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Associação de Orientação para Emprego, Educação e Saúde - 

Origem/Amorim 
Reunião de Diretoria em 11/04/2018 

 
 
Presentes: Jorge Hijjar – Presidente / Josete dos Santos Lima - Vice-Presidente 
Executiva / Roberto Aiex - Diretor Administrativo / 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. Evolução dos trabalhos na Comunidade 
Foi apresentado um quadro geral das atividades desenvolvidas nestes 

dois meses e meio desde a inauguração do Espaço Origem. Cremos que a 
evolução tem sido substancial. Estão sendo estabelecidos contatos com 
potenciais parceiros, importante item para nosso progresso. 

A adequação à realidade local é um fator a ser sempre considerado, 
pois eventualmente algo idealizado não se sustenta. As demandas vão surgindo 
permanentemente, geradas pela existência em si do Espaço Origem, único do 
gênero na Comunidade, que não conta com outras ONGs além da nossa. 

 
2. Cadastro 

Idealmente, elaboraríamos um cadastro geral da Comunidade, cuja 
população é estimada entre 12 e 15 mil pessoas. Na impossibilidade, estamos 
consolidando cadastros localizados, ao menos constituídos por associados, 
alunas e interessadas no Curso de Modelagem, idem no Curso para o Enem, 
interessados gerais, crianças na Colônia de Férias, beneficiários de entrega de 
livros na inauguração, etc. 
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3. Associados 
A Diretoria recebeu e aprovou ad referendum da Assembleia Geral as 

seguintes propostas de associados: Cláudia Regina Lourenço de Melo, Geilson 
Bulhões de Sousa, José Carlos de Almeida Gouvêa, Luiz Tavares Pereira Filho, 
Maristela Pessoa Ramos, Paulo Roberto Amador dos Santos, Renato Paulino de 
Carvalho Filho, Ronaldo Mendonça Vilela e Silvia da Silva Oliveira. 

 
4. Espaço - necessidade de equipamentos 

Para que o Espaço se torne plenamente funcional são necessários ao 
menos os seguintes equipamentos: 

a. Uma smartv e um notebook para as aulas na sala superior 
Os custos para uma smartv de 55” e um notebook para apoiar 
giraria em torno de 4.600 reais. 
O equipamento servirá para passar vídeos educacionais, 
apresentações em PowerPoint, e certamente gerará outras 
demandas. 

b. Um freezer (especialmente para possibilitar futuros alugueis para 
eventos) 

c. Um equipamento de som 
d. Extintores e seguro, incluindo incêndio, roubo e responsabilidade 

civil. 
e. Pequenas obras de manutenção 

Trata-se de reforço na impermeabilização, ajustes nos banheiros, 
proteção para os livros, etc 

Além destes, a Oficina de Modelagem, Corte e Costura carece de uma 
mesa de corte maior e de duas máquinas de costura industriais retas, para que 
as aulas possam acontecer de maneira adequada. A princípio, o orçamento gira 
em torno de 3.500 reais. 

 
5. Autossustentabilidade 

Há um consenso de que a busca pela autossustentabilidade é item 
essencial para a consolidação dos trabalhos. Não se confunde com o item 
acima, relativo à necessidade imediata de equipar o Espaço e a Oficina. 

Ao menos na etapa em que estamos, buscamos que os projetos 
desenvolvidos se autossustentem. Os cursos permanecem gratuitos, mas gastos 
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como apostilas, lanches, etc podem ser rateados entre apoiadores. Os custos 
fixos ainda são altos, é necessário reduzir. 

Nesse sentido, deliberou-se pela necessidade das seguintes iniciativas, 
todas de médio prazo, tendo em vista serem de execução complexa, sujeitas a 
ajustes, e considerando a pequena estrutura da Associação. Os itens a seguir 
retratam os pontos a serem atacados. 
 

6. Redução dos custos fixos 
É tarefa permanente a busca por reduzir os custos fixos, tais como Contador, 
luz, telefone, etc. 
 
7. Busca de apoio financeiro permanente 
A maior consistência financeira viabilizaria, ao menos parcialmente, o que 
parece consistir em consenso: com o tempo devemos caminhar cada vez 
mais para a profissionalização, ao menos parcial, dos cursos e atendimentos. 

a. Empresas 
Ficamos de entrar em contato com diversas empresas apresentando cinco 

projetos essenciais. O fato de fixar este número não significa que os 
demais em curso ou programados sejam de menor importância, como por 
exemplo Capoeira, Dança, Estética, Esportes de salão, etc. É que limitar 
torna mais provável a atenção para o apresentado, principalmente se nos 
fixarmos, especialmente (mas não exclusivamente) em projetos de geração 
de renda, direta ou indireta. 

As prioridades para contatos seriam as patrocinadoras do Instituo 
Millenium (que já nos procurou há tempos e obteve depoimentos de 
beneficiadas), a Fundação João Ferraz e talvez algumas empresas com sede 
próximas à Comunidade, nas regiões de Bonsucesso e Manguinhos. 

Os cinco projetos seriam: 
I. Modelagem, Corte e Costura - principalmente dirigido para o 

público-alvo constituído por senhoras provedoras (altíssimo 
percentual nacional, regional e local) - há muita procura 

II. Preparatório para o ENEM - principalmente para jovens 
III.Biblioteca - dirigida para todas as idades, temos um projeto de 
organização em andamento 
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IV. Cidadania - incluiria palestras sobre saúde, oportunidades de 
emprego, higiene, orientação para prevenção dentária, etc. 
V. Recreativo-cultural - dirigido especialmente para crianças e 
jovens. 

b. Sócios beneméritos, ou contribuintes 
Foi levantada a possibilidade de criarmos esta categoria, ou seja, sócios 

(pessoas físicas ou jurídicas) que contribuam periodicamente com valores 
para a Associação. Daríamos o crédito necessário e informaríamos o 
andamento dos trabalhos de forma especial. As eventuais contribuições 
devem ser solicitadas de forma a que os eventuais colaboradores sintam-se 
confortáveis com a colaboração, pois se estiverem sem convicção, ou os 
valores sejam acima do que de fato desejem, com o tempo a desistência 
aconteceria. 

 
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 2018 
 

_______________________________ 
Jorge Hijjar 
Presidente 

 

 

_______________________________ 
Danielle Cristina Pereira Gonzo 
Segunda-Secretária 

 


