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REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR EM 17/04/2019 
 

Presentes: Jorge Aiub Hijjar / Luana Alves / Luiz Tavares Pereira 
Filho / Mariana Lima Reis / Paulo Roberto Amador dos Santos / Ronaldo 
Mendonça Vilela 
 
Foram apresentados, debatidos e decididos os seguintes itens: 
 

1. Projetos em curso 

Reforço Escolar 
Reiniciamos o curso de Reforço Escolar para estudantes do nível 

fundamental. Foram aceitos cerca de 50 alunos, que estarão aos cuidados 
da Renata, professora formada e em atividade no ensino municipal, 
moradora na Comunidade. 
 

Biblioteca 
Após a significativa doação e aquisição de mais uma estante por 

parte de Ronaldo e a separação dos livros por assunto, procederemos ao 
descarte dos que não farão parte do acervo, para então serem devidamente 
catalogados por Estela. Aguardamos a cessão de 100 livros infantojuvenis 
por parte da Escola Nacional de Seguros. 
 

Modelagem, Corte e Costura 
Será iniciada nova turma no mês de maio próximo. Contaremos com 

outras 12 alunas, sempre com a orientação da professora Bia. Teremos 
também a sequência mais aprofundada de ex-alunas que desejam um maior 
aperfeiçoamento. 
 

Capoeira 
As aulas prosseguem, sendo que agora são duas turmas separadas por 

faixa etária, orientadas pelo professor Babu. Participam 13 crianças e 13 
jovens e adultos. Os alunos utilizam uniformes cedidos por pequeno 
empresário morador da Comunidade. 
 

Artesanato 
Prosseguem as aulas para as jovens e senhoras, sempre sob a 

orientação da professora Graça. Não podemos aumentar o número de 
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alunas, apesar da demanda, pelo fato de o Espaço não comportar, e uma 
única professora não dar conta de mais de 10 alunas ao mesmo tempo. 
 

Profissionalizante 
Após o sucesso no ano passado do Curso de Operador de 

Empilhadeiras, promovido em parceria com empresa especializada, 
estamos em contato com a mesma empresa para a realização do Curso de 
Refrigeração, dependendo da disponibilidade da parceira. 
 

Encaminhamento para empregos 
Na medida do possível orientamos pessoas para empregos e estágios, 

sempre que se apresenta alguma possibilidade. A empresa de alimentos 
Gula Nossa solicitou o recrutamento – e foi atendida – de quatro pessoas 
da Comunidade para trabalhar como panfletistas, entregadores de refeições 
e recepcionistas. 
 

Páscoa 
No dia 27 de abril realizaremos a Páscoa da Origem, com a parceria da 

Associação Semeando Alegria. Serão distribuídos chocolates, bolo e 
refrigerantes, sendo que alguns ovos de páscoa serão confeccionados pelas 
próprias crianças, além de termos brincadeiras sadias como pula-pula, 
pinturas em papel e maquiagem infantil. Serão aquinhoadas cerca de 70 
crianças. 
 

Outros 
Projetos constantes das nossas intenções, relatadas na Apresentação 

geral da Origem são desenvolvidos em sintonia com as possibilidades 
surgidas, como a disponibilização de voluntários, obtenção de verbas, etc. 
Estes são o caso, por exemplo, do Curso de Atividades Domésticas e do 
Reforço para o Nível Médio. 

 
2. Ação social 

Exames de saúde 
No dia 24 de fevereiro realizamos uma grande ação onde foram 

atendidos especialmente crianças e jovens. Constou de exames de vista e 
dentários, pressão arterial, encaminhamento gratuito para a obtenção de 
documentos e até cortes de cabelo. Ocorreu graças a diversas parcerias 
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com empresas e pessoas de fora da Comunidade. Cerca de 100 pessoas 
foram beneficiadas. 
 

Encaminhamento para educação 
A FRASCE realizou no nosso Espaço provas para diversas modalidades 

de ensino superior, técnico e de especialização. Foram aprovados cerca de 
15 moradores, que obterão significativas reduções nas mensalidades nas 
áreas superiores de Nutrição e Fisioterapia. Foram também encaminhados 
moradores para especialidades técnicas. Temos excelente relacionamento 
com a Diretoria Geral da FRASCE, a qual possui ótimas instalações, e 
com a qual poderemos estabelecer novas parcerias. O mesmo ocorre com a 
UNISUAM, sendo que ambas as instituições encontram-se 
geograficamente próximas da Comunidade. 

Foram também encaminhados moradores para a Universidade Estácio 
de Sá e Gama e Sousa, com redução de 70% das mensalidades, além de 
crianças para o nível fundamental da Escola Tempo de Construir, com 
50% de desconto. 
 

3. Parcerias 

Mary Kay 
Estamos providenciando um contrato para o aluguel das nossa sala de 

aula uma vez por semana para a empresa de cosméticos Mary Kay. A sala 
será utilizada para atividades de capacitação. O valor do aluguel ficou 
estabelecido a princípio em 400 reais mensais, sendo que poderemos 
estabelecer parcerias para outros projetos com a empresa. 
 

Sindicato 
Além do apoio fundamental conferido pelo Sindicato das 

Seguradoras RJ/ES, receberemos doações de cadeiras e apoio quanto à 
confecção do nosso livreto e banners. 
 

Caçula 
Obtivemos a doação de significativa quantidade de tecidos para 

serem utilizados pela Oficina, pelo que manifestamos nosso agradecimento 
àquela empresa, a qual já nos brindou em outras oportunidades com 
diversas doações. 
 



ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PARA EMPREGO, EDUCAÇÃO E SAÚDE 
-----------------------------------------------------------------ORIGEM/AMORIM 

 

Sede - Av. Pres. Vargas, 1146 / 710 CNPJ - 17.349.899/0001-55 - Tel/whatsapp - 98333-4819 
Espaço Origem - Rua Rosa da Fonseca, 293 - Manguinhos 

Oficina de Modelagem e Costura - Vila Leila Diniz, 23 - Amorim/Manguinhos 
www.origem-amorim.org.br / origemamorim@gmail.com / facebook.com/OrigemAmorim 

 

4 

Reciclagem 
Mariana e Luana participaram de encontro promovido pela FRASCE 

e pela Associação dos Recicladores do RJ. Na ocasião, a ORIGEM foi 
convidada para participar do futuro Centro de Referência em Estudos e 
Pesquisas Sustentáveis. 
 

Lanches 
Em virtude dos horários das aulas de Reforço Escolar e Capoeira - 

especialmente estas - é necessária a concessão de lanches para os menores. 
Temos recebido contribuições nesse sentido por parte de moradores e não 
moradores, embora ainda de forma não sistemática. 

 
4. Comunicação 

Livreto 
Aline apresentou o livreto de divulgação da Origem, o qual foi 

considerado de excelente qualidade. Trata-se de um resumo da 
Apresentação global que se encontra registrada no site da Origem, no item 
“Projetos”. O livreto será impresso em um número de unidades necessário 
para que Mariana e Luana apresentem às empresas que serão procuradas 
em busca de parcerias. O trabalho será também utilizado para divulgação e 
busca de obtenção de apoio individuais. 
 

Site, Facebook e Instagram 
Nosso site tem sido aperfeiçoado com a colaboração do amigo 

Geilson. O Facebook teve a valorosa e gentil crítica do especialista Sadon, 
da empresa FSB (Assessoria de Comunicação que presta serviço para o 
Sindicato das Seguradoras do RJ/ES). Sugeriu um menor número de fotos 
por tema ou projeto; a inclusão permanente de um pequeno filme; textos 
menores; não usarmos caixa alta de forma permanente; manter a interação 
com o site e aplicar o logo da Origem no canto inferior de cada foto ou 
vídeo. Para a inclusão do logo, Aline verá que soft será necessário para 
proceder. 
Decidimos também pela instalação da rede online Instagram, por ser de 
uso frequente na Comunidade, especialmente pelos moradores mais 
jovens. 
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Banners e cavaletes 
O profissional Ivan visitou o Espaço e a Oficina, tendo estudado 

juntamente conosco a melhor forma de colocar banners, placas e cavaletes 
no Espaço e na Oficina. Esboçamos o conteúdo de cada um e submetemos 
à crítica, modificações e posterior aprovação nesta reunião. O conteúdo 
será ainda aperfeiçoado após o fechamento e aprovação dos orçamentos. 
 

5. Finanças 

Déficit 
As contribuições individuais para o desenvolvimento dos trabalhos 

continuam sendo essenciais. Ainda assim temos um déficit de cerca de 
1.500 reais mensais. 
 

Apoios 
Procuraremos suprir a deficiência com a obtenção de novos 

apoiadores, a consecução de serviço de contabilidade voluntário, a cessão 
onerosa do nosso Espaço para eventos festivos, o apoio de empresas, 
especialmente as localizadas no entorno da Comunidade, vendas do bazar 
e a venda de camisetas por nós confeccionadas. 
 

Bazar 
Mariana e Luana expuseram a necessidade de o bazar ser realizado 

apenas uma vez por mês, não sendo mais os itens, especialmente os de 
vestuário exposto de forma permanente. Explica-se pelo fato de os 
diversos projetos e alugueis do Espaço fazerem com que o deslocamento 
para a sala superior seja efetuado sistematicamente, absorvendo poeira, 
sem local adequado para estocagem e necessitando de grande esforço para 
subir e descer, esforço o qual deve ser dedicado para outras atividades 
necessárias para o bom funcionamento dos projetos. A medida foi 
aprovada por unanimidade. 
 

Camisetas 
É nosso intento produzir camisetas na Oficina. Após pesquisa junto a 

diversas malharias, e considerando os custos de material, luz, mão de obra 
e telas para impressão do nosso logo e Facebook, orçamos o custo de 
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produção em cerca de 15 reais por unidade. A ideia é que todos os alunos 
ou pais dos alunos dos diversos cursos adquiram por 30 reais, a título de 
taxa de adesão. Assim manteremos o caráter gratuito dos cursos e ao 
mesmo tempo garantiremos um compartilhamento e a divulgação da 
Origem. 
 

6. Segurança 

Seguros 
A renovação do seguro de incêndio, roubo e responsabilidade civil 

do Espaço está orçada em 820 reais. Entretanto, precisamos ter a garantia 
de que a seguradora ressarcirá eventual sinistro, pois ainda carecemos de 
alvarás 
 

Extintores 
Quanto aos extintores de incêndio, possuímos quatro, sendo dois no 

Espaço e dois na Oficina. A data de validade está prestes a ocorrer. O valor 
total para recarga é de 360 reais. 
 

7. Nomeação 
Diretora de Desenvolvimento 

Por unanimidade o Conselho Diretor nomeou Luana dos Santos Alves 
como Diretora de Desenvolvimento da Associação Origem/Amorim, 
função a qual ela já vem exercendo com excelente desempenho. 
 

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2019 
 
________________________ 
Ronaldo Mendonça Vilela 
Primeiro Secretário 

 
_________________________ 

Jorge Hijjar 
Presidente 

 


