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REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR EM 14/07/22 
 

 

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 

 

As atividades da ORIGEM têm sido intensas, sempre correspondendo às 

demandas das Comunidades atendidas, dentro dos nossos preceitos estatutários. As 

atividades são diárias, desde as 9 horas até às 20 ou 21 horas. 

 

A ORIGEM cresceu e está em vias de crescer mais ainda. As atividades-

fim estão incrementadas no Espaço, na Oficina e em atividades externas. Nossa 

estrutura administrativa é pequena, carente de aumento e, no sentido de planejar, 

organizar, monitorar e avaliar o que é feito. Tem havido grande esforço dos 

voluntários para administrar o trabalho. 

O fato de termos registros no Conselho Municipal de Assistência Social e no 

Conselho de Defesa do Menor e do Adolescente, se por um lado permite concorrer 

com mais chance a editais, por outro nos obriga a uma série de compromissos 

relativos à prestação de contas detalhadas do nosso trabalho, à manutenção de 

condições adequadas, a tarefas burocráticas, etc. 

 

Projetos em andamento 
1. Reforço Escolar I e II – 97 crianças – projeto prioritário 

2. Artes – 97 crianças (as mesmas do Reforço) 

3. Biblioteca – Utilizamos “passaportes” para as crianças e jovens que retiram 

livros. Há premiações para quem retira e resume mais livros. 

4. Colônia de férias – Atividade anual. Promovemos uma visita ao Planetário da 

Gávea com a participação de 40 crianças e 6 monitores. 

5. Semana cultural – Atividade anual. Sempre realizada nas férias do Reforço 

Escolar, que coincide com as férias do ensino regular dos alunos. 
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6. Aulas de Modelagem, Corte e Costura – Retornamos com a capacidade 

máxima da Oficina – 16 alunas, com professora e consultor de customização 

para orientar as alunas. 

7. Encontro de Páscoa -Atividade anual. Participaram as 97 crianças do Reforço 

Escolar, além de outras agregadas ao evento. As festividades com presença do 

coelho de Páscoa, brincadeiras e distribuição de ovos de páscoa foi intensa. 

Tivemos o apoio essencial da ONG Semeando Alegria. 

8. Assistência Social – Capitaneados pela Mariana, as crianças do Reforço 

Escolar e dos demais projetos têm assistência personalizada para elas e suas 

famílias. 

 

Com o apoio do Projeto Núcleos Cariocas desenvolvemos: 

9. Futebol de Salão – Com a participação de 76 jovens e crianças 

10. Ginástica Funcional para Adultos – 66 beneficiados 

11. Ginástica Funcional para Crianças - 69 beneficiados 

12. Zumba – 98 participantes 

 

Além desses projetos, estamos desenvolvendo o projeto Origem Mulher, no 

sentido de apoiar mulheres das Comunidades em situações desfavoráveis ou com 

demandas sociais pendentes. O Projeto inclui um cadastramento das residências da 

Comunidade Amorim. Em momento posterior pretendemos ter um levantamento 

completo das famílias residentes. 

 

Semana Cultural 
Especificamente quanto à Semana Cultural de 2022, sob a coordenação 

da Mariana, teremos as atividades abaixo sintetizadas. Serão cerca de 130 crianças 

das Comunidades Amorim e Triagem. Alegria e Aprendizado geral, é o lema da 

Semana. 

1. Segunda-feira - Cinema como atividade principal. 

2. Terça-feira - Artes. Agradecemos às professoras Tati e Marise pela condução. 

3. Quarta-feira - Oficina sobre Saúde Bucal, com a participação do SESC 

ODONTO. 

4. Quinta-feira - Evento sobre Profissões, quando profissionais de diversas áreas 

apresentarão as oportunidades de suas especialidades. 
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5. Sexta-feira - Oficina de canto e dança para a criançada, coordenada pela escola 

de teatro Faz Assim, seguida de um espetáculo musical. 

 

Contatos externos 
Um grupo de colaboradoras da ORIGEM (Mariana, Aline e Kelly), 

juntamente com Fernanda, representante Fernanda da ONG Nós Seguras, visitou a 

Secretaria de Integração Metropolitana do município do RJ. O encontro, entre 

outros objetivos, visou a possibilidade de incrementar o projeto Origem/Mulher, 

além de descortinar outras possibilidades decorrentes da nossa participação em 

editais ligados às áreas em que atuamos. 

 

Bazar 
Dia 11 de junho aconteceu um novo Bazar, retornado após as obras no chão, 

que impediram temporariamente a realização. Ressaltamos a importância de 

continuar recendo doações, pois as receitas dos bazares complementam os 

consideráveis gastos na manutenção de nossa estrutura. 

 

Reforço Escolar 
Ressaltamos a visão que desenvolvemos sobre o Reforço Escolar. O Projeto 

não está restrito às aulas. Por ser centralizado no aluno (parece óbvio, mas não é o 

que acontece normalmente no ensino público), engloba ao menos assistência 

social, visitas culturais, biblioteca e aulas de artes. 

Dentro desse propósito, Mariana conduziu 63 crianças moradoras no Amorim 

na Vila União ao teatro. Sabemos que a maioria não pode ser assídua em assistir 

peças teatrais. Nosso objetivo é despertar ambições, e que as crianças, por mais 

humildes, vejam que há um mundo exterior às suas vivências, infelizmente muito 

desfavoráveis. 

Há necessidade da manutenção e incremento de apoios individuais e 

institucionais, pois estamos com grande dificuldade para manter o que 

consideramos o principal projeto em curso: o Reforço Escolar. Não temos 

patrocínio específico. Além dos custos fixos, precisamos honrar a ajuda de custo 

dos professores e adquirir material didático. 

São 98 alunos. Temos agora apostilas preparadas para a realidade das 

crianças. As apostilas refletem a ideia da personalização. Uma das nossas 
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professoras coordenou a elaboração. Infelizmente temos alunos até da sexta série 

que ainda precisam ser alfabetizados. Sabemos que há muito mais crianças nessa 

situação, o que nos contrista, mas não desanima. 

Não temos apoio oficial. Crescemos com a garra das voluntárias, dos 

professores e com a ajuda fundamental dos apoiadores, que gostaríamos de ver 

incrementada. 
 

Credibilidade 
Sem modéstia, nossa credibilidade fez com que tivéssemos distribuído cerca 

de 10.500 cestas básicas na pandemia, além de milhares de outros itens de 

alimentação e higiene. Agora, o Instituto da Criança nos incumbiu de cadastrar 100 

famílias para receberem vale-gás por um ano, sem qualquer interferência política. 

Em seguida, o Instituto ampliou o número de vales a serem distribuídos. 

 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata, 

que segue assinada pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Associação 

 
 

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2022 

 
 

 

 

Ronaldo Mendonça Vilela 

Primeiro Secretário 

 

 

Jorge Hijjar 

Presidente 

 


