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REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR EM 05/06/2019 
 

Presentes: Jorge Aiub Hijjar / José Carlos de Almeida Gouvêa / Luiz Tavares Pereira 

Filho / Mariana Lima Reis / Renato Paulino de Carvalho Filho / Ronaldo Mendonça / 

Aline Barcellos / Lena Marcon 

 

Foram apresentados, debatidos e decididos os seguintes itens: 

 

1. Instituto João Ferraz 
Contamos com a presença de Lena Marcon do Instituto João Ferraz, o que 

muito honra a ORIGEM. Com sua vasta experiência em ações sociais, ela 

colaborará conosco em diversos aspectos, em particular na elaboração do 

necessário Plano Diretor. 

 

2. Plano Diretor 
Lena e Aline apresentarão um esboço a ser submetido a Ronaldo e demais 

integrantes do Conselho para enfim termos um plano que oriente e priorize 

nossas atividades. 

 

3. Ações em curso 
Iniciamos a sétima turma de Modelagem, Corte e Costura, com a 

participação de 12 alunos, o máximo possível no espaço da Oficina. 

Infelizmente não podemos atender a todos os interessados, mas estes ficam 

agendados para turmas posteriores. Contamos agora com mais uma moderna 

máquina de costura, doada por Luiz Tavares, tornando assim os cursos ainda 

mais profícuos. As instrutoras Bia e Lenira agradecem. 

A atividade de Reforço Escolar para alunos do Ensino Fundamental 

prossegue com a orientação da professora Renata. São 48 alunos, sendo as aulas 

ministradas às terças, quartas e quintas-feiras, com duas turmas em cada dia. 

As atividades de Dança (professora Adriana), Capoeira (professor Babu) e 

Artesanato (professora Graça), prosseguem sempre com sucesso e bastante 

procura. 

Gouvêa ficou de fornecer aparelhos auditivos, que estão à disposição no 

Rotary, devendo Mariana articular a possibilidade de doação para pessoas com 

deficiência de audição moradores na Comunidade. 

 

4. Colônia de Férias Cultural 
Mariana e Luana estão articulando a próxima Colônia de Férias, que 

contará com visitas à Fazendinha, Museu do Amanhã, CCBB, fábrica da Coca-
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Cola, Museu da Vida e Circo Marcos Frota. A atividade é complexa, pois exige 

convênio com os locais visitados, conseguir transporte coletivo, autorização dos 

pais, monitorias etc. Consideramos a atividade de grande alcance, pois permite 

às crianças e jovens uma abertura cultural e social de outro modo nem sempre 

possível em suas atividades diárias, permitindo assim o despontar de legítimas 

ambições sociais e profissionais. 

 

5. Comunicação 
Estamos aos poucos incrementando o nosso Instagram. Esta rede está tendo 

sua utilização disseminada significativamente, especialmente entre os jovens, 

com a vantagem de permitir o compartilhamento com outras redes, tais como o 

Facebook e o Twitter. 

Aprovamos o formato e conteúdos finais dos banners, lonas e cavaletes 

para serem instalados no Espaço e na Oficina. A confecção das peças deverá 

ocorrer em breve. 

 

6. Biblioteca 
A Biblioteca da ORIGEM foi organizada por assunto por Estela, 

funcionária do Sindicato das Seguradoras. Os temas estão separados nas 

diversas prateleiras. O próximo passo é classificar cada uma das unidades. 

Aguardamos a doação de livros infantojuvenis por parte da Escola Nacional de 

Seguros, o que elevará ainda mais a qualidade do acervo da Biblioteca. 

Sabemos que serão necessárias atividades de incentivo à leitura, inclusive 

com concursos e prêmios para leitores, pois a Biblioteca em seu estado de 

funcionamento estático talvez não atraia um número significativo de leitores. 

 

7. Vestibulares sociais 
Renovamos nossa parceria com a FRASCE, um conjunto de faculdades e 

promotores de ensino técnico com ótimo grau de qualidade. Isto permitirá a 

colocação de mais moradores da Comunidade e adjacências em cursos técnicos 

e superiores com significativa redução de mensalidades, conforme já foi feito no 

presente semestre. 

Temos também bons contatos com a UNISUAM. 

 

8. Finanças 
Nosso orçamento mensal é de cerca de 5.300 reais. Estamos atuando com 

déficit mensal de cerca de mil reais. 
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Renato está instando uma empresa especializada a fazer nossa contabilidade de 

forma gratuita, o que nos permitiria economizar 500 reais por mês. 

Mariana e Luana conseguiram isenção de pagamento de internet (50 reais 

mensais). 

A Oficina está produzindo camisetas com a logo da ORIGEM. 

Conseguimos produzir cada peça por cerca de 17 reais, já incluídos os valores 

pagos a título de corte e costura para as costureiras. A ideia é solicitar a adesão 

dos participantes dos diversos cursos, que em troca de receber a camiseta, 

contribuiriam com o valor de 30 reais. Assim, manteríamos o caráter gratuito 

dos cursos, pois a adesão será voluntária. 

O Bazar tem coberto despesas pequenas, tais como luz (dependendo do 

valor da conta mensal), produtos de limpeza e pequenos consertos. 

São necessários mais convênios e contribuições para que possamos ajustar as 

finanças e fazer alguns investimentos, como seguro (820 reais), renovar 

extintores (160 reais), termos um giro para produção de peças na Oficina e para 

venda e eventualidades. 

 

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2019 

 

________________________ 

Ronaldo Mendonça Vilela 

Primeiro Secretário 

 

_________________________ 

Jorge Hijjar 

Presidente 


