
 

 
EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ofício nº 238/2020 - GP- CESB 
 
 
 
 
 
             
Confederação do Elo Social Brasil, instituição social sem fins lucrativos, com 
representação nacional, 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 a esta subscreve, vem mui e 
respeitosamente a presença de vossa excelência atraves do presente oficio informar e 
requerer o que segue: 
 
INFORMA QUE: No dia 02 de janeiro de 2019, primeiro dia de atividades do novo 
governo, nossa instituição atraves do oficio nº 008/19, deu ciência a este ministério de 
todas as suas atividades e pleiteou uma audiência atraves da qual estaríamos 
procedendo formalmente uma apresentação (confira na integra os termos do referido 
oficio acessando o link a seguir https://www.elosocial.org.br/direitos-humanos-oficio ) 
 
Como se pode constatar atraves de nosso sistema de acompanhamento de 
expedientes https://www.elosocial.org.br/direitos-humanos-acompanhament não se 
vislumbrou qualquer providência por parte deste ministério. 
 
Nestes quase 30 (trinta) anos de existência, nossa instituição adquiriu maturidade para 
não acreditar em política e nem em políticos mas continuamos acreditando finalmente 
na democracia e no ser humano o que nos impulsiona a continuar nossa trajetória e 
por este motivo aproveitamos o momento para mais uma vez para enaltecer nosso 
presidente da república Jair Messias Bolsonaro  que por mais demanda que deve ter 
tido no primeiro dias de seu mandado teve o cuidado de observar nosso trabalho e nos 
recomendar para sermos atendidos por 2 (dos) ministérios o que fora feito atraves de 
seu histórico oficio nº 001  ( https://www.elosocial.org.br/copia-oficio-gp-dgi-n-045 ) 
 
Infelizmente o Presidente da República, foi desobedecido logo em sua primeira 
determinação, fato que sempre foi uma constância em nosso país e por este motivo, 
criamos em nosso portal de internet um site específico para acompanhamento de 
ministros ( https://www.elosocial.org.br/direitos-humanos-acompanhament ) 
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DESDOBRO DE AUDIENCIA: Em data de 12 de Agosto de 2020, após uma indicação 
da Deputada Federal Beatriz Kicis Torrents de Sordi (Bia Kicis ) tivemos o privilégio de 
sermos atendidos em audiência pela Excelentíssima Secretaria Nacional da Família 
Dra. Ângela Gandra  ocasião em que procedemos de forma muito básica a 
apresentação de nosso programa denominado Referencial Ponto e Equilíbrio, atraves 
projeto denominado Social do Cidadão https://www.socialdocidadao.org.br/ e de 
nossos Cursos Vivenciais  https://www.socialdocidadao.org.br/direcao 
 
NOSSOS PEDIDOS: 
 

01) – Primeiramente reintegramos nosso oficio nº 008/2019, devidamente 
protocolado junto a este ministério em data de 02 de janeiro de 2019 por uma 
questão de respeito a nossa instituição que neste oficio fez grande investimento 
de tempo e de documentos devidamente autenticados e com cópias coloridas o 
que para nos não é barato, já  que não nos valemos de verbas públicas para 
manutenção de nossas atividade. Segue link do oficio para que este ministério 
possa localiza-lo: https://www.elosocial.org.br/direitos-humanos-oficio Segue 
registro e acompanhamento do mesmo também com o objetivo de ajudar sua 
localização: https://www.elosocial.org.br/direitos-humanos-acompanhament   

02) - Para não perdermos a oportunidade gostaríamos de informar que hoje somos 
27 (vinte e sete) federações com mais de 10.000 (dez mil)diretores, todos com 
formação universitária, confira no link  https://www.elosocial.org.br/federacoes e 
se uma instituição como esta não merecesse um atendimento diferenciado e 
não entendemos qual seria o real objetivo deste ministério. 

03) – Queremos informar também que possuímos hoje uma rede diferenciada de 
TVs denominadas TV Elo com uma emissora em cada estado e estamos 
caminhando para em breve termos 1.416 emissoras com programações 
diferenciadas especialmente votada ao fortalecimento familiar e valorização 
religiosa, confirme nossos objetivos www.tvelo.com e também nossas afiliadas 
no link a seguir https://www.tvelo.com/filiais  

04) – Embora pela experiência de governos brasileiros que temos e em especial 
deste novo governo que já foi capaz de ignorar a primeira determinação de 
nosso presidente https://www.elosocial.org.br/copia-oficio-gp-dgi-n-045 e também 
este ministério que não deu qualquer andamento em nosso oficio 008/2019, 
devidamente protocolado em 02/01/2019 https://www.elosocial.org.br/direitos-
humanos-oficio pleiteamos que o chefe de gabinete da Ministra Damaris no uso 
de suas atribuições e funções determine que uma equipe de técnicos que 
entendemos ser altamente qualificados, procedam uma avaliação técnica de 
nosso trabalho atraves dos portais de internet a seguir relacionados: 
 

a) – www.elosocial.org.br 
b) – www.socialdocidadao.org.br 
c) - https://www.socialdocidadao.org.br/direcao 

d) - www.socialcarceraria.org.br  
e) – www.participacaolegislativa.org.br 
f) - www.tvelo.com 
g) – www.tvelo.com/vivencial  
h) – www.cooperiner.org.br 
i) – www.institutoiner.org.br 
j) – www.conscienciaverde.org.br 
k) -  www.desmanchecar.org.br  
l) – www.eces.org.br  
m) – www.cfdt.org.br 
n) – www.sindetap.org.br 
o) – www.jomateleno.com.br 
p) - https://www.elosocial.org.br/todas-as-comissoes 
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OBSERVAÇÃO: Eventual silêncio por parte deste ministério nos fará entender 
que o tempo dos assessores é utilizado para tratar de projetos e atividades 
melhores do que as nossas e assim só nos restará darmos seguimento ao nosso 
trabalho para um dia merecermos uma atenção melhor, mas por enquanto não 
vimos por parte do governo nada que se compare ao que nós estamos fazendo 
sozinhos, sem verbas do governo e sem a necessidade de tê-las, pois nosso 
estatuto proíbe a utilização das mesmas. 
 
NOSSO CONVITE: Valemos do presente oficio para convidar a Ministra Damaris, 
como cidadã brasileira para receber nosso título de Comendadora da Ordem do Mérito 
do Elo Social ( https://www.elosocial.org.br/comenda ) e também para ser a madrinha 
de nossos Cursos Vivenciais  ( https://www.socialdocidadao.org.br/direcao ) 
 
Em caso de interesse informamos que a única providencia seria um espaço em sua 
agenda do dia 08 de Setembro de 2020, no horário das 9:00 as 10:00 para participar 
da Abertura oficial de nosso seminário on-line que terá a duração de 4 (quatro) dias de 
08/09 á 12/09 e será selecionado ao vivo pela TVelo de todos os estados em tempo 
integral o que ocorrerá também atraves de LVEs nossa e de nossos mais de 10.000 
diretores https://www.elosocial.org.br/relacao-nacional-de-agentes-sociais   
 
PROGRAMAÇÃO BASICA: 
 

a) - Abertura Oficial do evento com mesa de autoridade devidamente- respeitando 
o distanciamento, Com a Presença da Ministra Damaris e mais três secretários 
que ela julgar interessante e a do Presidente do Elo Social Jomateleno Teixeira,  
Diretora Nacional do Elo Social Cida Gracietti, Coordenadora Nacional de 
Cursos Vivenciais Adriane Giovanni e a coordenadora nacional de Socialização 
e Ressocialização Sandra Araujo. (das 9:00 as 10:00), após o que será desfeita 
a mesa de autoridade e iniciará as apresentações dos cursos vivenciais, 
estando dispensada a presença oficial da ministra. 

b) – Ainda no dia 08/09/2020, estaremos apresentando 6 (seis) de nossos cursos 
vivenciais, iniciando com a coordenadora nacional Adriane Giovanni e a matéria 
de Crenças que deverá ter a duração de 40 (quarenta minutos), após o que o 
seminário deverá continuar porem cada diretor de eixo estará transmitindo ao 
vivo de seu estado e a sala utilizada para abertura será entregue, pontualmente 
as 11:00 horas ainda do dia 11/08/2020. 

c) – No dia 09/09/2020, estaremos apresentando a partir das 9:00 as 7 (sete) 
outras matérias dos cursos vivenciais. 

d) – No dia 10/09/2020, estaremos apresentando a solução para a manutenção e 
estruturação das famílias atraves do programa denominado Social do Cidadão 
www.socialdocidadao.org.br e o funcionamento de suas 7 (sete) diretorias. 

e) – No dia 11/09/2020, na parte da manhã em horário das 9:00 as 12:oo 
estaremos apresentando o programa de Socialização e Ressocialização de 
encarcerados e familiares www.socialcarceraria.org.br  

f) – Ainda no dia 11/09/2020 na parte da tarde estaremos apresentando a solução  
para os moradores de rua e também catadores de recicláveis atraves do 
Programa denominado “Lixo Zero Social 10” www.cooperiner.org.br  

PÚBLICO ALVO: O público alvo e que poderão acompanhar e participar ao vivo 
atraves da plataforma zoom e constituído de secretarias estaduais de governo a seguir 
relacionadas: a) Todos os Ministérios,  b) Procuradoria Geral da República – c) 
Presidência da Câmara dos Deputados – d) Presidência do Senado -  e) – Casa Civil 
– f) – Secretaria da Educação – g) Secretaria de Justiça – h) Secretaria de 
Administração Carcerária – i) – Secretaria do Meio Ambiente – j) – Secretaria de 
Assistência Social – k) Secretaria do Trabalho – l) Secretarias de desigualdades sociais 
– m) – Secretaria de Cultura – n) – Secretaria de Esportes – o) – Meio Ambiente – p) 
– Procuradoria Geral do Estado  e  q) Ministério Público Estadual 
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DO PROJETO DEFINITIVO DO SEMINARIO: 
 
O projeto  após a sinalização da Ministra Damaris será desenvolvido de forma definitiva 
com os dados de todos os participantes e palestrantes e contará com o apoio do portal 
a ser reestruturado do MAB Movimento Acorda Brasil www.acordabrasil.org.br e 
acompanhado de forma online pela www.tvelo.com/acordabrasil  e por todas as 
providencias que teremos que tomar carecemos de uma resposta rápida e objetiva 
deste ministério, mesmo porque em caso de silêncio o que entendemos como negativo, 
buscaremos apoios internacionais para mantermos nossos objetivos constitucionais. 
 
Observação; quem sabe um candidato a presidência dos Estado Unidos não se 
interessaria em ser nosso padrinho embora “bolsonaristas” não vemos como 
chamar o Bolsonaro ... afinal ... nem o ofício nº 001 um dele no governo emitido 
a nos ele conseguiu fazer com que lhe obedecessem. 
 
                                                             
                                                             Atenciosamente 
 
 
                                                             Brasília, 19 de agosto de 2020 
 
 

 
 

 
Com cópias para: 
 
Presidente da República Jair Messias Bolsonaro 
Ouvidoria da Presidencia da Republica 
Advogado Geral da União 
Procurador Geral da Republica 
Presidencia do STF – Supremo Tribunal Federal 
Presidencia do Senado 
Presidencia da Câmara dos Deputados 
Ministério da Justiça 
Ministério das Relações Exteriores 
Embaixada dos Estados Unidos no Brasil 
Ministério do Meio Ambiente 
Ministério da Integração nacional 
(Veículos de Mídia nacional e internacional) 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Movimento Passando o Brasil a Limpo” 
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