 
 
As prefeituras poderão atraves de consorcio municipal, terem acesso as vagas a 
serem disponibilizadas e após a finalização do acolhimento os beneficiários serão 
encaminhados para o município onde foram registrados, quando do nascimento ou 
para o local onde tenham familiares. 
 
Em caso de idosos com mais de 65 (sessenta e cinco anos) também serão 
acolhidos, mas não profissionalizados apenas ressocializados e imediatamente 
após aprovação da renda governamental a que tem direito pelo LOAS, serão 
encaminhados para o município que residam a maior parte de seus familiares. 
 
Estrangeiros também serão recebidos, generalizados, assistidos socialmente e 
posteriormente encaminhados para seu país de origem, vez que não faz parte de 
nosso projeto a profissionalização de estrangeiros não a manutenção dos mesmo 
aqui no Brasil, fato que será também comunicado ao consulado especifico e 
autoridades federais para as providências necessárias no caso de deportação, já 
que, só atuaremos se os assistidos estiverem em situação de rua e se 
apresentarem voluntariamente. 
 

                                                       São Paulo 08 de julho de 2022 

 

“Movimento Passando Brasil a Limpo” 
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