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Associação de Orientação para Emprego, Educação e Saúde - 

Origem/Amorim 

Reunião de Diretoria em 31-08-13 

 

Presentes: Jorge Aiub Hijjar – Presidente / Josete dos Santos Lima - Vice-

Presidente Executiva / Roberto Aiex - Diretor Administrativo / José Nunes 

Mendes - Diretor Financeiro / Eduardo Carlos Florenço - Primeiro 

Secretário / Danielle Cristina Pereira Gonzo - Segunda-Secretária 

 

Reunidos em 31/08/13 foi realizada a segunda reunião de 

Diretoria da ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PARA EMPREGO, 

EDUCAÇÃO E SAÚDE - ORIGEM/AMORIM, conforme requisito 

Estatutário. 

 

 

Foram abordados os seguintes pontos, incluindo informes e decisões: 

1. Evento sobre doação de órgãos 

Como é de ciência de todos, a nossa Associação tem por objeto social 

o desenvolvimento de diversas atividades, sendo a primeira e mais 

importante a Oficina Amorim. Conforme divulgamos, um outro 

importante trabalho vem sendo desenvolvido principalmente pela 

Josete, qual seja, um evento sobre doação de órgãos, que está tendo 

lugar no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na Ilha do 

Fundão. A Origem/Amorim é co-patrocinadora do ciclo de palestras. 

A Clarinha, inspiradora da Associação, estará presente na palestra do 

professor Luis Afonso Henrique Mariz, secretário-geral da Fundação 

José Bonifácio, ligada à UFRJ. Esta apresentação ocorrerá na terça-

feira dia 03/09, às 11 horas no auditório Alice Rosa, no Hospital 

Universitário. O professor, que também é médico, foi quem realizou 

as diálises da Clarinha, que enfim conseguiu, com nosso apoio, 

realizar dois transplantes de rim (no primeiro houve rejeição). 

Clarinha hoje com sete anos de idade está aí, estudando e distribuindo 

alegrias para todos. 

2. Projeto Oficina Amorim 

Ficou aprovado formalmente a existência do “Projeto Oficina 

Amorim”. A oficialização objetiva estabelecer procedimentos 

adequados quanto aos gastos e receitas concernentes ao Projeto, daí a 

contabilização poder ser feita de forma adequada. 

3. Turma-piloto 

Bia apresentou um balanço sobre as aulas da turma-piloto de 

Modelagem, Corte e Costura Industrial. Precisamos agora formalizar 

os certificados de conclusão e solicitar avaliações por parte das alunas. 
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A atividade foi considerada um sucesso, apesar das dificuldades por se 

tratar da primeira turma. Concluiu-se que o número de horas deve ser 

ampliado, especialmente as aulas práticas. Diversas aprendizes se 

interessaram em prosseguir no aprendizado. Lembramos que, de 

acordo com dados censitários do IBGE, 45% dos lares brasileiros são 

providos por mulheres, sendo que mais de 15% delas possuem renda 

inferior a um salário mínimo. Portanto, entre outros benefícios, nosso 

Projeto apresenta a possibilidade para as treinandas de virem a 

incrementar a renda familiar, através de serviços que venham a 

prestar. 

4. Produção 

Mariana e Katia adquiriram um lote de malhas destinadas à produção, 

sempre tendo em foco a atividade-fim do Projeto Oficina Amorim, 

qual seja a de propiciar ensino gratuito ou de baixo custo. 

5. Obra 

A obra de contenção de umidade na Oficina está em andamento, com 

final previsto para dentro de 15 dias. Jorge, esposo da Bia, Nunes e 

Paulo Germano estão cuidando para que uma das paredes laterais e o 

piso fiquem livre de infiltração, e assim possamos retomar 

rapidamente as aulas. 

6. Invepar 

Além do Projeto da Oficina, que apresentaremos à Invepar/Linha 

Amarela quando do lançamento do edital, estamos solicitando apoio 

pontual, relativo ao fornecimento de uma máquina de costura reta e 

uma partida de malhas, para que possamos melhor desenvolver nossas 

aulas. 

7. Facebook 

Tem sido um sucesso a apresentação de vestuário, especialmente 

dedicado ao público jovem. Todas as atividades ligadas a confecção 

estão relacionadas com os Cursos em desenvolvimento e projetados 

pela Oficina. 

8. Imóvel 

Estamos providenciando o registro do nosso imóvel (adquirido no 

início do ano) junto à Associação de Moradores, sob a orientação do 

Dr. Rubem Ferman. Josete está instando junto à Associação para obter 

as informações necessárias. 

9. Formalizações 

É necessário o perfeito ajuste de ordem formal para nossas atividades, 

tanto voluntárias como de aprendizes ou treinandos. Para isso 

contamos com o apoio jurídico que nunca nos faltou. 

10. Site 

Fernando Fernandes obteve um domínio “.org” para a Associação, e 

montou a estrutura dentro dos melhores parâmetros existentes. 
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Precisamos agora fornecer o conteúdo e definir a programação visual, 

para logo após procedermos à divulgação 

11. Programação visual 

Nossa amiga Maristela dispõe-se a preparar nossa programação visual, 

incluindo a logomarca e desenho do site. Futuramente, o nosso 

emblema poderá também ser utilizado, a título de divulgação, em 

camisetas a serem por nós confeccionadas. Por orientação da 

Maristela, deveremos fazer um brainstorm, onde diversos de nós 

transmitirão suas ideias para que se chegue à marca que sintetize 

nossa missão. De enorme valia serão os desenhos feitos pela Alba, que 

possuem alto conteúdo artístico, e reportam ao trabalho por nós 

desenvolvido. 

12. Organização 

A formalização de nossas atividades se faz cada vez mais necessária, 

tendo em vista o requerido pelos órgãos externos com os quais nos 

relacionamos. Conforme lembrou o Roberto Aiex, não podemos 

sequer cometer pequenos erros de português quando apresentarmos 

projetos, pois há o risco de estes se tornarem “mais relevantes” do que 

o próprio conteúdo do apresentado. 

 

Terminada a reunião, Josete leu um bonito texto sobre a importância 

da afetividade, característica mais do que presente entre os integrantes da 

Associação. 

 

Após decorrido o tempo necessário para a redação desta Ata, foi 

aprovada pelos presentes, e assinada, abaixo, pelo Primeiro Secretário e 

pelo Presidente da Associação 

 

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2013 

 

___________________________________ 

Eduardo Carlos Florenço 

Primeiro-Secretário 

___________________________________ 

Jorge Aiub Hijjar 

Presidente 


