
 

PORTARIA CESB Nº 006/2020 

LIBERAÇÃO POLÍTICA DO ELO SOCIAL 

Confederação do Elo Social Brasil, instituição social sem fins lucrativos com representação nacional, 

criada nos termos dos parágrafos XVII e XVIII do Artigo 5º da Constituição da República 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 Jomateleno dos Santos 

Teixeira, RG 7.186.124-5, CPF 669.582.108-91 - OMS – DF 001, que a esta subscreve, com os poderes 

que lhe são outorgados, pelo Estatuto Social, Regimento Interno e Código de Ética, vem editar e 

publicar a presente portaria, que entra em vigor imediatamente a partir da data de sua assinatura e 

publicação em nosso portal de internet www.elosocial.org.br 

Dos argumentos: É comum, em época de campanha eleitoral, instituições sociais como a nossa, 

devidamente estruturada e com projetos viáveis e autossustentáveis, serem visitadas por “candidatos” 

a cargos do executivo ou legislativo em busca de apoios e certamente querendo pegar uma carona nos 

trabalhos já realizados e que ainda poderão se realizar. O Estatuto, Regimento Interno e Código de 

Ética do Elo Social não permitem envolvimentos políticos partidários nem religiosos e, por este motivo, 

nunca podemos apoiar candidato algum, nem tampouco incentivar qualquer pratica religiosa. 

No entanto, nos vemos como um “produto social” e como um produto podemos ser utilizados por 

qualquer cidadão brasileiro que se disponha a divulgar e apoiar quaisquer de nossos projetos, ficando 

claro que eles podem nos apoiar, mas nós não apoiamos nem indicamos ninguém. 

Cláusula Primeira:  Fica autorizado o uso de todos os projetos do “Elo Social, “Movimento Passando 

o Brasil a Limpo”” e do “Sistema INER de Resíduos Sólidos, Projeto “Lixo Zero Social 10””, para serem 

utilizados em campanhas eleitorais, mas única e exclusivamente com apoio do candidato, nunca com 

o apoio de nossas instituições. 

Cláusula Segunda: Qualquer propaganda política que venha a constar o apoio do Elo Social ou de 

qualquer instituição a ele ligada será alvo de procedimentos criminais e eleitorais junto ao TST, passível 

ainda de ação de indenização por perdas e danos. Precisam ainda de nossa autorização para usarem 

o nosso nome, dizendo que irão nos apoiar caso sejam eleitos.  

Cláusula Terceira: Qualquer diretor do Elo Social, conforme previsto em nosso Estatuto Social e 

Regimento Interno, pode se afastar do cargo para disputar a eleição, e depois, caso não eleito, pode 

voltar, ficando, porém, proibido o uso do cargo ou o nome da instituição não só para candidatos como 

também para não candidatos sob pena de punição nos termos de nosso Código de ética. 

                                                                                      São Paulo, 27 de maio de 2020 

 

“Movimento Passando o Brasil a Limpo” 

http://www.elosocial.org.br/

