
 

PORTARIA CESB Nº 003/20 

REGULAMENTAÇÃO E REGRAS PARA OS GRUPOS ELO SOCIAL COMERCIAL 

 

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 FATOS: A criação dos Grupos Elo Social Comercial, superou todas as expectativas, porém, como 

sempre, todos os projetos criados de imediato trazem muita empolgação àqueles que consideram a vida 

mais fácil do que ela realmente é e assim acabam se empolgando e de afogadilho aceitam tudo que vem 

pela frente. 

A realidade não é tão fácil como a ficção e logo estas pessoas percebem que o resultado financeiro de 

tudo que fazemos está atrelado ao tempo que pretendemos disponibilizar para cumprimento da tarefa pós 

uma sumaria demissão. 

 

DOS ARGUMENTOS: É claro que a diretoria do Elo Social, bem como o Conselho Federal, vem 

acompanhando de forma no dia a dia a movimentação dos dois grupos criados para credenciarmos 

diretores que se ofereceram para participar de nossas diretorias comerciais, e nenhuma novidade estamos 

encontrando quanto a entrada e saída de vários integrantes. 

 

Como salientado, nenhum diretor é obrigado a participar da diretoria comercial para se manter no projeto, 

e assim, para nós, o que está acontecendo é um filtro natural dos que entenderam a oportunidade e a elas 

atrelaram também a responsabilidade de serem precursores de suas próprias histórias, pois nesta vida 

temos dois tipos de pessoas: as que fazem acontecer e as que esperam que o façam para juntos colherem 

os resultados. 

 

DA DECISÃO: Mesmo que estejam em nossas mãos diversos contratos de diretorias comerciais do Elo 

Social para fins de assinaturas, estas acabarão por não acontecer para fins de sabermos se os grupos 

que foram formados ainda se mantém unidos em prol do mesmo objetivo ou se já foi percebido que alguns 

dos integrantes devam ser substituídos ou excluídos e por este motivo postamos novamente o modelo 

definitivo do contrato e pedimos que preencham o formulário com os novos nomes ou mantendo os 

anteriores para que imediatamente possamos liberar os contratos registrados, desta feita em PDF e 

através dos grupos já criados, para que assinem e guardem uma cópia. 

DA EXTENSÃO DOS CONTRATOS: Os contratos a partir de agora estão estendidos para todos os 

estados do Brasil. A equipe que conseguir montar seu grupo de investidores no estado ou regional a que 

foi contratado poderá fazê-lo em qualquer regional ou estado do Brasil.  

                                                                                                  São Paulo 13 de janeiro de 2020 

 

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

