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A/C.: 

 Senhora Valéria 
Fone (11) 3329-4500 – presidencia@sinpeem.com.br  

 

 
 Referente ao Projeto: 
 Agregando para Agregar 

 

  
Ofício Notificação nº 045/2023 – GP-CESB 

 
 
 
Confederação do Elo Social Brasil, instituição social sem fins lucrativos, com 
representação nacional, criada nos termos dos incisos XVII e XVIII do Artigo 5º, da 
Constituição da República Federativa 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, que a esta subscreve, vem 
respeitosamente à presença de Vossa Senhoria a fim de informar e requerer o que segue: 

 
INFORMA QUE: 
 
É indiscutível que o professor tem um papel fundamental para a educação, visto que é um 
dos principais agentes transformadores na sociedade. Por este motivo não se pode poupar 
esforços no sentido de ajudá-los a sempre se tornarem suas melhores versões. 
 
Para assegurar um ensino de qualidade é necessário que esses profissionais estejam cada 
vez mais capacitados, e foi pensando nisto que a CESB – Confederação Nacional do Elo 
Social criou o programa “Agregando para Agregar”. 
 
O programa abre a possibilidade de todos os professores cursarem gratuitamente uma 
gama de 13 cursos vivenciais desenvolvidos e ainda tornarem-se instrutores nas matérias 
cursadas, agregando rendimentos em seu orçamento familiar. 
 
O programa “Agregando para Agregar” foi desenvolvido expecificamente para os 
professores, e conta com a fusão de 3 (tres) matérias para atingir a carga horaria de 120 
(cento e vinte horas) em Cidadania, Crenças e Pisicologia, a serem ministradas de forma 
on-line. 
 
O primeiro dos cursos e obrigatório para se ingressar no programa é o de Agente do Mérito 
do Elo Social com duração de 8:00hs (oito) horas e deve ser ministrado de forma 
presencial. 
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DOS REQUERIMENTOS: 
 
Sendo a instituição oficiada a represetante estatutária e regimental sindical responsável 
pela categoria, valemos do presente ofício para: 
 
a) Informar da impantação nacional do programa “Agregando para Agregar” e neste ato 

estende-lo gratuitamente para todos os professores afiliados nesta instituição. 
 

b) Divulgar em todos os veículos de informações, mantidos pelo sindicato, tais como, 
boletins, portais de internet, mala direta e outros, da possibilidade de qualquer professor 
participar dos cursos. 

 

c) Pleiteamos também, seja dada ciência a todos os professores, da existência do projeto 
federal aprovado, que da aos mesmos direito a adquirirem a cada 4 (quatro) anos, veículo 
zero quilômetro sem pagamento de impostos. Projeto de Lei aprovado por nossa 
instituição no ano de 2.018, que até a presente data poucos são os professores que dele 
tem conhecimento. 

 

Nos colocamos a disposição para o agendamento de reunião online pela plataforma Zoom 
para os esclarecimentos que se façam necessários. 
 
Contatos: Rua Cecilia Bonilha, 145 – São Paulo – Capital – CEP 02919-000, fone 11 3991-
9919 e 11 984604046,  email: presidencia@elosocial.org.br  
 
  
 
 

  São Paulo, 18 de janeiro de 2023. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    “Movimento Passando o Brasil a Limpo” 
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