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A/C Bruno  
(coordenador de Cultura) 
 
 
 
Ofício nº 0257/2022 – CESB - GP 
 
 
 
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 SENHORIA, dando sequência a nossa reunião 
do dia 24 de março de 2022, informar e requerer o que segue: 
 
Objetivo: Pleitear o uso do auditório da unidade no dia 09 de abril de 2022, no horário 
das 8:00 horas às 17:30 para nele ministrar Curso de Agentes do Mérito do Elo Social, 
para 150 (cento e cinquenta), candidatos a instrutores dos cursos vivenciais, 
moradores da Zona Sul de abrangência dos CEUs da Região, conforme projeto em 
anexo. 
 
INFORMA QUE: Nossa instituição existe a 31 (trinta e um) anos, tendo como foco 
principal o fortalecimento dos vínculos familiares e o fortalecimento da cidadania o que 
é feito por de seu projeto Social do Cidadão ( www.socialdocidadao.org.br ) através da 
ministração de cursos vivenciais, exatamente o que consta nos objetivos primordiais 
que ensejaram a criação dos CEUs – Centros Educacionais Unificados. 
 
DOS MONITORES: Embora a instituição oficiante tenha mais de 10.000 (dez mil) 
diretores em todo território nacional e no Estado de São Paulo mais de 1.500 (um mil 
e quinhentos) www.elosocialsp.org  estes são insuficientes para suportar a demanda 
na ministração de curso vivenciais e sendo assim, resolveu abrir vagas para 
instrutores. (conforme projeto em anexo) 
 
DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO: Necessitamos de um telão com ponto de internet 
para que possamos fazer uso de nossos portais durante a ministração e mais 3 (três) 
pontos de internet para cadastramento dos participantes, além de 4 (quatro) 
microfones, sendo no mínimo 2 (dois) sem fio, para interação dos participantes. 
 
DAS INCRIÇÕES: As inscrições, serão feitas através de nosso portal de internet  
www.elosocialsp.org e daremos preferência para as indicações feitas pelas unidades 
dos CEUs – Centros Educacionais Unificados da Zona Sul,   
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DOS CURSOS VIVENCIAIS: Após aprovados os instrutores conforme projeto em 
anexo estarão aptos a ministrar as matérias constantes dos 13 eixos (vivencias) com 
turmas de 50 alunos que poderão ser realizados nas dependências dos Céus ou em 
qualquer outra instituição sem fins lucrativos. 
 
DA GRATUIDADE DOS TRABALHOS: Por força estatutária e regimental, a instituição 
oficiante não pode efetuar qualquer tipo de cobrança, quer para inscrições, 
certificações emissão de certificados e registros junto a mesma. 
 
DA CIENTIFICAÇÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL: O digníssimo Senhor 
Ricardo Nunes já foi devidamente notificado da implantação do projeto em 05 de 
agosto de 2021, conforme ofício 035/2021: 
 
https://www.elosocialsp.org/_files/ugd/a1f1b5_6e8c627eb3894378a2080d444bcedc7
e.pdf 
 
DAS DEMAIS AUTORIDADES ESTADUAIS NOTIFICADAS: 
(Confira nos links a seguir)  
 
https://www.elosocialsp.org/autoridades-notificadas 
 
 

SAIBA MAIS SOBRE NOSSAS ATIVIDADES: 
 

https://www.socialdocidadao.org.br/direcao  (programa de valorização da família) 
www.participacaolegislativa.org.br (Programa voltado a Criação de Leis) 
www.elosocial.org.  (em fase de implantação nos 54 países da África)  
www.jomateleno.com.br (Fundação Jomateleno a história do idealizador do projeto) 
www.institutoiner.org.br(Responsável pelo sistema INER de cooperativas)  
www.cooperiner.org.br (Cooperativas que dará dignidade a todos os catadores) 
www.desmanchecar.org.br (Sistema que irá retirar todos os carros velhos das ruas)  
www.conscienciaverde.org.br (Forma de resolver a inoperância da Logística Reversa) 
www.grupoiner.com.br (Empresa criada pelas instituições) 
www.socialcarceraria.org.br (Instituição responsável por todo trabalho carcerário) 
www.acdb.adv.br (Assessoria profissionais de áreas diversas que interagem no Elo)  
www.acordabrasil.org.br (Tem o objetivo de direcionar positivamente os movimentos) 
www.sindetap.org.br (sindicato responsável pela profissionalização dos catadores) 
www.eces.org.br (instituição com objetivos de valorizar esportes olímpicos) 
www.tvelo.com (Sistema Nacional Elo de Comunicação) 
 
 
                                                             Brasília, 24 de maço de 202 
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