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CURSOS DE: AGENTES DO MÉRITO DO ELO SOCIAL 
 

 

CESB – Confederação do Elo Social Brasil 
CNPJ nº. 08.573.345/0001-46 

 

Comissão de Educação e Socialização  
 

Instituição Responsável: CESB - Confederação do Elo Social Brasil, instituição social 
sem fins lucrativos, criada nos termos dos incisos, XVII e XVIII, do Artigo 5º da 
Constituição da República Federativa do Brasil, e do artigo 16, do Decreto Lei n. 678, de 
06/11/1992, e das Leis 9.790/99 e 10.406/06, inscrita no CNPJ nº 08.573.345/0001-46, 
com Diretoria Nacional de Implantação de Projetos sita à Rua Cecília Bonilha, 145 – 
Pirituba – São Paulo – Capital - CEP 02919-000 – Fones 11 3991-9919. 
 
 

Objetivo: Dar formação de Agentes do Mérito do Elo Social, para exercerem o cargo de 
Instrutores de Custos Vivenciais, em o todo território nacional, tendo como público-alvo 
cidadãos que obrigatoriamente tenham formação universitária. 
 
                                 Auditório da Câmara dos Vereadores de São Paulo 
 

    
 
Do registro na instituição: O ingresso na instituição está atrelado à participação de 
uma palestra de cidadania, exemplificada nas fotos acima, a se realizar em qualquer 
auditório com estrutura que para o evento seja cedido e que terá duração de 8:00 horas, 
com um intervalo, dado direito a registro e certificado gratuitos com credenciais 
opcionais. 
 

                                    



Dos treinamentos Online: Após a participação e certificação acima o então Agente do 
Mérito do Elo Social deverá escolher as matérias que se julgue em condições de 
ministrar, para que possa participar de um treinamento online com os diretores nacionais 
dessas matérias, que certificarão os que aprovados forem, para ministrarem as referidas 
matérias de forma presencial em qualquer cidade do território nacional. 
 
Das matérias disponibilizadas: 01) – Cidadania; 02) – Crenças; 03) - Administração 
Conjunta do Lar; 04) Saúde; 05) – Psicologia; 06) - Vocações e aptidões 07) - Estética 
Corporal; 08) - Primeiros Socorros 09) - Etiquetas e Comportamentos 10) - Nutrição 11) 
Política 12) - Lógicas 13) - Sexologia  
 
Do treinamento online: O treinamento deverá se realizar em 8 (oito) aulas com 2 (duas) 
horas de duração, 2 (duas) vezes por semana, perfazendo um total de 16:00 (dezesseis) 
horas e estará sujeito a aprovação por parte do Diretor Nacional da matéria, dando 
direito a certificado e credenciamento oficial. 
 
Das parcerias: A instituição poderá firmar parcerias, com órgãos públicos, instituições 
religiosas e da iniciativa privada, além de qualquer tipo de empresas, não podendo, para 
isso, ter o envolvimento de recursos financeiros. 
 
Da gratuidade dos cursos: Todos os cursos ministrados pela CESB – Confederação do 
Elo Social Brasil, por força de Estatuto Social e Regimento Interno, são ministrados de 
forma gratuita. 
 
Da participação financeira: A única forma de participação financeira é através de 
patrocínio, que poderá ser feito por qualquer cidadão, instituição social, empresa ou 
órgão público. 
 
Da participação política partidária: Nosso trabalho não tem qualquer tipo de 
envolvimento político partidário. Se algum partido político ou político tiver interesse, 
poderá participar única e exclusivamente através de patrocínio, caso contrário, não terá 
autorização nem para usar o nome de nosso trabalho, nem tampouco para tirar 
fotografias. 
 
Da participação religiosa: O Brasil é um país laico, assim como nossa instituição, e, 
sendo assim, não temos nenhum compromisso religioso, podendo estender o nosso 
trabalho através de denominações religiosas diversas, quer igrejas católica, evangélicas 
ou outras denominações, como espiritas e outros. 
 
Este projeto foi aprovado por unanimidade em Assembleia Geral da CESB – 
Confederação do Elo Social Brasil – e sancionado pela OMS – Ordem do Mérito do Elo 
Social – do Brasil, não podendo ser alterado ou modificado, e está liberado para ser 
implantado em todo território nacional. 
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“Movimento Passando o Brasil a Limpo” 


