
 

PORTARIA CESB Nº 004/2020 

 

DA AUTORIZAÇÃO PARA DIRETORES DE EIXO DOS CURSOS VIVENCIAIS 

 FAZEREM POSTAGENS NOS GRUPOS ESTADUAIS DOS FES 
 

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: Tendo em vista a finalização dos materiais didáticos dos Cursos Vivenciais e 

também a autorização do conselho de início imediato do trabalho, tornou-se necessária uma 

maior divulgação dentre nossos portais de internet e também nos grupos estaduais e regionais 

da FES. 

A divulgação do trabalho tem o objetivo de ampliar o conhecimento dos diretores estaduais, 

seccionais e regionais da possibilidade de ganhos imediatos, antes mesmo da construção das 

sedes do projeto social do cidadão como monitores dos cursos vivenciais. 

Não temos a necessidade de nos preocupar com o domínio da prática de atuar como palestrante 

ou monitor, visto que os diretores de eixo do Elo Social ministrarão treinamento online especifico 

para qualificação daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ministrar cursos. 

Da autorização: Sendo assim, a partir de hoje fica autorizada a integração dos 13 (treze) diretores 

de eixo nos grupos Federais, estaduais e regionais das Federações do Elo Social Brasil, para 

fins de difundirem a captação de instrutores e também a publicidade do trabalho que vem sendo 

realizado em todo o território nacional. 
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