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Associação de Orientação para Emprego, Educação e Saúde - 
Origem/Amorim 

Reunião de Diretoria em 04-07-14 
 
Presentes: Jorge Hijjar – Presidente / Josete dos Santos Lima - Vice-Presidente 
Executiva / Roberto Aiex - Diretor Administrativo / José Nunes Mendes - Diretor 
Financeiro / Eduardo Carlos Florenço - Primeiro Secretário / Maurício da Silva 
Victorino - Contador e Mariana Lima Reis, Pedro Mesquita Teixeira, Elcio Rubem 
Igrejas Fragoso e Augusto Sergio Pinto Guimarães 
 

Foi realizada em 04 de julho de 2014 reunião de Diretoria da 
ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PARA EMPREGO, EDUCAÇÃO E SAÚDE 
- ORIGEM/AMORIM, conforme requisito Estatutário. 
 

1. Abertura 
Os participantes da reunião fizeram relatos com o objetivo de apresentar 

as realizações recentes e o que há por fazer, propiciando debates e sugestões 
mútuas. A Associação continua progredindo, consciente das dificuldades de 
realizar um trabalho social, baseado em ações voluntárias. 
 

2. Oficina 
A Oficina Amorim está evoluindo, dirigida pela Josete e tendo a Bia 

como principal colaboradora. Estamos produzindo peças de boa qualidade, as quais 
colocamos à venda para subsidiar o funcionamento da Oficina, gerando trabalho 
para moradores da Comunidade. Unimos produção com ensino, pois moradoras 
são treinadas nas áreas de modelagem, corte e costura. Vide algumas fotos no 
nosso site http://origem-amorim.org.br 

 
3. Doações 

Além das muitas doações recebidas, principalmente de roupas, o nosso 
associado Pedro Mesquita Teixeira doou uma máquina de costura, importantíssimo 
equipamento para prosseguir os trabalhos. Roberto Aiex doou três enxovais de 
grande qualidade, confeccionados por sua esposa Vânia para doar a mães ou 
gestantes carentes moradoras na Comunidade. Fotos das doações efetuadas serão 
colocadas no site em breve. 

Também recebemos um desktop, com monitor, que abrigará todos os 
nossos arquivos, substituindo o laptop até aqui em uso. 

Aguardamos mais doações, que revertam para melhorar a Oficina, ajudar 
pessoas que necessitem, ou para serem colocadas à venda no Bazar, no sentido de 
ajudar na manutenção da Oficina e da Associação como um todo. 
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4. Bazares 
Josete tem coordenado bazares mensais, no sentido de auxiliar na 

manutenção e melhoria da Oficina. Por enquanto, devido ao pequeno porte, a 
Oficina ainda não é autossustentável, por isso a necessidade de obtermos as 
doações citadas no item anterior. 

 
5. Parcerias e comodatos 

Estamos estabelecendo, como modelo para as diversas ações da 
Associação, parcerias diversas, especialmente no formato de contratos de 
comodato. Já temos a sala da Presidente Vagas, utilizada como sede, cedida com 
essa característica. Agora, estamos providenciando, em moldes semelhantes, 
contratos para a manutenção da Oficina e para a elaboração de balanços e demais 
documentos legais exigidos pelo Estatuto. Além disso, emprestaremos nossas 
instalações para que amigos desenvolvam atividades da Associação, desde que 
voltadas para ações sociais, e em troca receberemos apoio e divulgação. Por 
exemplo, estamos apoiando a criação de uma Associação que agregará artistas 
avulso, para que possam desenvolver seus trabalhos de forma mais profissional. 
Outro projeto é relativo ao aproveitamento de alimentos em condições abonadas 
pelos CEASA, mas que não são mais comercializados, transferindo-os para uma 
cozinha industrial atualmente desativada, situada no município de Mesquita. 

 
6. Anteprojetos 

Temos esquematizados três anteprojetos, para os quais o apoio externo 
se faz necessário. “Revivendo Zumbi”, já realizado por duas vezes pela 
Associação, sendo uma delas em pareceria com a UFRJ e outra de realização 
exclusiva da Associação, na própria Comunidade, com a coordenação geral da 
Josete. O segundo anteprojeto é a realização de festejos juninos, considerados 
eventos de preservação cultural. Já realizamos uma vez na Comunidade, tendo tido 
grande sucesso, porém o apoio financeiro é necessário para a viabilização de novo 
evento. O terceiro é o de desenvolvimento de atividades teatrais, para o que, há 
moradores com experiência na área, que atuariam como instrutores. 

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

aprovada pelos presentes, e assinada, abaixo, pelo Primeiro Secretário e pelo 
Presidente da Associação 

Rio de Janeiro, 4 de julho de 2014 
 
___________________________________ 
Eduardo Carlos Florenço 
Primeiro-Secretário 

 

___________________________________ 
Jorge Aiub Hijjar 
Presidente 


