
 

PORTARIA CESB Nº 009/19 

POSICIONAMENTO DOS GRUPOS ESTADUAIS, 

 SECCIONAIS E REGIONAIS INATIVOS 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: O projeto Elo Social, como é de conhecimento de todos, completou no dia 07 de 

setembro de 2019, 29 (vinte e nove anos) de atividades sociais, através das quais mudamos a vida de 

muitas pessoas e também a forma de atuação de nossos projetos, dentre essas, também mudamos a 

forma de comunicação com nossos diretores e beneficiários dos projetos. 

Artigo 1º) – A conquista de uma diretoria estadual em todos os estados do Brasil tornou-se uma realidade, 

o que também foi conseguido com diretorias seccionais, dependendo da população de cada estado, e 

regionais em todos os estados. 

Manter essas diretorias informadas é uma obrigação da CESB – Confederação do Elo Social Brasil –, que 

estará cumprindo essa obrigação através da manutenção no ar de um portal federal e outros 27 (vinte e 

sete) portais estaduais, atualizados imediatamente após a existência de qualquer fato novo e relevante a 

nossos objetivos sociais. 

É evidente que quem não acompanhar os portais de internet nem divulgá-los para demais pessoas, não 

está interessado no desenvolvimento do projeto, e certamente terá problemas em ser aprovado na pré-

avaliação a ser feita antes do registro em CLP e treinamento, mas esse é um problema que não temos 

como resolver, e o nome dele é “comprometimento”, pois dentre nós, temos pessoas que estão no projeto 

pelo amor à profissão e ao pais, outras só pelo salário. 

CONCLUSÃO: Concluímos que se tornou desnecessária outra forma de comunicação com esses 

diretores que não seja esta por nós adotada. Certamente estamos abertos a sugestões que devem ser 

encaminhadas a nós pelo grupo de WhatsApp federal no qual consta todos os diretores estaduais, que 

será mantido exclusivamente para comunicações consideradas importantes. Vocês podem manter seus 

grupos regionais e estaduais para trocarem informações entre vocês, porém, nesses grupos não teremos 

integrantes federais, que a partir de hoje deixarão todos os grupos. 

Artigo 2º) – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e imediatamente revoga todas as 

decisões contrárias anteriores. 

                                                                                                  São Paulo 12 de dezembro de 2019 
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