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

Reunião de Diretoria em 04-10-14 
 
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 outubro 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. 
 

2. Máquinas da Oficina 
No momento, possuímos as seguintes máquinas, ainda pouco para o que 

consideramos necessário: uma colarete (galoneira), uma overlock, duas retas 
industriais e uma máquina de corte e algumas máquinas caseiras. São necessárias, 
ao menos, uma overlock de cinco fios, uma colarete semi-industrial, um ferro 
industrial e a um adaptador para casear. Estamos providenciando a confecção de 
etiquetas, para consolidar a marca “Origem” nas peças produzidas. Precisamos de 
um logotipo. 
 

3. Funarte 
A Funarte lançou um edital dirigido a artistas afro-brasileiros, que visa 

conceder bolsas para projetos por ela aprovados e selecionados. Desenvolvemos 
um projeto a ser realizado na Comunidade pelo artista gráfico Luis Cláudio da 
Silva - Mega. O projeto prevê a elaboração de uma revista de história em 
quadrinhos com temática social, realizado de forma interativa com jovens 
moradores da Comunidade, inclusive com a criação e desenvolvimento de 
personagens identificados com os moradores. 

 
4. Desfile e divulgação 

Josete coordenará um desfile na Comunidade com as roupas e acessórios 
produzido na Oficina. O objetivo é apresentar o que tem sido produzido, e assim 
aumentar as vendas. O evento deverá acontecer no dia 16 de dezembro. 
Solicitaremos o apoio do Instituto Invepar para a confecção de faixas de 
propaganda. Paralelamente, distribuiremos convites (também elaborados com a 
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colaboração do Instituto Invepar) para que a Oficina receba visitas de interessados 
em conhecer o trabalho que desenvolvemos. 

 
5. Bingo 

No mesmo dia do desfile, será realizado um bingo, quando serão 
sorteados um aparelho de TV de 24”, um ventilador, uma panela elétrica, uma 
batedeira e um forno elétrico. Divulgaremos mais detalhes em data mais próxima 
do desfile/bingo. 

 
6. Conselho Comunitário de Manguinhos 

O Projeto Instituto Pereira Passos-Social, juntamente com o Conselho 
Comunitário de Manguinhos, do qual a nossa Associação faz parte, incluiu a 
Oficina Amorim no mapa das organizações que realizam trabalhos sociais 
importantes. A inclusão é um reconhecimento do que estamos realizando, o que 
representa um reconhecimento Oficial, pois o Instituto Pereira Passos é um órgão 
vinculado à prefeitura do Rio de Janeiro. 

 
 
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 outubro de 2014 
 
 
___________________________________ 
Eduardo Carlos Florenço 
Primeiro-Secretário 

 

 

___________________________________ 
Jorge Aiub Hijjar 
Presidente 

 
 
 


