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Associação de Orientação para Emprego, Educação e Saúde - Origem/Amorim 
Assembleia Geral realizada em 05-04-2017 

 
Foi realizada em 05 de abril de 2017 Assembleia Geral da ASSOCIAÇÃO DE 

ORIENTAÇÃO PARA EMPREGO, EDUCAÇÃO E SAÚDE - ORIGEM/AMORIM, 
conforme requisito estatutário. Na oportunidade, foram debatidos e decididos os 
seguintes temas: 
 

1. Relatório Anual de Atividades 
Foi aprovado o Relatório Anual de Atividades de 2016 apresentado pela 

Diretoria, o qual tem o seguinte teor: 

“O ano de 2016 representou um avanço nas atividades da Associação, graças ao 
trabalho voluntário de muitos, apesar das dificuldades encontradas. 

I. Mantivemo-nos atuando com rigorosa correção dos procedimentos, sempre 
dentro dos princípios estatutários. Fomos acolhedores para os que quiseram colaborar, e 
apoiamos na medida de nossas possibilidades aqueles que precisaram e mereceram nosso 
apoio. 

II. Agradecemos a todos os que permanecem fazendo doações, em material ou 
em espécie. São atitudes fundamentais para o desenvolvimento de dos nossos programas. 
Agradecemos especialmente a Luiz Tavares, Rosane Thomé, Elizabeth Skiavini e 
Elizabeth Aiub pelas doações. 

III. Mantivemos rigorosamente em dia todas as nossas obrigações estatutárias, 
tais como reuniões de Diretoria, Conselho Fiscal e Assembleia Geral, além de efetuar os 
balanços e providenciar os documentos pertinentes. 

IV. Josete foi homenageada em reportagem da Revista Veja-Rio, publicada tanto 
na edição física quanto na digital. Foi agraciada com o título de “Carioca Nota Dez”, por 
merecimento em virtude de suas ações sociais, inclusive pela sua atuação na Associação 
Origem/Amorim. 

V. O Instituto Millenium nos procurou para obter depoimentos de algumas das 
pessoas beneficiadas pelo Curso de Modelagem, Corte e Costura. O Instituto nos elogiou 
por sermos uma instituição sem apoio governamental ou político, somente levado adiante 
por voluntários, e ainda assim apresentando resultados consistentes em sua missão social. 

VI. Lançamos “O livro de Cesário - o coruja de minerva”, de autoria de Jorge 
Hijjar, na Livraria da Travessa de Botafogo. As cerca de cem pessoas presentes puderam 
adquirir o livro, tendo sido a renda totalmente revertida para o tratamento da menina 
Clarinha, a inspiradora da Associação. Ela própria se encarregou de dar os autógrafos, o 
que emocionou a muitos e permitiu ótimas fotos dos presentes na companhia da 
homenageada. 
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VII. Promovemos um encontro na Comunidade, pela passagem do Dia 
Internacional da Mulher, em 8 de março. Foi compartilhado um café confirmando mais 
uma vez a Oficina Amorim como um espaço de convivência apreciado pelos moradores e 
moradoras. Josete coordenou o evento, considerado como tendo sido de grande sucesso. 

VIII. A Biblioteca da Oficina Amorim cresceu; há uma grande variedade de livros, 
de diversos temas, inclusive infantis e juvenis. Temos o hardware completo - computador 
com Windows, Word e Excel, monitor, teclado e mouse para implantar o sistema 
informatizado. Ainda sem o controle, a procura pelos livros tem sido intensa. 

IX. Furnas Centrais Elétricas aprovou o nosso projeto para a aquisição de duas 
máquinas industriais, que se mostraram de grande utilidade para as aulas de Modelagem, 
Corte e Costura. Completamos o valor para que o número de máquinas chegasse a três. 
Graças à nossa perfeita situação jurídica e contábil, além do trabalho que demonstramos 
desenvolver, obtivemos o apoio da citada estatal. Os novos cursos realizados em 2016, 
foram reforçados pelas novas máquinas, sempre sob o controle e direção da coordenadora 
Josete, da professora Bia e da assistente Lenira. 

X. Acompanhado de um lanche preparado pela Josete, realizamos um encontro 
entre alunas e ex-alunas dos cursos de Modelagem, Corte e Costura com a enfermeira 
Andrea. Foram abordadas importantes questões sobre prevenção de saúde. Andrea 
orientou as participantes sobre os procedimentos necessários para que a saúde seja 
preservada ao máximo, e de maneira permanente. Após o encontro, realizamos o sorteio 
de um tablet, cuja vencedora foi a menina Kailane, netinha da nossa Instrutora de Corte 
Lenira. 

XI. Realizamos uma homenagem às mães, alguns dias antes do dia dedicado a 
elas. Josete preparou um strogonoff e um suflê para um almoço comemorativo. Foram 
distribuídos doces e realizado um sorteio de uma cesta de chocolates. Tudo para 
simbolizar o apreço, carinho e amor pelas nossas queridas mães, estejam elas em nosso 
convívio ou que já tenham partido. 

XII. O professor Cleber Daltro ministrou aulas de vilão para jovens e crianças na 
Comunidade, como parte do projeto Crescendo em Casa. O espaço da Oficina Amorim 
tem sido utilizado para as aulas. A Oficina Amorim sedia uma etapa do projeto de música 
“Crescendo em casa” do professor Cleber. 

XIII. A Associação viabilizou uma cadeira de rodas motorizada para a Francisca, 
moradora da Comunidade. Será uma nova vida para ela: a possibilidade de mover-se com 
independência.” 

 
2. Proposta de programação anual de atividades para 2017 

I. Continuaremos promovendo Cursos de Modelagem, Corte e Costura nas 
instalações da Oficina, sempre com a preciosa colaboração da Josete (coordenadora), Bia 
(instrutora) e Lenira (assistente e cortadora). Com o equipamento que possuímos é 
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possível um bom desenvolvimento dos trabalhos. Temos sempre contado com muitos 
interessados e interessadas em participar dos cursos, tanto na Comunidade e em outras 
nas proximidades. Há satisfação geral dentre os que participaram dos cursos. 

 

II. Promoveremos encontros e palestras periódicas sobre diversos temas que 
mobilizem o interesse geral e sejam de utilidade para os moradores, tais como saúde, 
educação, higiene, economia, etc. 

 

III. A Oficina, cada vez mais se afirma como espaço de convivência. Daí que 
prosseguiremos disponibilizando a área - de forma controlada - para atividades como 
corais, danças populares e sacras e ensaios teatrais. Há contatos também para o uso da 
capacidade ociosa das máquinas para o uso por pessoas interessadas em realizar pequenas 
produções de roupas, desde que com o devido controle por parte da Associação e com 
algum aporte para a manutenção da Oficina. 

 

IV. A biblioteca está estabelecida com estantes adequadas e livros de boa 
qualidade. O passo seguinte é proceder à informatização, sendo que para isso já 
possuímos o equipamento completo, necessitando agora do estabelecimento do software 
necessário para o controle. 

 

V. Agradecemos a todos os que têm colaborado, tais como o amigo Luiz e 
doadores gerais, com material ou com apoio financeiro. Ainda assim, há necessidade 
permanente de reduzir custos, por um lado, e obter arrecadação, por outro. Por esse 
motivo, permaneceremos buscando formas de auxílio para nossos projetos, inclusive 
solicitando apoio de empresas privadas instaladas nas imediações da Comunidade e para 
empresas que possuam institutos específicos. Sabemos que é difícil, inclusive em virtude 
do momento econômico-financeiro do país, mas não deixaremos de nos empenhar. Além 
disso, caso surjam, concorreremos aos projetos apresentados em edital, relacionados à 
nossa área de atuação, para isso mantendo contato permanente com pessoas e entidades 
relacionadas. 

 

VI. Permaneceremos mantendo apoio jurídico, de forma limitada às nossas 
possibilidades, ou seja, fornecer orientação, mais do que acompanhar as demandas. 

 

VII. Tivemos avanços no nosso site e página do Facebook, mas são necessários 
maiores aperfeiçoamentos, tendo em vista a importância da divulgação do nosso trabalho. 
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VIII. O Regimento Interno está minutado, necessitando conclusão, o que deverá 
ser realizado no transcorrer do ano de 2017.” 

Após segunda convocação, e decorrido o tempo necessário para a redação, esta 
Ata foi aprovada de acordo com as disposições estatutárias. 

 
3. Contas 

Foram aprovadas as contas de 2016, as quais tiveram parecer favorável do 
Conselho Fiscal. Os balanços e demonstrativos serão divulgados através do site da 
Associação. 
 

Após segunda convocação, e decorrido o tempo necessário para a redação, esta 
Ata foi aprovada de acordo com as disposições estatutárias. 

 
 
 
Rio de janeiro, 05 de abril de 2017 
 
___________________________________ 
Danielle Cristina Pereira Gonzo 
Segunda-Secretária 

 

___________________________________ 
Jorge Hijjar 
Presidente 

 


