ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PARA EMPREGO, EDUCAÇÃO E SAÚDE
-----------------------------------------------------------------ORIGEM/AMORIM

Associação de Orientação para Emprego, Educação e Saúde Origem/Amorim
Reunião de Diretoria em 08/04/16
Presentes: Jorge Aiub Hijjar – Presidente / Josete dos Santos Lima - VicePresidente Executiva / Roberto Aiex - Diretor Administrativo / José Nunes
Mendes - Diretor Financeiro / Danielle Cristina Pereira Gonzo - Segunda
Secretária
Reunidos em 08/04/16 foi realizada reunião de Diretoria da
ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PARA EMPREGO, EDUCAÇÃO E
SAÚDE - ORIGEM/AMORIM, conforme requisito Estatutário.
1.

Abertura
Os participantes fizeram relatos com o objetivo de apresentar
realizações recentes e o que há por fazer, propiciando debates e sugestões
mútuas. A Associação progride, sempre superando as dificuldades
encontradas.
2. Clarinha e o lançamento de livro
A menina Clarinha esteve no lançamento do romance “O livro de
Cesário – o coruja de miverva”, de autoria de Jorge Hijjar. Ela esteve na mesa
do autor, encarregada de dar os autógrafos, o que representou algo inédito, e
ao mesmo tempo de grande simpatia e emoção. Compareceram cerca de 100
amigos, tendo sido toda a venda dos livros dedicada ao tratamento da
Clarinha, que recentemente foi submetida a novas cirurgias.
3. Dia Internacional da mulher
A Associação promoveu um encontro na Comunidade, um
congraçamento pela passagem do Dia Internacional da Mulher, em 8 de
março. Foi compartilhado um café entre todas, confirmando a Oficina
Amorim como um espaço de convivência muito apreciado pelos moradores e
moradoras. Josete coordenou o evento, considerado por todos como tendo sido
de grande sucesso.
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4. Natal: Associação distribui brinquedos na Comunidade
Agradecemos especialmente ao Gilberto Ramos que doou brinquedos
e Josete, Nunes e Mariana pela organização e transporte. Foram distribuídos
muitos brinquedos, para alegria geral da garotada moradora na Comunidade.
5. Biblioteca
Está montada a Biblioteca da Oficina Amorim. Os livros foram
recebidos em doação, e agradecemos a todos que tiveram a generosidade de
doar. Tanto adultos quanto crianças têm procurado os livros, já que o acervo é
composto por grande variedade de temas.
6. Máquinas industriais
Furnas Centrais Elétricas aprovou nosso projeto para a aquisição de
duas máquinas industriais, que serão de extrema utilidade no desenvolvimento
das aulas e da produção da Oficina. Completamos o valor para que o número
de máquinas industriais chegasse a três. Graças à nossa perfeita situação
jurídica e contábil pudemos obter o apoio da citada estatal. Juntamente com as
máquinas já existentes será possível o atendimento a pequenas encomendas,
cuja eventual receita será revertida para os gastos correntes da Oficina.
7. Novo Curso com novas máquinas
No sábado dia 13 de fevereiro demos início a mais uma turma de
Modelagem, Corte e Costura, constituída por 8 alunos moradores na
Comunidade Amorim. O nosso equipamento está reforçado pelas três
máquinas industriais pagas por Furnas, através de seu programa social. A
aprovação do nosso pedido deu-se em função do reconhecimento do trabalho
que desenvolvemos e ao perfeito cumprimento dos preceitos legais e contábeis
da Associação. Josete, Bia e Lenira estão à frente dos trabalhos.”
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, 8 de abril de 2016
________________________

______________________

Danielle Cristina Pereira Gonzo
Segunda-Secretária

Jorge Hijjar
Presidente
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