REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR EM 14/12/2019
Presentes: Aline Barcellos / Jorge Aiub Hijjar / Luiz Tavares Pereira Filho / Mariana Lima
Reis / Paulo Roberto Amador dos Santos / Renato Paulino de Carvalho Filho / Ronaldo Mendonça
Vilela

I
De acordo com os Art. 17, item VII do Estatuto da Associação, apresentamos o seguinte
Relatório de Atividades relativo ao ano de 2019, para apresentação à Assembleia Geral:

“Relatório Anual de Atividades 2019
Prosseguimos cumprindo rigorosamente todos os preceitos legais e estatutários, tomando
iniciativas compatíveis com os propósitos e objetivos da Associação.
1.

Projetos em andamento

Prosseguem os cursos regulares promovidos pela ORIGEM: Reforço Escolar; Modelagem,
Corte e Costura; Capoeira; Artesanato; Dança e Tricô. Em épocas próprias promovemos os
vestibulares sociais, cursos profissionalizantes e as atividades periódicas como Colônia de Férias
Cultural, dia das Crianças, Natal e Páscoa. O Bazar continua funcionando.
Há também projetos cogitados, que venham a surgir e serem desenvolvidos em sintonia com
as possibilidades surgidas, como a disponibilização de voluntários, obtenção de verbas, etc. Estes
são os casos, por exemplo, do Curso de Atividades Domésticas e do Reforço para o Nível Médio.
Reforço Escolar
Permanecemos desenvolvendo o curso de Reforço Escolar para estudantes do nível
fundamental. Foram aceitos cerca de 50 alunos, aos cuidados da Renata, professora formada e em
atividade, moradora na Comunidade Amorim. As aulas são ministradas às terças, quartas e quintasfeiras, com duas turmas em cada dia.
Modelagem, Corte e Costura
Iniciamos a sétima turma de Modelagem, Corte e Costura, com a participação de 12 alunos, o
máximo possível no espaço da Oficina. Na medida do possível apoiamos também as ex-alunas que
manifestaram interesse por um maior aperfeiçoamento. 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.
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 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 alunas, apesar da demanda, pelo fato de o Espaço não
comportar, além de uma única professora não dar conta de mais de 10 alunas simultaneamente.
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Tricô
As aulas de tricô, orientadas pela professora Aparecida, são realizadas semanalmente, às
quintas-feiras, com a participação de cerca de 15 alunas.
Dança
As atividades de Dança (professora Adriana) continuaram ao longo do ano, sempre com boa
frequência e procura.
2.

Colônia de Férias Cultural

O projeto de Colônia de Férias Cultural bianual é um complemento para crianças que
participam de nossos projetos durante o transcorrer do ano, como aulas de reforço escolar, capoeira,
leitura, etc.
A primeira Colônia do ano de 2019, organizada por Mariana e Luana, contou com cerca de 40
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.
A segunda Colônia contou com visitas à Fazendinha, Museu do Amanhã, CCBB, fábrica da
Coca-Cola, Museu da Vida e Circo Marcos Frota. A atividade é complexa, pois exige estabelecer
convênio com os locais visitados, conseguir transporte coletivo, obter autorização dos pais,
conseguir monitorias etc. Consideramos a atividade de grande alcance, pois permite às crianças e
jovens uma abertura intelectual, cultural e social, de outro modo nem sempre possível em suas
atividades diárias, permitindo assim o despontar de legítimas ambições sociais e profissionais. Sob
a liderança da Mariana, as colônias têm sido eventos de grande sucesso. Nossa estrutura só permite
a participação de 40 crianças, embora a demanda seja bem maior. Na segunda colônia as crianças e
monitores usaram camisetas com o logo da ORIGEM, confeccionadas na nossa Oficina de
Modelagem, Corte e Costura.
As crianças seguramente passarão a ter uma lembrança permanente dos eventos. Além do
aporte cultural e de entretenimento tiveram lanches diários e um almoço antes do último evento,
sempre acompanhadas por monitores cuidadosos.
Agradecemos aos que apoiaram o Projeto: Sindicato das Seguradoras do RJ/ES, ASFOCFiocruz, 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.
3.

Cursos de Ensino Médio e Superior

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.
Vestibular Social
Foi efetivado um vestibular social, promovido pela FRASCE - Faculdades Reunidas da
Associação de Solidariedade à Criança Excepcional, realizado nas instalações da ORIGEM. A prova
permitiu a concessão de bolsas em diversos níveis de aprendizado, com descontos significativos.
Renovamos nossa parceria com a FRASCE, um conjunto de faculdades promotoras de ensino
técnico, superior e especializações, com ótimo grau de qualidade. A ação permitiu a colocação de
moradores da Comunidade e adjacências em cursos técnicos e superiores de diversas modalidades, com
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significativa redução de mensalidades. Foram aprovados cerca de 15 moradores, para os cursos
superiores de Nutrição e Fisioterapia, e para especialidades técnicas. A FRASCE possui ótimas
instalações, e estão abertas as possibilidades de novas parcerias. O mesmo ocorre com a UNISUAM Centro Universitário Augusto Motta, sendo que ambas as instituições encontram-se geograficamente
próximas à 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.
4.

Oficina de Modelagem, Corte e Costura

A Oficina recebeu mais uma máquina industrial reta, patrocinada por Luiz Tavares. Era
necessidade identificada pela professora Bia, no sentido de aprimorar as aulas de Modelagem, Corte e
Costura, e também as confecções próprias.
Foram entregues os diplomas, de forma festiva, para dez formandas da sexta turma, que trajavam
roupas por elas confeccionadas. Todas as alunas gostariam de prosseguir em estágio mais avançado. A
professora Bia examinou a possibilidade de compatibilizar o desejo das formandas com a extensa fila de
interessadas em participar de novas turmas.
Produzimos camisetas na Oficina. Após pesquisa junto a diversas malharias, e considerando os
custos de material, luz, mão de obra e telas para impressão dos nossos logo e endereço de Facebook,
orçamos o custo de produção em cerca de 17 reais por unidade. Projetamos que os pais dos alunos dos
diversos cursos adquirissem as camisetas por 30 reais, a título de taxa de adesão. Assim mantivemos o
caráter gratuito dos cursos e ao mesmo tempo garantimos um compartilhamento, além de alguns
recursos para gastos operacionais e a divulgação da ORIGEM.
Obtivemos da empresa Caçula a doação de significativa quantidade de tecidos para serem
utilizados pela Oficina, e por isso manifestamos nosso agradecimento àquela empresa, a qual já nos
brindara em outras oportunidades com diversas doações.
5.

Biblioteca

Recebemos diversas doações de livros, com destaque para a qualidade daqueles doados por
Ronaldo Vilela, incluindo mais uma estante para melhor acomodação dos volumes. Estela, do Sindicato,
organizou a Biblioteca por assunto, com a devida etiquetagem por prateleira, tendo sido descartados os
livros em mal estado, e portanto inadequados para fazerem parte do acervo. A organização favorece a
realização de eventos de leitura para moradores de diversas faixas etárias, com prioridade para o público
infantojuvenil. Iniciamos a catalogação dos livros.
Recebemos também uma doação de mais de uma centena de livros infantojuvenis por parte da
Escola Nacional de Seguros, que viriam a ser a âncora de uma atividade de grande alcance para as
crianças da Comunidade. O conjunto de livros elevou o padrão da Biblioteca e constituiu potencial
propulsor de eventos de leitura.
Sabemos que são necessárias atividades permanentes de incentivo à leitura, inclusive com
concursos e prêmios para leitores, pois a Biblioteca em seu estado de funcionamento estático não atrai
um número significativo de leitores. A Biblioteca conta no momento com cerca de mil livros. É
consultada de maneira ainda modesta pelos moradores. Os eventos de leitura incrementarão e tornarão
mais motivadora a busca por livros. Necessitamos ainda de um planejamento, já elaborado por Aline,
que deve incluir um espaço mais adequado, com reformas, material e mesas e cadeiras, criando um local
confortável para leitura.
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6.

Comunicação

Melhoramos consideravelmente a nossa comunicação, em seus diversos aspectos. Já temos
instalados banners, lonas e cavaletes; temos um folder com o objetivo de angariar apoiadores; nossa
página no Facebook está melhor, sempre com um grande número de visualizações e compartilhamentos;
as camisetas com o nosso logo continuam sendo usadas, principalmente pela garotada; estamos
desenvolvendo o nosso Instagram e o site está permanentemente atualizado. A ORIGEM cada vez ganha
mais visibilidade, e isto se deve em boa parte aos instrumentos de comunicação.
Apresentação global
Foi elaborada uma Apresentação global da ORIGEM, com a participação essencial de Aline. A
Apresentação, que contém 101 slides, é uma matriz para o envio a empresas, como também para
postagem no site e para outros tipos de divulgação.
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”. Os livretos foram impressos em um número de unidades necessário para que
Mariana e Luana os apresentem a empresas, em busca de parcerias. O trabalho será também utilizado
para divulgação e busca de obtenção de apoios individuais.
Facebook
Permanecemos divulgando nosso trabalho através dos recursos disponíveis.
Quanto ao Facebook, em uma determinada semana tivemos 6.800 visualizações, com 5.800
envolvimentos e 147 novas curtidas. Consideramos o desempenho muito bom. Os piques têm ocorrido
logo após a realização de atividades com grande participação de crianças e adultos, tais com Colônia de
Férias e Natal. Utilizamos esporadicamente a ferramenta “impulsionar” do Facebook.
O Facebook teve a gentil e valorosa 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.
Site
Nosso site tem sido aperfeiçoado e atualizado permanentemente com a colaboração do amigo
Geilson. Recentemente nosso amigo Fernando substituiu o provedor, para que tenhamos uma melhor
velocidade e maiores recursos disponíveis.
Instagram
Decidimos também pela instalação da rede online Instagram, por ser de uso frequente na
Comunidade. Estamos aos poucos incrementando nosso endereço. 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.
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 deste Conselho. O conteúdo foi
aperfeiçoado após o fechamento e aprovação dos orçamentos. As peças foram devidamente instaladas,
sob o generoso patrocínio do Sindicato das Seguradoras. Representou grande avanço no sentido de
divulgação da nossa marca e identificação clara de nosso trabalho.
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Papel Timbrado
Marcio e Daniela da Escola Nacional de Seguros estiveram presentes conosco. Segue, com o
apoio de Marcio e Daniela, a busca da identidade visual da ORIGEM. Temos novo papel timbrado com
a logomarca da Associação, o qual tem excelente programação gráfica, colaborando com nossa
identificação e transmitindo os nossos dados essenciais.
7.

Finanças

Estamos atuando com déficit mensal. Os valores por nós pagos a título de ajuda de custo são
pequenos, e o final do ano se aproxima. É necessário que façamos ajustes, além de consideramos que os
custos de luz; material; lanches, etc. também sobem de preço. As vendas do bazar cobrem apenas a
compra de itens básicos, como produtos de higiene e limpeza e pequenos consertos. A cessão mensal do
Espaço para a empresa Mary Kay representa um pequeno acréscimo ao nosso orçamento. A sala é
utilizada por essa empresa para atividades de capacitação para vendas. Não tem sido possível a cessão
onerosa do Espaço para eventos externos, tendo em vista a permanente ocupação pelos projetos da
ORIGEM.
São necessários mais convênios e contribuições para que possamos ajustar nosso déficit e termos
um giro, inclusive para a produção de peças na Oficina e para suprir gastos não previstos.
É preciso agradecer aos doadores pessoa física, pois dependemos essencialmente destes para o
pagamento mensal dos colaboradores.
É necessário encontrar formas criativas de obter recursos, ou diminuir gastos. Os cursos precisam
manter seu caráter gratuito, pois este é o nosso esteio no sentido de obter apoios diversos.
Acreditamos que, com o pequeno orçamento de que dispomos, e mesmo com o déficit existente,
estejamos conseguindo ótimos resultados, tanto pontuais quanto permanentes.
Apresentação da ORIGEM
O caderno produzido por Aline, a partir da Apresentação global poderá ser elemento de
sensibilização para o acréscimo de colaboradores.
Novos projetos
Foi decidido que novos projetos precisam ter como base não acarretar outras despesas ou
investimentos, bem como não agregar mais horas de trabalho, já que que os colaboradores que se
dedicam à organização e supervisão dos trabalhos encontram-se com suas horas tomadas.
É necessário conseguir mais apoiadores e continuar participando de editais emitidos por empresas
diversas, além de procurar apoio de potenciais patrocinadores. Através da ONG Com Causa, contatada
por Mariana, estamos tentando obter o título de entidade de utilidade pública, o que pode contribuir para
a obtenção de apoios.
Estudamos alguns projetos que, além de serem mobilizadores, também podem representar a
obtenção de recursos. Por exemplo, Mariana e Aline estão estudando com a professora de Modelagem e
Costura Bia a viabilidade de projetos a princípio intitulados “Costurando Retalhos” e “Confecção de
camisas fashion”, além das camisetas para serem utilizadas nas próximas colônias de férias e demais
atividades.
Isenção
Mariana e Luana conseguiram com a empresa Cyberlan a isenção de pagamento de internet (50
reais mensais).
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Camisetas
A Oficina está produzindo camisetas com a logo da ORIGEM. A adesão dos participantes dos
projetos ou de seus responsáveis permite um aporte para despesas que se apresentem relativas aos
próprios projetos.
Contabilidade
Recebemos a gentil visita de Uipiquer Gomes dos Santos e Neide Carvalho, da empresa Mazars
Brasil, por contato e 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.
8. Espaço físico
Espaço ORIGEM
Há muito o que fazer quanto à melhoria do nosso Espaço, sempre buscando melhorar ainda mais o
desempenho dos projetos.
O Espaço ORIGEM da Rua Rosa da Fonseca precisa de aperfeiçoamentos. Foi apresentado por
Aline, a partir de um croqui elaborado pelo amigo Márcio Barros, um projeto global de melhoria. O
projeto inclui a construção de uma pequena recepção; uma brinquedoteca; o reposicionamento das
estantes de livros e da copa; a introdução de uma divisória móvel que propiciaria o estabelecimento de
uma pequena sala de aula; o reposicionamento das araras de roupas do bazar; o refazimento do piso;
além de embelezamento do local, com a colocação de suporte para plantas e lonas no acesso ao segundo
andar.
Há também a necessidade premente de um local para depósito de material e de doações, incluindo
roupas e calçados; brinquedos em estoque para serem distribuídos em ocasiões próprias; material
escolar etc. O problema seria resolvido com o fechamento de um espaço no andar superior, com a
colocação de estantes e armários. As obras são onerosas, daí a necessidade de priorizar, inclusive
considerando as disponibilidades financeiras.
Regularização fundiária
A prefeitura do Rio de Janeiro está promovendo a regularização fundiária dos imóveis da
Comunidade. A Oficina Amorim é de posse da ORIGEM, tem documentação aprovada pela Associação
de Moradores e registro em cartório. A regularização poderá trazer como resultado a escrituração do
imóvel.
9. Segurança
Renovamos o seguro anual do Espaço ORIGEM, que inclui responsabilidade civil, roubo,
incêndio e perda de aluguel. Precisamos também repor extintores com validade por vencer.
10.

Apoios e Parcerias

O Sindicato das Seguradoras RJ/ES tem sido essencial para a continuidade dos trabalhos, com o
pagamento do aluguel do Espaço; o patrocínio dos banners; a elaboração de planejamento; a doação de
impressora e laptop; além dos contatos efetuados.
Passamos a contar com o significativo apoio das amigas Isabel e Luiza. Que sejam sempre bemvindas na Comunidade e nos encontros do Conselho.
As diversas conexões que estabelecemos formam uma rede de parcerias, sendo que pretendemos
sempre adotar a mão dupla, ou seja, doar o que for possível para alimentar as parcerias.
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Além dos apoiadores e parceiros já citados temos, pelo menos, contatos com a Agência do Bem e
o Instituto Ekloos. Recebemos constantemente contatos buscando parcerias, as quais examinamos para
estudar viabilidades.
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.
Doações
Temos recebido doações de diversos tipos, demonstrando por um lado a generosidade de tantos, e
por outro, a credibilidade cada vez maior da ORIGEM. Recebemos doações de máquinas,
equipamentos, aviamentos; continuamos a receber livros, roupas e calçados; estamos para receber
mobiliário, etc.
Parcerias
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.
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.
11.

Eventos especiais

Semana de Responsabilidade Social
Realizada na ENS - Escola Nacional de Seguros, com o fundamental apoio do Sindicato das
Seguradoras RJ/ES, o evento, (o 15º promovido pela Escola), contou com a participação de cerca de 40
crianças da Comunidade Amorim. Foi de grande valia para todas, que se dirigiram ao auditório da ENS
em ônibus cedido gratuitamente pela empresa Andorinha. O tema foi a adoção de atitudes seguras por
parte dos menores É item de grande importância, tanto para o momento atual da garotada quanto para
sua formação.
A atividade está registrada com texto, fotos e agradecimentos no nosso Facebook. Utilizamos o
impulsionador, que levou a 16.008 visualizações e 1.203 envolvimentos, com o custo de 35 reais. O
alcance e o compartilhamento foram considerados excelentes.
Foi atividade educativa de valor, além de ter propiciado um grande prazer para as crianças - que
ainda tiveram direito a um ótimo lanche.
O evento teve como referência os cerca de 120 livros doados à ORIGEM pela Fundação, os quais
serão incorporados à nossa Biblioteca. Os meninos e meninas apresentaram os trabalhos realizados, que
foram fotografados e serão mais adiante expostos no Espaço Origem.
Dia das crianças
Capitaneados pela Mariana, foi realizada uma grande comemoração do Dia das Crianças.
Consideramos eventos como este um complemento às atividades de educação propiciada aos menores
que participam dos nossos projetos, naturalmente com o acréscimo de muitos outros mirins moradores
na Comunidade e imediações.
Tivemos o fechamento da rua com a colocação de uma grande lona protetora; roda de capoeira;
pintura corporal artística; bolo; sopa de ervilha; cachorro quente; refrigerantes; pipoca; 2 pula-pulas;
música com DJ; personagens infantis fantasiados e farta distribuição de brinquedos, inclusive também a
serem doados para as crianças carentes moradoras nas proximidades da linha férrea.
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O apoio das entidades e pessoas físicas foi generoso. Incluiu, entre outros, a ASFOC, Barbearia do
Andrey, Brothers Burger, Comerciantes da Comunidade Amorim, Cris Tattoo - maquiagem infantil,
Instituto João Ferraz de Campos, ONG Com Causa, ONG Semeando Alegria, Projeto Rua é Nós, Rotary
Club RJ, Sindicato das Seguradoras RJ/ES e voluntários moradores da Comunidade e de fora. Essas
entidades e pessoas colaboraram de diversas maneiras, inclusive com a doação dos brinquedos, item
essencial na comemoração dedicada às crianças.
Peça “De olho na pista”
Foi encenada uma peça no nosso Espaço, com o apoio de ONG ligada à INVEPAR e da
Associação de Moradores. O objetivo, que obteve ótima adesão da garotada, é instruir futuros
motoristas e também pedestres para a segurança no trânsito. O tema complementou a atividade
desenvolvida na Escola Nacional de Seguros, ambas voltadas para atitudes de prevenção. A atividade
também está registrada no Facebook, com fotos ilustrativas.
Páscoa
No dia 27 de abril realizamos a Páscoa da ORIGEM, com a parceria da Associação Semeando
Alegria. Foram distribuídos chocolates, bolo e refrigerantes, sendo que alguns ovos de páscoa foram
confeccionados pelas próprias crianças, além de termos tido brincadeiras sadias como pula-pula,
pinturas em papel e maquiagem infantil. Foram aquinhoadas cerca de 70 crianças.
12

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 com empresas e
pessoas de fora da Comunidade. Cerca de 100 pessoas foram beneficiadas.
Encaminhamento para empregos
Na medida do possível orientamos pessoas para empregos e estágios, sempre que se apresentou
essa 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.
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,
se não neste ano, quando houver possibilidade efetiva da doação.
13
Plano para 2020
Aline e Mariana trabalharam em uma primeira versão de um plano para 2010, a ser apresentado
aos integrantes do Conselho Diretor. Contamos com o apoio de Lena Marcon do Instituto João Ferraz, o
que muito honra a ORIGEM. Com sua vasta experiência em ações sociais, ela colaborou conosco em
diversos aspectos, com a cessão de brinquedos e especialmente na elaboração de um futuro e necessário
Plano Diretor.
O Plano servirá como guia de nossa atuação, servindo também como subsídio para a programação
anual de atividades a ser apresentada pelo Conselho para a aprovação da Assembleia Geral, de acordo
com o item IV do Art. 17 do Estatuto da Associação. A ORIGEM está crescendo, daí precisarmos cada
vez mais agir de forma planejada e de acordo com metas bem estabelecidas para cada período.”
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II
De acordo com os Art. 17, item IV do Estatuto da Associação, apresentamos o seguinte Relatório
de Atividades relativo ao ano de 2019, para apresentação à Assembleia Geral:

“PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES PARA 2020
Apresentamos a proposta de programação anual. Caminhamos no sentido de estabelecer em breve
um plano diretor, que englobe diretivas a médio prazo, estabeleça um modelo de gestão bem definido e
um orçamento seguro, correspondente às diversas fases definidas em cada projeto.
No momento, temos linhas de orientação básicas aprimoradas ao logo dos anos, e consagramos
nossa prioridade para a Educação, o que já nos permite saber onde concentrar a maioria de nossos
esforços.
Buscamos de forma permanente buscar recursos para implantar e fazer crescer nosso trabalho,
atingindo um número cada vez maior de pessoas, com maior qualidade de atendimento. Chegaremos ao
ponto de nesse caminho identificar claramente nossas potencialidades e os óbices para a obtenção dos
resultados desejados.

9
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PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES 2020

A Comunidade Amorim
A Comunidade Amorim é a mais antiga da região de Manguinhos.
Começou a se formar em 1901, com a migração portuguesa. O local era
uma fazenda, que foi mais tarde loteada. O nome refere-se ao antigo
proprietário - João Dias Amorim. Contribuíram para a ocupação do local a
remoção de favelas do centro da cidade, além da implantação da Fundação
Oswaldo Cruz e da Estação de trem de Manguinhos.
Atualmente a Comunidade Amorim é considerada isenta de
violência e grupos organizados para atividades ilícitas.
Segundo Mila Henrique Lo Bianco em “O PAC-Manguinhos: política
urbana, usos e representações da cidade” Manguinhos possui o 5º pior
Índice de Desenvolvimento Humano, e ocupa a 150ª posição num total de
158 bairros contabilizados pelo Índice de Desenvolvimento Social (IDS).
Segundo o Censo 2010, 10,83% dos seus domicílios não possuem coleta de
lixo – sendo este o pior índice do Rio de Janeiro; 6,28% das pessoas com 5
ou mais anos são analfabetos – 6º pior índice; a renda média mensal
corresponde a R$ 424,26 - 5º pior da cidade”
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A Associação Origem/Amorim
A ASSOCIAÇÃO ORIGEM/AMORIM - conhecida apenas como
ORIGEM foi fundada em 25 de setembro de 2012. É uma entidade sem fins
lucrativos, mantida por doações de pessoas físicas do setor privado
podendo ser em espécie ou bens materiais.
A ORIGEM prioriza a realização de atividades relacionadas à
Educação, especialmente de crianças e jovens, tendo como lemas:

Educar para Proteger
Ensinar e ocupar de forma sadia
O Estatuto da Associação prevê a atuação em diversas áreas, e
atuação também em outros locais que não a Comunidade Amorim.
Atuamos nas áreas de Educação e Saúde. Priorizamos a realização
de atividades relacionadas à EDUCAÇÃO, através do apoio escolar para
crianças e adolescentes e a formação profissional de jovens e adultos
através de cursos técnicos de curta duração.
A promoção cultural e esportiva também são focos de atuação da
ORIGEM.
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Estrutura Organizacional

Observamos que, por se tratar de uma organização sem fins
lucrativos, além dos COLABORADORES permanentes, os VOLUNTÁRIOS
são de extrema importância para o bom desempenho da ORIGEM.
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Principais competências estatutárias
Assembleia Geral

Consel,o -iscal

Conssel,o Diretor

Presidente

Diretor E0ecuti/o

Diretor -nanceiro

Eleger um Consel,o Diretor a cada três anos e um Consel,o -iscal
a cada .uatro anos Apro/ar as contas do e0erc1cio fiscal2 ap3s parecer do Consel,o
-iscal
Opinar sobre balanços dos e0erc1cios fiscais e relat3rios de desempen,o financeiro e
contábil e sobre operações patrimoniais2 emitindo pareceres para a Assembleia
Geral e Consel,o Diretor.
7elar pela efeti/idade do funcionamento da ORIGEM e resguardar a coerência de
suas ati/idades com o ob8eti/o estatutário.
Cumprir e fazer cumprir as decisões da Assembleia Geral.
Elaborar e submeter à Assembleia Geral proposta de programação anual de
ati/idades.
Representar a Associação 8udicial e e0tra8udicialmente.
Assinar li/ros contábeis2 emitir e endossar c,e.ues2 abrir2 mo/imentar e encerrar
contas bancárias e documentos .ue en/ol/am responsabilidades sociais2 8untamente
com o Diretor -inanceiro.
Super/isionar as tarefas desen/ol/idas pela Associação2 zelando pela consistência
com seus ob8eti/os estatutários.
Integrar as ati/idades técnicas2 administrati/as e financeiras2 respeitando as
atribuições espec1ficas.
Promo/er e super/isionar e/entos promo/idos pela Associação.
Gerir os recursos ,umanos da Associação.
Garantir a infraestrutura necessária para o andamento dos pro8etos desen/ol/idos
pela Associação.
Proceder e acompan,ar a tramitação dos processos contábeis da Associação.
Apresentar ao Consel,o -iscal a escrituração da Associação.
Assinar li/ros contábeis2 emitir e endossar c,e.ues2 abrir2 mo/imentar e encerrar
contas bancárias.

Demais competências
Diretor de Desen/ol/imento

Coordenar e apoiar pro8etos2 inclusi/e relati/os à Comunicação e cadastros2
reponsabilizar-se pelo espaço f1sico .uando assim definido2 além de captar no/os
patrocinadores e obter parcerias.

Diretor Social

Promo/er e organizar ações de cun,o festi/o ou social.

Colaboradores

E0ecutar as funções de acordo com as responsabilidades e0igidas pelo .ue l,es é de
atribuição.

Voluntários

Ap3s assumir compromissos de /oluntariado2 responsabilizarem-se por bem
desempen,ar as funções para as .uais e0pontaneamente se apresentaram.

15
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Ob8eti/o Geral

O ob8eti/o das ati/idades a serem desen/ol/idas em 2020 é
permanecer na nossa missão estatutária de promoção da .ualidade de
/ida dos moradores da Comunidade e ad8acências2 atra/és de cursos e
e/entos de educação2 cultura2 saúde e emprego2 camin,ando o mais
poss1/el para um grau de profissionalismo e autossustentabilidade.

Ati/idades pre/istas
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PLANO DE EXECUÇÃO
Educação
Apoio Escolar - Ensino -undamental I
Descrição: Oferecer aula de apoio escolar de português e matemática para alunos do ensino fundamental I
moradores na Comunidade Amorim e adjacências com dificuldades de aprendizado
Ob8eti/o: Promover a aprendizagem dos educandos em nível de desigualdade com o ritmo da sua turma na escola
que frequentam, consolidando e ampliando os conhecimentos.
Público-al/o: Alunos do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) – crianças de 6 a 10 anos.
Nº de alunos por turma: 20/25
-re.uência: Diária – de segunda a sexta-feira
Duração: De fevereiro a dezembro de 2020 (11 meses)
Nº de alunos por turma: 20/25
Horários:
Turno da manhã - das 8h às 11h.
Turno da tarde - das 14h às 17h.
Atividades como Colônia de Férias Cultural, festas comemorativas, contação de histórias e outras atividades inclusive
envolvendo a Biblioteca devem estar alinhadas com os objetivos da melhoria da aprendizagem do grupo de alunos
assistidos pelo Apoio Escolar. As crianças receberão um lanhe no intervalo das aulas.
Colônia de Férias Cultural
Consiste na realização de atividades culturais externas, com duração de seis dias nos meses de janeiro e
julho (segunda a sábado, no período entre 13h às 18h) para as crianças atendidas pela ORIGEM.
Páscoa
Evento comemorativo aberto para toda a Comunidade.
Dia das Crianças
Evento comemorativo aberto para toda a Comunidade.
Natal
Evento comemorativo para as crianças atendidas pela ORIGEM.

F,

,

Apoio Escolar - Ensino Fundamental II
Descrição: Oferecer aula de apoio escolar de português e matemática para alunos do ensino fundamental II
moradores na Comunidade Amorim e adjacências com dificuldades de aprendizado
Objetivo: Promover a aprendizagem dos educandos em nível de desigualdade com o ritmo da sua turma na escola
que frequentam, consolidando e ampliando os conhecimentos.
Público-alvo: Alunos do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) - adolescentes de 11 a 15 anos
Nº de alunos por turma: 20/25
Frequência: Diária – de segunda a sexta-feira
Duração: De fevereiro a dezembro de 2020 (11 meses)
Nº de alunos por turma: 18
Horários:
Turno da manhã - das 8h às 11h.
Turno da tarde - das 15h às 18h.
Atividades como Colônia de Férias Cultural, festas comemorativas, contação de histórias e outras atividades inclusive
envolvendo a Biblioteca devem estar alinhadas com os objetivos da melhoria da aprendizagem do grupo de alunos
assistidos pelo Apoio Escolar. Os adolescentes receberão um lanhe no intervalo das aulas.
Colônia de Férias Cultural
Consiste na realização de atividades culturais externas, com duração de seis dias nos meses de janeiro e
julho (segunda a sábado, no período entre 13h às 18h) para as crianças atendidas pela ORIGEM.
Páscoa
Evento comemorativo aberto para toda a Comunidade.
Dia das Crianças
Evento comemorativo aberto para toda a Comunidade.
Natal
Evento comemorativo para as crianças atendidas pela ORIGEM.

Aulas de Modelagem, Corte e Costura
Descrição: Oferecer aulas a nível profissional de modelagem, corte e costura para moradores da
comunidade Amorim e adjacências, podendo receber alunos de fora.
Objetivo: Formar profissionais habilitados para trabalhar em confecções, ou como empreendedores
autônomos na atividade de costura e modelagem.
Público-alvo: Jovens e adultos
Nº de alunos por turma: 12 por turma
Frequência: 1 x na semana (sábados)
Duração: De maio a dezembro de 2019. (8 meses)
Horário: das 9h às 12h

Aulas de Artesanato
Descrição: Oferecer aulas profissionais de artesanato para moradores da Comunidade Amorim e
adjacências.
Objetivo: Formar profissionais autônomos aptos para desenvolver trabalhos artesanais e atuarem como
empreendedores.
Público-alvo: Jovens e adultos
Nº de alunos por turma: 10 por turma
Frequência: 2 x na semana (terças e quintas-feiras)
Duração: De fevereiro de 2010 a janeiro de 2021
Horário: das 13h30 às 15h30
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Observações:
1. Oferecer curso extra de empreendedorismo em parceria com entidades tais como o Sebrae
2. Produzir peças para venda com o fim de geração de renda

Cursos Técnicos
Descrição: Oferecer cursos técnicos profissionalizantes de curta duração conforme demanda da
comunidade.
Objetivo: Formar profissionais técnicos habilitados.
Público-alvo: Jovens e adultos
Nº de alunos por turma: 20
Frequência: Conforme demanda do curso
Duração: Conforme demanda do curso
Horário: Noturno

Vestibular Social
Descrição: Oferecer bolsas de estudo para moradores da Comunidade e adjacências, através de convênios
com universidades e faculdades diversas, tanto no nível superior quanto em cursos técnicos e de
especialização. Também poderão ser indicados moradores para o nível de ensino fundamental ou médio
Objetivo: Permitir o desenvolvimento de jovens e adultos através de pagamento viável
Público-alvo: Jovens e adultos
Nº de beneficiados: Depende das vagas oferecidas, especialmente pela FRASCE e dos candidatos
aprovados.

Biblioteca
Descrição: Desenvolver uma biblioteca como espaço de educação, com controle regular de empréstimos de
livros e espaço para leitura apropriado, além de permitir a realização de eventos de leitura dirigidos.
Objetivo: Desenvolver o hábito de leitura nos alunos participantes do apoio escolar e nos moradores da
Comunidade em geral, bem como auxiliar o processo de ensino-aprendizagem de português.
Público-alvo: Todas as faixas etárias, sendo que as atividades de incentivo à leitura em um primeiro
momento serão para as crianças que participam das aulas de apoio escolar.
Frequência: Diária.
Duração: Durante todo o ano.
Horário: das 9h às 18h
Medidas para o incremento da Biblioteca:
1. Para o desenvolvimento das atividades o apoio escolar disponibilizará um dia de aula somente para
as atividades relativas à Biblioteca.
2. Configurar o espaço da Biblioteca com mesas e cadeiras para a consulta de livros e programa para
controle dos empréstimos
3. Retomar o projeto “Contadores de História” para as crianças que frequentam o apoio escolar,
utilizando os livros doados pela Escola Nacional de Seguros. No início do ano cada aluno escolherá
um livro para ser lido por ele e pela professora em sala de aula. A professora lerá o livro com
antecedência para viabilizar alguma forma de tornar a história ainda mais interessante. Poderá
utilizar fantoches, acessórios ou fantasias. A leitura acontecerá a cada 15 dias.
4. Produzir um livro com os alunos do reforço escolar. Cada aluno escreverá a sua história. A melhor
história será publicada. E o autor terá o dia de autógrafos na festa do dia das crianças. Serão dois
premiados: Um aluno da turma do Ensino Fundamental I e outro da Turma do Ensino Fundamental II.
5. Distribuir o “Passaporte da Leitura” para as crianças que participam do apoio escolar. Cada livro será
registrado no passaporte e o leitor viajante que se destacar será premiado na festa de Natal da
ORIGEM.
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Esportes
Aulas de Capoeira
Descrição: Realização de aulas de capoeira para crianças e jovens, moradores da comunidade Amorim e adjacências.
Objetivo: Estimular e desenvolver aptidões físicas naturais, através do movimento espontâneo; desenvolver as
aptidões perceptivas como meio de ajustamento do comportamento psicomotor e favorecer a socialização.
Público-alvo: Crianças e jovens.
Nº de alunos por turma: 28
Duração: De fevereiro de 2020 a janeiro de 2021.
Frequência: 2 x na semana (terça e quinta-feira)
Horário: das 19h às 21h

Aulas de Zumba
Descrição: Realização de aulas de Zumba e outros ritmos que não exijam a presença de pares
Objetivo: Trabalhar movimentos aeróbicos e passos de dança, que representem lazer e exercitação física
Público-alvo: Jovens e adultos
Nº de alunos: 28
Duração: De fev/2020 a jan/2021
Frequência: 3 x na semana (segundas, quartas e sextas-feiras)
Horário: das 20h às 21h

Assistência Social
Descrição: A assistência social não representa exatamente um objetivo direto da ORIGEM. Entretanto, durante o
desenrolar dos projetos observamos a necessidade de contatar e orientar alguns participantes - especialmente
jovens e crianças - ou seus familiares.
Objetivo: minorar situações que interfiram no desempenho dos beneficiados. Portanto, as ações de assistência
social cingem-se aos participantes dos projetos, sempre visando melhorar o desempenho e contribuir na medida do
possível para o equilíbrio psicológico dos assistidos.
Público-alvo: Moradores da Comunidade Amorim

Autossustentabilidade
Confecção de roupas para venda
Descrição: Utilização das máquinas de costura da Oficina Amorim para que ex-alunas do Curso de Modelagem,
Corte e Costura produzam, de forma remunerada, peças de vestuário.
Objetivo: Profissionalizar e gerar renda para ex-alunas do Curso, capacitando-as para o mercado de trabalho e
apoiar os custos operacionais da ORIGEM.
Produção:
1. Quatro 4 tipos de blusas de malha feminina
As blusas deverão ter modelagem moderna, para venda no Bazar da ORIGEM e em lugares diversos.
2. Camisetas da ORIGEM
Confeccionar camisetas com o logo da Associação, sendo que parte da produção (modelagem e costura) será
realizada pelas ex-alunas do curso de modelagem, corte e costura de forma remunerada.
3. Fechamento de blusas de grife por costureiras da Oficina Amorim
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Venda:
1. Venda das camisetas com o logo da Associação a título de uniforme obrigatório para os integrantes dos
projetos. A iniciativa possibilita a geração de recursos para a ORIGEM e a divulgação interna e externa à
Comunidade do nome da Associação.
2. Promover campanha para a venda de camisetas para os apoiadores mensais ou eventuais da ORIGEM

Produção de peças de artesanato para venda
Descrição: Utilização do tempo das aulas de artesanato para a produção de peças para a venda no bazar e em
outros locais.
Objetivo: Ensinar as alunas a trabalhar de forma profissional, atentando para a qualidade dos produtos, os quais
serão destinados para a venda a fim de gerar recursos para elas próprias e para os projetos da Origem, ou para
serem reproduzidos pelas alunas em casa para a geração de renda própria.

Bazar
Descrição: Venda de roupas e outros itens doados ou produzidos na Associação, na Oficina Amorim ou nas aulas
de Artesanato
Objetivo: Gerar recurso para algumas despesas da Associação.
Público-alvo: Comunidade e convidados.
Frequência: Último sábado do mês, durante todos os meses.
Horário: das 9h às 15h

Cantina
Descrição: Na copa, que será construída na parte da frente do Espaço Origem, disponibilizar para a venda
salgados, bolos, sanduíches e outros itens de consumo.
Objetivo: Angariar recursos financeiros para apoiar gastos da ORIGEM.

Copiadora
Descrição: Colocar uma máquina copiadora na recepção para oferecer o serviço de cópia e impressão de
documentos para as atividades da Associação e para a Comunidade.
Objetivo: Angariar recursos para apoiar os projetos promovidos pela associação.

Campanha Novos Doadores
Descrição: Produção de apresentação em PDF, power point e folder impresso com as principais atividades
desenvolvidas pela Associação.
Objetivo: Angariar um número maior de apoiadores que façam doações mensais.

Campanha de Novos Patrocinadores
Descrição: Produção de apresentação em power point e material impresso de projetos pontuais que tenham
necessidade e sejam passíveis de patrocínio.
Objetivo: Angariar apoiadores para projetos específicos promovidos pela Associação.

Campanha de parcerias com outras ONGs.
Descrição: Contatar permanentemente outras ONGs de interesses afins ou complementares.
Objetivo: Trocar experiências e estabelecer parcerias para o desenvolvimento de projetos que contribuam com os
que estão sendo realizados ou a realizar pela Associação.
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Melhorias no Espaço Origem
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Térreo
Piso
Melhorar o estado do piso para melhorar o desempenho das atividades lá desenvolvidas e facilitar a sua
manutenção, mantendo-o limpo e conservado.

Sinalização do espaço ORIGEM
Sinalizar os setores, pintar e delimitar os espaços de cada atividade, a fim de deixar o Espaço mais organizado.

Recepção do Espaço ORIGEM
Construir um espaço para recepção apropriado para receber os frequentadores.

Cozinha
Construir uma nova cozinha no mesmo local onde se encontra atualmente. Este espaço propiciará a venda de
itens para a comunidade e consequente renda para a Associação.

Sala de aula extra no 1º andar
Estabelecer mais uma sala de aula para a utilização do reforço escolar e outros cursos oferecidos pela
Associação. Organizar a nova sala de aula com equipamento e mobiliário apropriados para comportar 20 alunos.

Biblioteca
Delimitar um espaço fixo para a Biblioteca e pintar o espaço. Equipar a biblioteca com mesa e cadeiras e um
computador para a catalogação e gerenciamento do empréstimo de livros.

Área de convivência
Criar uma área de convivência para os frequentadores do Espaço.

Espaço para exposição de roupas do Bazar
Disponibilizar um espaço para exposição de roupas do bazar em que possa ser ocultado quando o espaço for
utilizado para outra função.

Espaço para atividades de artesanato
Ter um espaço móvel para as aulas de artesanato com a possibilidade de ser ocultado quando não estiver sendo
utilizado.

Melhoria dos banheiros no térreo
Executar melhoria nos banheiros do térreo.

1º andar
Melhoria da sala de aula
Pintura, instalação de ventilador de parede e organização da sala de aula para comportar 20 alunos.

Espaço para área de armazenamento
Criar um espaço para o armazenamento de itens, tais como vestuário, material escolar e equipamentos para os
diversos cursos.

Observação
Deveremos estabelecer estudos sobre a possibilidade de encontrar um Espaço mais adequado para o
desenvolvimento dos nosso projetos.

Comunicação
Site
Atualização semanal.

Facebook
Atualização diária.

Instagram
Aperfeiçoamento e Atualização diária.

Relatórios
Emitir os relatórios financeiros e atas estatutárias

Grupos de whatsapp e e-mail
Utilizar estes canais para comunicação interna, equalizando informações.

Logo dos patrocinadores e apoiadores
Atualizar as logomarcas dos patrocinadores e apoiadores nas mídias sociais e no site da Origem.

Relatórios para apoiadores e patrocinadores
Relatório Mensal
Relatório em PDF dos projetos realizados pela associação e do balanço financeiro.
Relatório Anual
Relatório em PDF dos projetos realizados pela associação e do balanço financeiro levando-se em consideração a
mensuração dos resultados quantitativos e qualitativos.

Administração
Inventário
Descrição: Catalogar todos os bens da ORIGEM, com numeração adequada, que corresponderá a uma descrição
detalhada em um arquivo informatizado.
Objetivo: Controlar e preservar os recursos materiais da ORIGEM, os quais já somam uma quantidade
considerável.
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Cadastro
Descrição: Elaborar um cadastro padronizado para colaboradores, contribuintes, empresas parceiras e assistidos
(crianças, jovens, adultos e idosos) pelas atividades da associação. O cadastro deverá permitir a filtragem de modo
a estabelecer sub-cadastros por idade, tipo de vínculo com a Associação, participação em eventos etc.
Objetivo: Permitir melhor organização quanto às diferentes atividades e eventos, trabalhando os diversos
públicos-alvo, agrupando por diferentes itens.

Sistema de boleto bancário
Descrição: Elaborar sistema de pagamento por boleto bancário para cobrança de mensalidade dos apoiadores.
Objetivo: Permitir melhor organização em relação às contribuições e comodidade na forma de pagamento.

Recursos Humanos
Procuraremos, na medida do possível, remunerar os colaboradores de acordo com o piso
salarial relativo às funções desempenhadas.
O crescimento da Associação cada vez mais demanda profissionais qualificados e com
formação escolar ou acadêmica adequadas, como por exemplo:
Assistente Social
Auxiliar de Professora de Modelagem, Corte e Costura
Coordenador Pedagógico
Costureiras
Faxineira
Professor de Capoeira
Professora de Artesanato
Professora de Ensino Fundamental
Professora de Modelagem, Corte e Costura
Professora de Zumba
Psicopedagogo
Zelador
Especificamente para as funções abaixo temos as seguintes descrições de funções:
Coordenador Pedagógico - Estabelecer o plano pedagógico, coordenar as atividades desenvolvidas pelos
professores do Ensino Fundamental I e II, bem como orientá-los. Estabelecer a condução nos processos de
atendimento e comunicação entre os pais e professores e direção e professores. Estabelecer processo de
avaliação e mensuração de resultados dos alunos e professores.
Psicopedagogo - Identificar os alunos que apresentam dificuldades de aprendizado e socialização. Realizar
o diagnóstico psicopedagógico. Esclarecer e orientar os profissionais e familiares. Realizar intervenção
individualizada. Adequar com os profissionais de educação da escola metodologias para facilitar o
aprendizado e outras dificuldades apresentadas pelos alunos.
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Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2019
__________________
Ronaldo Mendonça Vilela

Primeiro Secretário

___________________
Jorge Hijjar
Presidente
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