
COMPERJ INFORMA 
—

Ed. Ago/Set - 2015

Informativo do  
Complexo Petroquímico  
do Rio de Janeiro -  
Comperj 

Tombadas desde 1978, as ruínas constituem um belíssimo patrimônio histórico nacional

Petrobras conclui obras de preservação das ruínas 
do Convento São Boaventura

No final do mês de setembro, 

concluímos as obras de consoli-

dação das ruínas do Convento São 

Boaventura. Construído em 1660, o 

local abrigava a Ordem Franciscana 

do Brasil, mas foi abandonado após 

sucessivas epidemias de febre ama-

rela, malária e tifo, que devastaram 

a região no início do século XIX.

Hoje, passados mais de 300 anos, 

as ruínas constituem uma significa-

tiva herança cultural para o municí-

pio de Itaboraí e o Leste Fluminense, 

encontrando-se localizadas dentro 

da área do Comperj. 

Devido à sua grande importância 

histórica, realizamos, desde maio de 

2014, um processo de consolidação da 

arquitetura do convento, como forma 

de evitar a continuidade de seu arruina-

mento e de garantir que as novas gera-

ções tenham acesso a esse patrimônio.

Com a duração de 493 dias, as 

obras geraram vagas de emprego 

diretas e indiretas.

As ruínas do Convento São Boa-

ventura são tombadas pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan), pelo Instituto Es-

tadual do Patrimônio Cultural (Ine-

pac) e também pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ci-

ência e Cultura (Unesco). 
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As ruínas do Convento São Boaventura formam um imponente cenário arquitetônico 
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“Fábrica de sonhos”, “Mãos que previnem o risco social” e “Na trilha do desenvolvimento” foram 
tema da sexta reunião do Comitê Comunitário de Itaboraí

Petrobras promove encontro entre a comunidade 
e os projetos sociais de Itaboraí 

Durante a sexta reunião do Comitê 

Comunitário, em 27 de agosto, ges-

tores de projetos sociais do município 

contemplados pelo último edital da Se-

leção Pública Comunidades, alinhada 

ao Programa Petrobras Socioambiental, 

apresentaram suas iniciativas às lide-

ranças locais. Também houve troca de 

experiências entre representantes dos 

projetos “Fábrica de sonhos”, “Mãos 

que previnem o risco social” e “Na trilha 

do desenvolvimento”, que aproveita-

ram a ocasião para dividir impressões 

sobre os seus campos de atuação. 

Segundo o representante da com-

panhia, Marcelo Marques, a apresenta-

ção dos projetos foi muito enriquece-

dora. “Promover o encontro entre essas 

iniciativas e a comunidade local foi um 

grande ganho. Muitos dos convidados 

não sabiam o que os projetos faziam e 

ficaram encantados ao ver fotos e rela-

tos das atividades desenvolvidas”. 

Para conhecer mais um pouco de 

cada um dos projetos apresentados, 

visite a página do Comperj na internet, 

www.petrobras.com.br/pt/nossas-ati-

vidades/principaisoperacoes/refina-

rias/complexo-petroquimico-do-rio-

de-janeiro.

Interação entre a comunidade e os projetos sociais patrocinados pela Petrobras

O Projeto Fábrica de Sonhos, por 

meio do Programa Petrobras Socioam-

biental, qualificou mais 40 moradores 

da comunidade de Itambi, entre jovens e 

adultos, na segunda turma da oficina de 

corte e costura, com ênfase no arranjo 

produtivo da indústria do carnaval.

A cerimônia de formatura aconteceu 

no dia 29 de agosto, na sede da institui-

ção. Em meio a plumas e purpurinas, os 

alunos tiveram a chance de desfilar, exi-

bindo a coleção de roupas que confeccio-

naram durante os seis meses de aulas.

Para Ana Paula Araujo, coordenadora 

do projeto, o que mais chamou a atenção 

foi o depoimento dado pelos formandos: 

“Em uma carta de agradecimento escrita 

por eles, os alunos disseram que não foi 

somente o corte e costura que aprende-

ram com a gente, mas também amplia-

Projeto Fábrica de Sonhos promove a cidadania 
por meio da qualificação profissional 
No mês de agosto aconteceu a formatura de mais uma turma do curso de corte e costura

ram sua noção de cidadania. Segundo 

eles, por meio das aulas de artesanato 

e meio ambiente, foi possível debater 

valores éticos e morais. É muito gratifi-

cante poder contribuir para a formação 

cidadã dessas pessoas”.

A terceira turma da oficina começou 

na primeira semana de setembro. Mais 

informações disponíveis no site www.

liesi.com.br.
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A formação do cidadão por meio da arte 
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“Quando você se compromete 
a ser um empreendedor social, 
você tem que estar disposto a 
fazer história”.

do para tentar transformar a realidade da 

minha cidade. Eu já oferecia oficinas gra-

tuitas para as escolas, então eu fui para as 

comunidades levar a bandeira do Lona na 

Lua. Defendi a inclusão social por meio do 

nosso projeto, a arte associada à educação. 

Então, em 2009, com a ajuda de empresá-

rios, pais de alunos e de outros colaborado-

res, conseguimos comprar a nossa sonha-

da lona cultural. Agora, em 2014, tivemos 

a felicidade de ganhar a reforma total do 

nosso espaço, graças a um outro programa 

de televisão que participamos.

O que significa o Lona na Lua para Rio 

Bonito e região? 

O Lona na Lua faz história há seis anos e 

isso não sou eu que estou falando. Durante 

esse tempo, ganhamos premiações e reco-

nhecimento da Secretaria de Cultura do Es-

tado, dos meios de comunicação, do nosso 

município e da nossa região. Em outubro, 

vamos representar o Brasil no encontro 

mundial de empreendedores sociais, na 

Alemanha. Nossa importância é mostrar 

para pessoas que é possível realizar os seus 

sonhos por meio de muito trabalho. Quem 

trabalha com amor conquista tudo que 

quer. Hoje, nós queremos ser exemplo para 

outros empreendedores sociais. Podemos 

dizer que quem acompanha de perto o 

nosso projeto sabe a transformação social 

que fizemos por aqui. 

Como começou sua vida artística? 

Comecei a fazer teatro na escola aos 12 

anos. Quando terminei o ensino médio, vi 

alguns colegas indo para faculdade, mas eu 

não queria isso. O que eu queria era viver 

da arte. Mas como eu viveria disso em uma 

cidade sem oportunidades para a carreira 

artística, sem uma ferramenta cultural para 

proporcionar isso aos jovens?  Eu tive que 

me virar. Então, decidi implantar um projeto 

que desse oportunidade a crianças e ado-

lescentes que queriam viver por meio da 

produção artística da mesma maneira que 

eu. Assim, nascia o projeto Lona na Lua, 

lançado aqui em Rio Bonito.

Como foi o início do projeto Lona na Lua?

No início, em 2007, eu ainda não tinha a 

lona. Nós íamos para as comunidades com 

uma tenda pequena e eu chamava as crian-

ças para a “lona na lua”. Esse nome vem de 

uma licença poética. Se você monta uma 

lona na lua, você pode fazer arte em qual-

quer lugar. Essa era minha missão: ensinar 

a arte do teatro como instrumento de inclu-

são social. Tudo foi muito difícil, mas hoje 

eu tenho muito orgulho da nossa história e 

do nosso projeto. 

Qual o principal desafio do seu trabalho? 

O principal desafio é viver de arte. Principal-

mente quando se vem de uma família que 

não tem condições de custear bons cursos 

para você, que te insiram em um meio ar-

tístico maior, com mais possibilidades. Por 

isso, eu tive que seguir outro caminho. Fiz 

teatro na escola, participei de vários festi-

vais teatrais, fui premiado e depois cheguei 

até a semifinal de um concurso organizado 

por uma emissora de televisão, em 2007. 

Enfim, o meu grande desafio sempre foi 

viver do que eu amo: viver da arte. 

Quais os momentos que você considera 

importantes para consolidação do seu 

projeto?

Quando fui eliminado do programa de tele-

visão, em 2007, aproveitei para usar aquele 

momento de fama que me foi proporciona-

A arte sempre foi a grande inspiração 

para o produtor cultural Zeca Novais. 

Nascido em Porteirinha, Minas Ge-

rais, mudou-se com seus pais para 

Rio Bonito aos dois anos de idade. 

Realizando apresentações teatrais 

desde a adolescência, Zeca define-

se hoje como um artista teimoso e 

curioso, um operário da arte, que 

agora chamam de empreendedor 

social. Inquieto com a falta de opor-

tunidades para formação artística 

em Rio Bonito e região, resolveu 

desenvolver o projeto Lona na Lua. 

Atualmente, em seu espaço cultu-

ral, crianças e adolescentes de 8 a 

18 anos, de todas as classes sociais, 

aprendem a arte do teatro, da músi-

ca, da dança e do circo. 

Projeto Lona na Lua ensina a arte do teatro a crianças e adolescentes de Rio Bonito

Zeca Novais



Riachos, trilhas e formações rochosas inusitadas encantam visitantes do local

A Serra do Sambé é um dos monu-

mentos paisagísticos mais importan-

tes do território de Rio Bonito. Tom-

bado pela Lei Orgânica municipal, o 

local abriga o Parque da Caixa d’Água, 

um espaço de belezas naturais que já 

foi cenário de romances literários e 

tema de versos e prosas locais.

A abundância e riqueza hídrica da 

Serra fez com que ela se tornasse a 

sede de distribuição de água no mu-

nicípio na década de 30. Segundo re-

latos, foi nesse período que uma ima-

gem de Nossa Senhora de Lourdes 

teria sido colocada em uma gruta da 

região, tornando aquela área um es-

paço de religiosidade. 

Passado algum tempo, as famí-

lias começaram a utilizar a Serra de 

Sambé como área de lazer. As caixas 

d’água construídas para o abasteci-

mento de água passaram a atrair a 

população local e em 1941 elas foram 

ampliadas para formar um belo lago, 

enriquecendo ainda mais a paisagem. 

Chegando ao final dos anos 50, 

a área deixou de servir ao abasteci-

mento da cidade e, por meio de um 

contrato firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Rio Bonito e a Cedae, a 

exploração de água passou a ser rea-

lizada a oeste da Serra. Isso permitiu 

que no ano de 1967, a partir da muni-

cipalização da Gruta de Nossa Senho-

ra, a prefeitura criasse, oficialmente, 

o Parque da Caixa D’Água.

Desde a sua inauguração, até os 

dias de hoje, o local passou por diversas 

obras para viabilizar o acesso e o con-

forto dos visitantes, como calçamento, 

iluminação, alargamento das estradas, 

instalação de brinquedos infantis, res-

tauração da estrutura e introdução de 

um viveiro de pássaros, piscina infantil 

com toboágua, playground, lanchone-

te, churrasqueiras e quiosques. 

O que mais chama a atenção no 

parque são suas grandes belezas 

naturais. Dentre elas, destaca-se a 

pedra do Índio Chorão. Esse nome 

se deu por causa de um deslizamen-

to sofrido na região, que acabou por 

esculpir na rocha a  imagem do rosto 

de um índio. Devido à umidade do lo-

cal, gotas de água escorrem pela sua 

“face”, fazendo com que a formação 

pareça realmente chorar.

Essa e outras atrações do Parque 

Caixa D’água podem ser visitadas to-

dos os dias da semana, das 8h às 17h.

Parque da Caixa D’água: referência de beleza 
natural em Rio Bonito 
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O Parque da Caixa D’água fica localizado na Serra do Sambé, patrimônio tombado pela Lei Orgânica municipal


