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Associação de Orientação para Emprego, Educação e Saúde - 

Origem/Amorim 

Reunião de Diretoria em 15-10-13 

 

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 15/10/13 foi realizada a terceira 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. Contatos 

Temos ampliado nossos contatos externos, apesar das dificuldades 

derivadas de nossa estrutura reduzida, entretanto superadas pela 

dedicação e competência de tantos amigos. Os contatos já feitos e por 

fazer são com a CCM - Coordenação do Complexo de Manguinhos, 

BNDEs, Invepar/Linha Amarela, FIRJAN, Ministério das Cidades, 

Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, COEP, 

Empresa “Alta Moda” e Secretaria de Economia Solidária da 

Prefeitura do Rio de Janeiro 

2. COEP 

Estivemos em contato com o Marcos, da COEP - Rede Nacional de 

Mobilização Social, entidade que desenvolve há muitos anos inúmeros 

trabalhos sociais, com excelente estrutura, e combinando de forma 

consistente a dimensão acadêmica com as ações práticas. O COEP 

hoje se articula em três linhas, que são o da Erradicação da Miséria, o 

da Participação, Direitos e Cidadania e o de Meio Ambiente, Clima e 

Vulnerabilidades. Obtivemos ótimas orientações relativas a 

possibilidade de financiamento futuro, estrutura e formas de 

organização. O material da COEP encontra-se na sede à disposição de 

quem queira examinar. 

3. FIRJAN 

Temos a possibilidade de promover cursos para interessados, em 

parceria com a FIRJAN. Josete e Mariana estão examinando a 

possibilidade. Nossa amiga Claudia informou e forneceu prospectos, 

nos quais são apresentadas as possibilidades. A Firjan oferece 
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professores e material, e cabe a nós montar as turmas e oferecer 

espaço adequado. 

4. Ideias / Planejamento Estratégico 

Muitas ideias têm surgido, e infelizmente não podemos dar curso a 

todas, em virtude da nossa estrutura ainda reduzida. Daí, como 

lembrou a Maristela, a importância da elaboração de um planejamento 

estratégico, onde esteja claro para todos nossa missão, metas, 

objetivos, perspectivas, prazos, etc., ser de fundamental importância. 

Já esboçamos este planejamento, e agora é necessário retomar, para 

que não haja dispersões, e que possamos nos concentrar nas 

prioridades de cada momento. 

 

 

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, 15 de outubro de 2013 

 

___________________________________ 

Eduardo Carlos Florenço 

Primeiro-Secretário 

___________________________________ 

Jorge Aiub Hijjar 

Presidente 

 
 


