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

Reunião de Diretoria em 14/07/16 
 
Presentes: Jorge Aiub Hijjar – Presidente / Josete dos Santos Lima - Vice-
Presidente Executiva / Roberto Aiex - Diretor Administrativo / José Nunes 
Mendes - Diretor Financeiro / Danielle Cristina Pereira Gonzo - Segunda 
Secretária 
 

1. Conversa sobre prevenção de saúde 
Foi realizado em 21 de maio um encontro entre alunos e ex-alunas 

dos cursos de Modelagem, Corte e Costura com a enfermeira Andrea. Na 
ocasião, que teve participação exclusivamente feminina, foram abordadas 
importantes questões sobre prevenção de saúde. Andrea orientou as 
participantes sobre os importantes procedimentos a serem adotados para que a 
saúde seja preservada ao máximo, e de maneira permanente. Em seguida, foi 
servido um lanche preparado por Josete e realizado o sorteio de um tablet, 
cuja vencedora foi a menina Kailane, netinha da nossa Instrutora de Corte 
Lenira. 
 

2. Dia das mães comemorado entre as alunas do Curso 
No sábado imediatamente anterior ao dia das mães foi feita uma 

homenagem às mães. A nossa vice-presidente executiva Josete preparou um 
strogonoff e um suflê para um almoço comemorativo. Foram distribuídos 
doces e realizado um sorteio de uma cesta de chocolates. Tudo para simbolizar 
o apreço, carinho e amor que todos temos pelas nossas queridas mães, estejam 
elas ainda em nosso convívio ou aquelas que já partiram. 
 

3. Aulas de violão 
O professor Cleber tem ministrado aulas de vilão para jovens e 

crianças na Comunidade, como parte do projeto Crescendo em Casa. O espaço 
da Oficina Amorim tem sido utilizado para as aulas. Há diversos vídeos no 
youtube registrando as aulas. A Oficina Amorim sedia uma etapa do projeto 
de música “Crescendo em casa” do professor Cleber Daltro. 
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Após decorrido o tempo necessário para a redação desta Ata, foi 

aprovada pelos presentes, e assinada, abaixo, pela Segunda Secretária e pelo 
Presidente da Associação 

 
Rio de Janeiro, 14 de julho de 2016 
 
___________________________________ 
Danielle Cristina Pereira Gonzo 
Segunda Secretária 
 
__________________________________ 
Jorge Aiub Hijjar 
Presidente 

 


