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

Reunião de Diretoria em 11/04/2017 
 
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. Abertura 
Os participantes fizeram relatos com o objetivo de apresentar 

realizações recentes e o que há por fazer, propiciando debates e sugestões 
mútuas. 

 
 

1. Curso de Modelagem, Corte e Costura 
Prosseguem as aulas de Modelagem, Corte e Costura ministradas por 
Bia, professora e modelista profissional de vasta experiência, moradora 
na Comunidade. A avaliação de alunos e alunas tem sido altamente 
positiva. Está em curso a quarta turma, sendo que muitos interessados 
encontram-se em fila de espera para participar das próximas turmas. 
 

2. Projeto Descusturando 
Diego e Nathan, moradores na Comunidade, respectivamente 
profissionais de informática e logística procuraram a Associação para 
obter apoio quanto ao projeto por eles desenvolvido, denominado 
“Descusturando”. O projeto consiste em reciclar materiais com o 
objetivo de produzir itens com criatividade, bom gosto e custo acessível. 
Eles poderão utilizar em tempo parcial as máquinas da Oficina da 
Associação, que será beneficiada por poder gerar renda para moradoras 
que trabalharão nos produtos, bem como no futuro receber algum apoio 
financeiro dos empreendedores. 
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3. Espaço novo 

Apresentamos ao Sindicato das Empresas Seguradoras dos Estados do 
Rio de Janeiro e do Espírito Santo proposta para obter patrocínio quanto 
à locação de um espaço na Rua Rosa da Fonseca, 293, de cerca de 100 
metros quadrados. A proposta e explicitou o escopo da Associação e os 
projetos em desenvolvimento e a serem desenvolvidos. Contamos com o 
apoio de Luiz Tavares, Paulo Amador e Ronaldo Vilela, este diretor 
executivo do Sindicato. O espaço novo, após as obras necessárias 
permitirá o desenvolvimento dos projetos, os quais já não encontram 
espaço suficiente na Oficina. As eventuais novas instalações poderão 
também gerar uma dinâmica própria, tornando a Associação mais 
visível, e assim gerando novos projetos e apoiadores. 
 

4. Aulas de violão 
Estamos projetando retomar as aulas de violão, ministradas pelo 
professor Cleber Daltro. Adquirimos mais seis violões, que serão 
incorporados aos três que já possuímos. Acreditamos que no espaço da 
Oficina poderemos atender a cerca de 15 alunos, portanto é necessário 
que nove deles possuam seus próprios violões. Acreditamos ser uma 
atividade saudável, de interesse para muitos, portanto de acordo com os 
princípios que regem a Associação. 
 

5. Solicitação de apoio de empresas vizinhas e patrocinadoras do 
Instituo Millenium 
Estamos redigindo texto solicitando apoio às empresas localizadas nos 
bairros de Manguinhos e Bonsucesso, expondo o conjunto de ações que 
compõem o Projeto Modelar, dirigido basicamente aos jovens da 
Comunidade Amorim e imediações. O mesmo estamos fazendo com as 
empresas patrocinadoras do Instituo Millenium, o qual nos entrevistou, 
obtendo depoimentos das pessoas beneficiadas por nossos projetos. 
 

6. ENEM 
Por iniciativa da Julia Coli e apoio da professora Leila, estamos dando 
início a aulas de reforço para quem deseje prestar concurso no ENEM. Já 
obtivemos adesão voluntária para ministrar aulas do Raphael e da Tays, 
que junto com a Julia são formados ou universitários, e que portanto 
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estão aptos a ensinar em suas respectivas especialidades. Sabemos que a 
organização não é simples, mas com a disposição dos citados e de outros 
que certamente se incorporarão a esse esforço, decerto cumpriremos 
nosso intento cada vez melhor. 

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

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

 
Rio de Janeiro,11 de abril de 2017 
 
___________________________________ 
Danielle Cristina Pereira Gonzo 
Segunda Secretária 
 
__________________________________ 
Jorge Aiub Hijjar 
Presidente 

 
 


