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Portaria nº 004/2019 – São Paulo dia 17/07/2019 
 
OFICIALIZAÇÃO DAS DIRETORIAS LEGALMENTE EMPOSSADAS E SUGESTÃO PARA 
INCLUSÃO DA TARJA ELO SOCIAL NAS FOTOS NAS MIDIAS SOCIAIS DE TODOS OS 
INTEGRANES DO PROJETO “LIXO ZERO SOCIAL 10” 

 
 

Dispõe sobre a oficialização dos diretores nos cargos seccionais e regionais, através de registro 
em cartório para evitar eventuais problemas futuros, já que estamos disponibilizando as vagas 
remanescentes para os novos através de concurso público. 
 

Como já alertado anteriormente os candidatos primeiramente terão que se inscrever em nosso 
portal federal na internet nos links já disponibilizados e se aprovados forem pelo nosso conselho 
nesta primeira fase, terão ainda que passarem a uma prova escrita que, sucedida de uma outra 
prova que será oral.  
 

Este modelo de avaliação servirá não só para os candidatos a diretores como também para os 
candidatos a cargos de auxiliares, incluindo até mesmo os porteiros e faxineiros, já que, 
pretendemos trazer para o Brasil uma nova forma de atendimento social. Observação: Diretores 
empossados não estão livres de serem avaliados antes de terem seus registros efetivados na 
CLT, portando melhor estudarem bem os nossos sites e projetos para não perderem suas vagas. 
 

Lembramos ainda que todos os novos candidatos terão que passar pelo mesmo curso de 
cidadania que passaram todos os que hoje fazem parte do projeto, pois nossa diretoria entende 
que o primeiro de todos os passos para integrar um projeto como o nosso é ser um cidadão e 
não existe cidadão que não conheça seus direitos e suas obrigações. 
 

Estamos também lançando na data de hoje a campanha de termos em nossas fotografias das 
redes sociais a tarja do Elo Social (nossa bandeira) apoiados na famosa frase que diz “quem não 
é visto não é lembrado”. Temos dentre nós inúmeros diretores que estão declarando amor pelo 
projeto e a forma correta de fazer isto é colocar orgulhosamente a tarja do Elo Social em sua 
fotografia. 
 

Deste modo não identifica-se nada que possa denegrir sua imagem em fazer isto, seja lá qual 
for a profissão que você hoje possa exercer , já que ninguém se declara contra o social, mesmo 
assim não estamos impondo esta condição a ninguém apenas sugerindo, já que essa visibilidade 
também dará ainda mais força para nosso projeto. 
 

Temos dentre nos diretores ainda fazendo propaganda para eleição de um presidente que já 
ganhou a campanha, porque não migrar para uma propaganda de um projeto revolucionário que 
todos nós estamos enxergando como divino, e isto envolve não só o Elo Social como também a 
ACDB, Sistema INER e candidatos as vagas que estamos disponibilizando, certamente isto 
contará ponto na hora de sua avaliação. Assume que está vestindo a nossa camisa. 
 

                                               São Paulo 17/07/19 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

 
 

“Movimento Passando O Brasil a Limpo” 


