
 

PORTARIA CESB Nº 010/19 

CRIAÇÃO DO GRUPO ELO SOCIAL COMERCIAL  

COM SUA NORMATIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO 
 

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: Embora a comercialização das usinas do sistema INER tenha ficado inicialmente a 

cargo de diretores do SINDETAP, que foram organizados através da ACDB – Assessores Coligados do 

Brasil –, isso não vem sendo suficientemente capaz de tornar nossos sonhos realidade, pelo menos na 

velocidade em que todos nós gostaríamos. 

No decorrer do tempo percebemos a grande força comercial existente dentro de nosso grupo Elo Social, 

quer estaduais, seccionais ou regionais, e para nós é indiferente para quem será paga a comissão pelo 

trabalho a ser realizado na apresentação do projeto, e visto isso percebemos que poderíamos usar essa 

força sem desconfigurar o projeto nem tampouco prejudicar aqueles que já estão contratados. 

Na verdade, os valores que estamos pactuando com os grupos comerciais do Elo Social representam 40% 

(quarenta por cento) do valor pactuado com os representantes da ACDB, no entanto trabalharemos 

públicos diferentes, pois enquanto os representantes da ACDB estão trabalhando os grandes empresários 

com potenciais para compras de estados inteiros, o grupo comercial do Elo Social estará trabalhando a 

junção de 40 (quarenta) empreendedores ou empresas médias que queiram ingressar em um novo, 

garantido e grande projeto de cunho comercial e social como é o Sistema INER de resíduos sólidos. 

Tornou-se necessário a criação de grupos de trabalho em numero de 6 (seis) participantes para que vocês 

possam interagir entre vocês e ninguém ser obrigado a abandonar suas atividades atuais, sendo que o 

importante será colocar 40 (quarenta) potenciais empreendedores dentro de um auditório em um hotel 

para serem inteirados da oportunidade de ingressarem em um novo negócio. 

A parte de venda, esclarecimentos, questionamentos e finalização da proposta ficará a cargo da diretoria 

federal que se fará presente, porém o poder de convencimento é dos diretores contratados, sendo certo 

também que as despesas de deslocamento da diretoria federal e também hospedagem e número de dois 

diretores deverá correr por conta dos interessados, pois quem não se interessa não investe e não participa. 

É difícil alguém investir sequer R$ 100,00 (cem reais), que pelo que estamos vendo será a media, e no dia 

certo não estar presente para tirar todas as suas dúvidas. Maiores esclarecimentos estarão expostos no 

contrato a ser firmado conjuntamente entre os 6 (seis) diretores e a CESB – Confederação do Elo Social 

Brasil, com a anuência do Consórcio INER. 

                                                                                                  São Paulo 12 de dezembro de 2019 
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