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REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR EM 08/08/2019 

 
Presentes: Jorge Aiub Hijjar / José Carlos de Almeida Gouvêa / Mariana Lima Reis 
/ Renato Paulino de Carvalho Filho / Ronaldo Mendonça / Aline Barcellos 
 
Foram apresentados, debatidos e decididos os seguintes itens: 
 
 
Colônia de Férias Cultural 

Sob a liderança da Mariana a Colônia de Férias foi evento de grande 
sucesso. Abrangeu 40 crianças que participaram de seis visitas às instituições 
abaixo listadas. Nossa estrutura só permite este número, embora haja uma demanda 
bem maior. As crianças e monitores usaram camisetas com o logo da ORIGEM, 
confeccionadas na nossa Oficina. 

As crianças terão uma lembrança permanente dos eventos. Além do 

aporte cultural e de entretenimento tiveram lanches diários e almoço antes do 

último evento, sempre acompanhadas por monitores cuidadosos. 

A Colônia de Férias bianual é um complemento para crianças que 
participam de nossos projetos durante o transcorrer do ano, como aulas de reforço 
escolar, capoeira, leitura, etc. 

As visitas aos diversos locais são uma abertura intelectual para os 
pequenos, sendo oportunidade única no sentido de despertar uma abertura para o 
conhecimento de locais e atividades diversas - todas de enlevo - despertadoras de 
legítimas ambições futuras. 

Agradecemos aos que apoiaram o Projeto: Sindicato das Seguradoras do 
RJ/ES, ASFOC-Fiocruz, Fundação João Ferraz, Empresa de Ônibus Andorinha, 
Associação de Moradores da Comunidade, ONG Semeando Alegria, Brothers 
Burger e a todos os moradores e comerciantes locais que doaram e abraçaram o 
projeto. 

Dia 22/08 - Fazendinha na Penha 
Dia 23/08 - Museu do Amanhã 
Dia 24/08 - Centro Cultural Banco do Brasil 
Dia 25/08 - Fábrica da Coca-Cola 
Dia 26/08 - Museu da Vida na Fiocruz 
Dia 27/08 - Circo Marcos Frota 
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Projetos 

Prosseguem os projetos permanentes – Reforço Escolar; Capoeira, 
Modelagem, Corte e Costura; Artesanato; Dança e Bazar. Iniciamos a cessão do 
Espaço para o trabalho com consultora da Empresa Mary Kay; acertamos a cessão 
do Espaço para atendimento social de dentista e médico e continuaremos a 
promover vestibulares sociais em parceria com diversas universidades e 
faculdades. 

Há muito o que fazer, inclusive quanto à melhoria do nosso Espaço, 
sempre buscando melhorar ainda mais o desempenho dos projetos. Estudamos uma 
reformulação do layout e melhorias no piso e pintura. 

 
Biblioteca 

A Biblioteca encontra-se organizada por assunto. Contém cerca de mil 
livros. É consultada de maneira ainda modesta pelos moradores. Há um consenso 
de que são necessários eventos de leitura para incrementar e tornar mais 
motivadora a coleção de livros. Um espaço mais adequado com mesas e cadeiras 
também se faz necessário. A perspectiva da entrega de coleção de livros 
infantojuvenis por parte da Escola Nacional de Seguros será um potencial 
propulsor dos eventos. 

 

Comunicação 

Permanecemos divulgando nosso trabalho através dos recursos 
disponíveis. Na última semana tivemos um alcance de 6.800 visualizações, com 
5.800 envolvimentos e 147 novas curtidas. Consideramos o desempenho muito 
bom. Estamos desenvolvendo, na medida do possível, o nosso Instagram e 
atualizamos constantemente nosso site. 

O banner, a lona, a placa e o cavalete a serem colocados no Espaço e na 
Oficina deverão ser instalados ao longo da próxima semana. Representarão grande 
avanço no sentido de divulgação da nossa marca e identificação clara de nosso 
trabalho. 
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Finanças 

Acreditamos que, com o pequeno orçamento de que dispomos, estejamos 
conseguindo ótimos resultados, tanto eventuais quanto permanentes. Entretanto 
permanecemos com déficit financeiro. Daí a necessidade de buscar mais 
apoiadores. O caderno produzido por Aline poderá ser elemento de sensibilização 
para o acréscimo de colaboradores. As vendas do bazar respondem por pequenas 
despesas, mas não suprem as necessidades maiores. 

Eventuais novos projetos precisam ter como base não acarretar outras 
despesas ou investimentos, bem como não agregar mais horas de trabalho, já que 
que aqueles que se dedicam à organização e supervisão dos trabalhos encontram-se 
com suas horas totalmente tomadas. 

 

Contabilidade 

Recebemos a gentil visita de Uipiquer Gomes dos Santos e Neide 
Carvalho, da empresa Mazars Brasil, por convite de Renato Paulino. Examinaram 
nossa contabilidade, no sentido de provavelmente vir a assumi-la por cortesia. A 
empresa emprestaria sua experiência e magnitude para a ORIGEM, voltada que é 
para além da contabilidade formal, englobando auditoria, consultoria e 
aconselhamento empresarial. 

 

Novos eventos 

Recebemos constantemente contatos buscando parcerias, as quais 
examinamos para estudar viabilidades. Recentemente apoiamos a alocação de 
caminhão com venda de produtos comestíveis com grande desconto e aprovamos a 
formação de um time de futebol de salão da ORIGEM, o qual participará de 
torneios comunitários. São projetos sem ônus financeiro, embora requeiram nossa 
organização e supervisão, portanto demandando mais horas de ação, mesmo com o 
apoio de voluntários. 

 

Identidade visual 

Marcio e Daniela da Escola Nacional de Seguros estiveram presentes. 
Segue, com o apoio deles, a busca da identidade visual da ORIGEM. Temos novo 
papel timbrado com a logomarca da Associação, os banners e demais 
identificadores têm arte semelhante e as camisetas confeccionadas por nós 
possuem nosso logo. 
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Regularização fundiária 

A prefeitura do Rio de Janeiro está promovendo a regularização 
fundiária dos imóveis da Comunidade. Atualmente a Oficina Amorim é de posse 
da ORIGEM, com documentação aprovada pela Associação de Moradores e com 
registro em cartório. A regularização poderá trazer como resultado a escrituração 
do imóvel. 

 

Plano Diretor 

Prosseguem os estudos para estabelecer um Plano Diretor para o ano de 2019. A 
Associação está crescendo, daí precisarmos cada vez mais de agirmos de forma 
planejada e de acordo com metas bem estabelecidas para cada período. 

 

 

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2019 
 
________________________ 
Ronaldo Mendonça Vilela 
Primeiro Secretário 

 
_________________________ 

Jorge Hijjar 
Presidente 
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