
 

PORTARIA CESB Nº 007/19 

CONGELAMENTO DE DIRETORIAS 

 ESTADUAIS, SECCIONAIS E REGIONAIS 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 completou neste último dia 07 de setembro de 2019, 29 

(vinte e nove anos) de atividades social, através das quais mudamos a vida de muitas pessoas e 

também a forma de atuação de nossos projetos que, quando de seu início acreditávamos em muitas 

coisas que deixamos de acreditar ao longo do tempo. 

O mais importante é que ensinamos muito do que sabíamos e aprendemos muito do que nos faltava 

ainda aprender a ponto de hoje nos considerarmos maduros e prontos para enfrentar um desafio 

do tamanho que estamos enfrentando, de peito aberto e conscientes de que o estado pouco ou 

nada poderá fazer para nos ajudar, e o que é ainda pior, temos que tomar muito cuidado com tudo 

que ele possa fazer para nos atrapalhar. 

Artigo 1º) É chegado o momento de dividirmos as atuações do Elo Social em 3 (três) seguimentos 

distintos e que devem ao nosso ver caminharem pelas próprias pernas: 

01) – Elo Social Passivo: São todos os diretores Estaduais, Seccionais e regionais que engajaram 

no projeto e estão no aguardo da construção dos prédios, para serem avaliados, registrados 

em sua CTPS e treinados para início do trabalho. 

 

02) – Elo Social Comercial: São Diretores do Elo Social que independente do cargo que ocupam 

aceitaram também o desafio de atuarem como Assessores Empresariais na conquista de 40 

(quarenta) empreendedores para participarem de uma apresentação do projeto com o objetivo 

de torná-los uma empresa e assim poderem adquirir uma regional do Sistema INER de resíduos 

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


sólidos. (Esses profissionais têm contratos específicos e receberão participação financeira por 

este trabalho, sendo o número de participantes fixado em 6 (seis), fato que os torna uma equipe, 

equipe essa indissolúvel de modo que se algum deixar de cumprir suas tarefas e for excluído 

pelos demais, os valores que lhe pertenciam ficarão disponibilizados para diretoria seccional do 

elo Social a que pertencia. 

03) – Elo Social Vivencial: Os cursos vivenciais sempre foram os objetivos primordiais da criação 

do Elo Social e, dentre os diretores do Elo Social, independente do cargo, temos aqueles que 

aceitaram a tarefa de ministrarem cursos vivenciais enquanto não ficam prontos os nossos 

prédios de atuação. Este grupo também vai continuar ativo, pois a implantação do projeto já 

está acontecendo em todos os estados do brasil e as regras estão sendo definidas em nossa 

portaria nº 008/19. 

04) – Diretoria de Web-design do Elo Social: Diretoria que permanecerá ativa, pois mesmo na 

qualidade de voluntários, sabemos da importância de manutenção das informações dos sites, 

porém, na ausência de atuação destas diretorias estaduais, a diretoria federal de Marketing e 

Web-design do Elo Social estará, na medida do possível, suprindo essas necessidades. 

OBSERVAÇÃO: Nossos infinitos agradecimentos à diretora Nacional do Elo Social, Sra. Cida 

Gracietti, que de forma tão profissional e dedicada formou todas as diretorias do Brasil nos moldes 

em que prometera quando assumiu o cargo no Estado do Espirito Santo. 

Na certeza de que não teríamos ninguém com sua competência e presteza para executar tal trabalho, 

sempre agindo, independente de dia e hora da semana, sem medir qualquer tipo de esforço, para 

conquistar a solução, não nos vem a mente neste momento, qual a palavra certa a usar, mas nos 

sentimos a vontade para usar a palavra “gratidão”. 

É chegado o momento e a hora de liberarmos a mesma para novos desafios, já que o mundo está 

constantemente em evolução e não poderíamos permitir que a mesma ficasse administrando um 

grupo de “diretores inativos” enquanto tantas outras demandas temos a frente, tanto na 

comercialização do sistema INER de resíduos sólidos como em outras frentes de trabalho não menos 

importantes. 

DO CONGELAMENTO: Da data da publicação desta portaria por diante não mais teremos 

movimentação entre nossas diretorias de modo que interessados em seguir novos desafios poderão 

se valer das orientações contidas em nossa portaria 008/19, que para se afastarem do projeto 

bastará o envio de um e-mail e o cargo permanecerá aberto até o início efetivo das construções dos 

prédios, pré-avaliações, registro em CTPF e  treinamentos, e por este motivo o congelamento, já que 

nada se pode fazer neste momento. 

O congelamento não impede os diretores de continuarem a se reunir para acompanhamento da 

evolução do projeto e até mesmo para apresentarem sugestões para a diretoria federal, que 

certamente serão muito bem-vindas. 

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 

 


