
 

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA TALITA DE SOUSA NASCIMENTO CARVALHO, 
DIRETORA PRESIDENTE DO IMESC – INSTITUTO MARANHENSE DE ESTUDOS 
SÓCIOECONÔMICOS E CARTOGRÁFICOS 
 
 
 
 
Apresentação do Sistema INER de Resíduos Sólidos 
Projeto “Lixo Zero, Social 10”  
gabinete.imesc@imesc.ma.gov.br  
 
 
 
Ofício nº 051/2023 – 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 
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, a fim de oficiar do que segue: 
 
Nossa instituição conta com 32 (trinta e dois) anos de existência, ao longo dos quais criou 
uma nova visão para a prática de atividades sociais em nosso país, e a visão que adotamos 
foi a empresarial, ou seja, nós praticamos o social com a visão empresarial, e, desta forma, 
nunca nos valemos de verbas públicas nem de mão de obra voluntária na implantação e 
manutenção de nossos projetos, motivo pelo qual entendemos estar verdadeiramente 
ajudando o nosso país e, de certa forma, nos defendendo da dependência do Estado, que 
sempre se reflete no resultado das instituições a ele conveniadas, tornando altíssima a 
mortalidade de instituições sociais. 
 
INFORMA QUE: 
 
Nossa instituição criou o INER – Instituto Nacional Elogística Reversa –, 
(www.institutoiner.org.br)  com objetivo de implantar, em todo território nacional, o Sistema 
INER de Resíduos Sólidos, projeto “Lixo Zero, Social 10”, que atua no Estado do Maranhão 
em parceria com a FES-MA – Federação do Elo Social Maranhão (www.elosocialma.org). 
 
 
OBJETIVO: Pleitear uma audiência com Vosso Instituto, que poderá ser online, conforme 
já foi alinhado com o nosso assessor Estadual, Sr. Manuel Galdino de Albuquerque, e que 
terá como pauta, além da apresentação da logística a ser implantada pelo Sistema INER 
em todo o Estado do Maranhão através de 4 (quatro) regionais.  
 
Será de suma importância para o pleno êxito do projeto, as informações que o IMESC, 
através de seu departamento técnico e que muito poderá agregar conhecimento aos 
estudos por nós já realizados.   
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DA SOLUÇÃO PARA O LIXO: Nosso slogan é “Lixo Zero, Social 10”, e para que isso 
aconteça de fato, temos que dar destinação correta a todo lixo do Brasil, e é claro que não 
estaríamos fazendo esta proposta a essa instituição se não tivéssemos a certeza que o 
nosso programa trará a solução.  
 
No entanto, para entender essa solução, deverá Vossa Senhoria determinar à sua 
assessoria que navegue em nossos portais de internet a seguir discriminados, e que por si 
só tem condições de tirar a maior parte das eventuais dúvidas: www.institutoiner.org.br - 
www.coopeiner.org.br - www.grupoiner.com.br,  devendo ainda visitar o portal de internet 
www.sindetap.org.br,  sindicato responsável pela profissionalização de todos os 
“catadores”.  
 
Entendemos que não adiantaria ministrar apenas cursos profissionalizantes sem melhorar 
a cultura e a cidadania dos “catadores”, já que eles teriam de conviver em uma cooperativa 
com 40 (quarenta) diretores, o que, sem cidadania, seria humanamente impossível, motivo 
pelo qual tornamos obrigatório que os mesmos se submetam a duas matérias de nossos 
Cursos Vivenciais, ministrados pelo Elo Social, que são Cidadania e Crenças.  
 
Salientamos que a gama de cursos vivenciais que ministramos são de 13 (treze) cursos, 
porém tornamos obrigatório apenas estes dois, os demais serão opcionais.  
 
Saiba mais a respeito: www.socialdocidadao.org.br/direcao. 
 
Usinas do Sistema INER e cooperativas de trabalho, sistema COOPERINERs 
www.grupoiner.com.br  www.cooperiner.org.br. 
 
DAS SEDES SOCIAIS: 
 
O Projeto contempla no futuro a construção de equipamentos sociais, conforme plantas a 
seguir e passeio virtual a disposição em nossos portais de internet a seguir: 
 
          Sedes Seccionais do Elo Social                               Sedes regionais  

  
Passeio Virtual                                               Passeio Virtual 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mR7jYAIYnls&t=4s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5D6h9NF16_c&t=1s  
 
DA IMPORTÂNCIA DE NOMEAR UM FUNCIONÁRIO PÚBLICO COMPROMETIDO: 
 
Temos plena convicção que o presente ofício notificação será encaminhado para um 
competente e comprometido funcionário público desse gabinete, que irá examinar 
minuciosamente todos os links aqui existentes e que, ao final, dará ciência a Vossa 
Excelência da importância da implantação do Programa Referencial Pontoo de Equilíbrio 
inicialmente a título de projeto piloto neste município e no futuro em caso de ser considerado 
de grande valia em todos os municípios deste estado. 
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DO REQUERIMENTO: Desta forma, nos valemos do presente OFÍCIO NOTIFICAÇÃO, 
para pleitear a Vossa Senhoria que, após a devida análise técnica por equipe especializada, 
se digne deferir a realização de uma audiência com o nosso departamento técnico a ser 
agendada posteriormente, segundo disponibilidade de agenda.  
 

Confirmação de audiências devem ser formuladas pelo nosso e-mail institucional 
(secretariafederal@elosocial.org.br), e em caso de dúvidas pelo telefone (11) 3991-9919 e 
(11) 95296-1225.  
 

DA CERTIDÃO PLEITEADA: A certidão pleiteada deve ser enviada no prazo de 15 dias, 
de forma gratuita, nos termos do artigo 5º, inciso LXXVII, garantida também pelos incisos 
XXXIII e XXXIV, em suas alíneas “a” e “b”, do mesmo artigo 5º, da Constituição Federal, o 
que deve ser feito sob pena de Improbidade Administrativa, de acordo com a Lei nº 8.429, 
de 02/06/1992. 
 

Para efeito do artigo 2º da Lei 9.051/95, informamos que o endereço para onde se deve 
enviar a certidão é o de nossa sede nacional de implantação de projeto, sita à Rua Cecília 
Bonilha, 145 – S. P. – CEP 02919-000. 
 
 
 
 
 
                                                                     
                                                                          São Paulo, 06 de janeiro de 2023.  
 
 
 

                                         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Movimento Passando o Brasil a Limpo” 
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