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REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR EM 12/2/2019 
 

Presentes: Jorge Aiub Hijjar / José Carlos de Almeida Gouvêa / 

Luana Alves / Luiz Tavares Pereira Filho / Mariana Lima Reis / Paulo 

Roberto Amador dos Santos / Renato Paulino de Carvalho Filho / Ronaldo 

Mendonça Vilela 

 

 
Foram apresentados, debatidos e decididos os seguintes itens: 
 

1. Realizamos uma colônia de férias, organizada por Mariana e 

Luana, que contou com cerca de 60 crianças e jovens. Além das 

atividades lúdicas no Espaço Origem, houve visitas ao Centro 

Cultural Banco do Brasil e ao Museu da Vida, localizado na 

Fundação Oswaldo Cruz. Foi atividade de grande valia, 

especialmente para aqueles que pouco transitam fora da 

Comunidade. Obtivemos autorização formal dos pais, e 

utilizamos um monitor para cada 10 crianças. Pretendemos 

realizar eventos semelhantes bianualmente. 

2. Comemoramos a aprovação da Luiza Lizandra no vestibular 

apara a Engenharia da UFRJ. Luiza foi aluna do curso 

experimental preparatório para o ENEM, e teve o apoio especial 

da professora Leila Maria, mesmo após a descontinuidade 

temporária do Curso. 

3. Será efetivado um vestibular social, promovido pela FRASCE, 

nas próprias instalações da ORIGEM. Permitirá a concessão de 

bolsas em diversos níveis de aprendizado, com descontos 

significativos. 

4. Recebemos mais uma máquina industrial reta para a Oficina 

Amorim, patrocinada por Luiz Tavares, contribuindo assim para 

a melhoria dos Cursos de Modelagem, Corte e Costura. 
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5. A esse respeito, foram entregues os diplomas, de forma festiva, 

para 10 formandas, todas trajando roupas por elas 

confeccionadas. Todas as alunas gostariam de prosseguir em 

estágio mais avançado. A professora Bia examinará a 

possibilidade, considerando que há uma extensa fila buscando 

matrícula no próximo curso, que deverá ter início em maio 

próximo. 

6. Recebemos diversas doações de livros, com destaque para 

aqueles doados por Ronaldo Vilela. Estela está organizando a 

biblioteca. Deveremos fazer uma seleção e programar eventos de 

leitura. Aguardamos a doação de um conjunto de livros 

infantojuvenis cedidos pela Escola de Seguros. 

7. Mariana e Luana prosseguiram estabelecendo contatos que 

propiciem futuras parcerias com a ORIGEM, como foi o caso de 

encontros na UNIRIO, quando o nosso trabalho foi apresentado 

para integrantes do Rotary de Bonsucesso e para a direção da 

própria UNIRIO. 

8. Nossa página no Facebook teve grande desempenho, com mais 

de seis mil visualizações e cerca de mil “curtidas”. 

Consideramos que o pique deveu-se às atividades de Colônia de 

Férias e Natal, que envolveram um grande número de pessoas. O 

nosso site também foi alvo de aperfeiçoamentos. 

9. Foram feitos os últimos ajustes no trabalho de Apresentação da 

ORIGEM, com a participação essencial de Aline Barcelos. 

Consideramos a Apresentação, que contém 101 slides, como 

uma matriz para o envio parcial a empresas, divulgação no site e 

outros tipos de divulgação. 

10. Passamos a contar com o significativo apoio das amigas Isabel 

e Luiza. Que sejam sempre bem-vindas na Comunidade e nos 

encontros do Conselho. 

11. Em virtude do deficit operacional, buscaremos novos apoios 

individuais e de empresas, neste caso abordando com prioridade 

as empresas de Manguinhos e Bonsucesso. Além disso 
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buscaremos reduzir os custos relativos à contabilidade e 

incrementar os bazares. 

 

Após decorrido o tempo necessário para a redação da Ata, esta foi 

aprovada pelos presentes e assinada, abaixo, pela Primeiro Secretário 

e pelo Presidente do Conselho. 

 
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2019 

 

 

 

 

___________________________ 

Ronaldo Vilela 

Primeiro Secretário 

 

 

___________________________ 

Jorge Hijjar 

Presidente 

 


