
 

PORTARIA CESB Nº 008/19 

FUNCIONAMENTO DO GRUPO DE WEB DESIGN 

 

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 estas, 

também mudamos a forma de comunicação com nossos diretores e beneficiários dos projetos. 

Artigo 1º) - A tecnologia nos permitiu avançar muito através de nossos 27 (vinte e sete) portais 

estaduais e demais portais, não só os federais como também os projetos que possuem portais 

individuais, que possibilita a nossos diretores e seguidores terem como se manter informados, 

sem a necessidade de tantos grupos de WhatsApp, telefonemas e e-mails. 

CONCLUSÃO: Precisamos realmente manter ativas essas nossas diretorias estaduais de 

WhatsApp  afim de que o estado não caia no marasma da desinformação, e sendo assim, 

rogamos a todos os diretores que hoje ocupam o cargo na diretoria de web e que não tenham 

condições técnicas para ocupá-lo ou que ainda não disponham de tempo disponível, favor 

declinar desta tarefa, e a diretoria federal, hoje com um departamento de web mais robusto, 

assumirá essa responsabilidade até encontrar outro diretor com tal afinidade. Informamos ainda 

que deixar o cargo não trará nenhum tipo de prejuízo junto a sua credibilidade no projeto. 

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 

 

 

“Movimento Passando o Brasil a Limpo” 

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

