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Píer e área de movimentação encontram-se prontos para uso
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Iniciado projeto de preservação do patrimônio histórico de Itaboraí
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o As ruínas do Convento São Boaven-

tura, tombadas pelo Instituto Estadual 

do Patrimônio Cultural (Inepac) e pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan), localiza-

das dentro da área do Comperj, estão 

sendo consolidadas pela Petrobras. 

Para realização do projeto, a companhia 

contratou os serviços de uma empre- 

sa especializada, que tem no seu  

currículo, entre outros trabalhos, a res-

tauração do edifício do Correio Velho, 

no município de Iguape, São Paulo.

As atividades de consolidação estão 

em curso desde maio e integram o 

Plano de Valorização da Cultura Local 

do Comperj. O plano promove o resgate 

e a preservação do patrimônio histórico 

material e imaterial da região vizinha ao 

empreendimento, prevendo, ainda, a 

capacitação de professores em História 

e Cultura, para promover a difusão de 

informações relacionadas aos temas 

junto à população local.

Consolidar as ruínas do convento São Boaventura permitirá manter viva a história da cidade

Sistema de transporte de equipamentos  
especiais: mais uma etapa concluída

Duas importantes etapas do sis-

tema responsável pelo transporte de 

equipamentos especiais (ultra pesados 

e de grandes dimensões) para o Com-

perj foram concluídos: o píer e a área de 

movimentação (retroárea). As obras para 

a construção desses locais, que servem 

para o descarregamento; armazenamen-

to e manobra das peças, respectivamen-

te, duraram aproximadamente 19 meses 

e ocorreram na Praia da Beira, em Itaoca, 

São Gonçalo.

Os equipamentos especiais podem 

chegar a pesar 1.000 toneladas cada, 

equivalente a aproximadamente 30 

Boeings 737, peso muito superior ao 

suportado pelas rodovias tradicionais.   

Por esse motivo, está sendo construída 

uma via, passando por São Gonçalo e 

Itaboraí, que tornará possível a passa-

gem das peças.

A estrada terá cerca de 18 quilôme-

tros de extensão e ligará o píer de Itaoca 

ao Comperj, no município de Itaboraí.

Após a chegada dos equipamentos 

especiais no empreendimento, toda a 

infraestrutura será transferida para  

Prefeitura Municipal de São Gonçalo.
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O primeiro colégio de Rio Bonito completa 80 anos
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A escola foi construída em 1934, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro

e vereador do município, dedicou 

um poema à associação que 

deu origem ao colégio, o “Grupo 

Escolar Barão do Rio de Branco”:

“Divino templo! Sacrossanto 

altar, onde se estuda 

religiosamente/ Algemado  

ao exemplo salutar/ Que 

dignifica o coração da gente./ 

Nessa tua grandeza onipotente 

reflete a luz que simboliza,/ na 

bendita virtude do presente,  

- um futuro feliz, a realizar/ 

Nesse ponto altaneiro da cidade/ 

És para o povo a catedral imensa, 

no apostolado da felicidade./  

És, enfim sobre graça do infinito, 

a Casa espiritual da nossa 

crença/ Para glória imortal  

de Rio Bonito!”

O Colégio Estadual Barão do 

Rio Branco, o mais antigo da 

cidade, completará 80 anos no 

dia 10 de dezembro. A escola foi 

construída em 1934 pelo Governo 

do Estado do Rio de Janeiro, 

nas gestões de Manuel Duarte 

(1927 a 1930) e de Ary Parreiras 

(1931 a 1935). O terreno onde foi 

erguido o prédio de dois andares 

foi cedido pelo então capitão do 

Exército, Antônio Pereira de Faria. 

O edifício do Colégio Estadual 

Barão do Rio Branco, quando 

inaugurado, possuía oito salas de 

aula, um pátio interno e outros 

espaços de convivência. Com o 

passar dos anos, a infraestrutura 

foi adaptada para acomodar mais 

turmas e expandir a capacidade 

de atendimento. Atualmente, 

mais de 600 alunos frequentam 

o colégio, com turmas de ensino 

fundamental e médio. Anexo ao 

prédio há uma escola voltada para 

a educação infantil ,  conhecida 

como “Barãozinho”, cuja gestão é 

feita pelo município. Atuam cerca 

de 100 funcionários no Barão do 

Rio Branco, entre professores e 

corpo administrativo.

Localizado no alto de uma 

colina, o prédio possui escadarias 

que dão acesso à Rua Duque de 

Caxias, no centro de Rio Bonito. 

Um vitral de cor amarela enfeita 

a parte interna da construção, 

que ainda conta com um pátio 

arborizado para compor sua 

paisagem encantadora. Inspirado 

por esse cenário, o poeta Hélio 

Nogueira, que foi prefeito interino 
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Uma vida pela defesa dos direitos da mulher
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“ Na nossa sociedade  
precisamos romper e  
combater todas as formas  
de preconceito baseado  
em gênero, etnia e  
orientação sexual.”

Marisa Chaves de Souza

Qual a importância desse trabalho para  

a sociedade?

Vejo que o principal resultado foi tocar o 

coração das pessoas e mostrar para as 

mulheres que elas não precisam aceitar a 

violência. Despertamos nelas a capacidade 

de construir e levar adiante os seus sonhos 

pessoais e sociais, que não se resumem 

a viver a vida dos filhos e da família, mas 

implica se posicionarem enquanto cidadãs 

e contribuir para o enfrentamento de todo e 

qualquer tipo de violência. 

Qual sua mensagem para quem quer 

lutar pelos direitos das mulheres?

É necessário ter uma causa para defender 

e participar dos movimentos sociais e 

ter consciência ética e política. Na nossa 

sociedade, precisamos romper e combater 

todas as formas de preconceito baseado em 

gênero, etnia e orientação sexual. Com rela-

ção ao trabalho, não podemos nos desviar 

do caminho e buscar apenas a “troca pelo 

dinheiro”. Para construir um Brasil de todos 

e para todos, precisamos nos articular. 

O que te incentivou a entrar nesta ativi-

dade de luta por políticas em defesa da 

mulher? 

Sempre fui muito questionadora, desde 

pequena. Participei de projetos na Igreja 

Católica e, na época da faculdade, envolvi-

me com o movimento estudantil, no sentido 

de contribuir para combater a desigualdade 

social.  Essa trajetória e minha origem me 

levaram ao interesse por essa temática –  

o combate à violência contra a mulher. 

Marisa Chaves de Souza, 51 anos, nasceu 

em uma família marcada pela pobreza 

e baixa escolaridade. Com seis anos de 

idade, saiu da cidade de Manhumirim, em 

Minas Gerais, onde seu pai era comercian-

te e perdeu tudo que tinha devido à falên-

cia de seu estabelecimento. Seu destino 

foi o estado do Rio de Janeiro, pra onde 

sua mãe veio grávida e com cinco filhos 

pequenos.  Sempre incentivada ter um 

diferencial por meio dos estudos, após 

se formar pelo colégio Gay Lussac, onde 

era bolsista, Marisa ingressou no curso de 

Serviço Social da Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro (Uerj), onde também fez 

seu mestrado na área. Atualmente, é uma 

importante defensora dos direitos da 

mulher na região Leste Fluminense.

Minha vontade foi materializada quando fui 

trabalhar na 72ª Delegacia de Polícia, como 

assistente social, em 1987. Durante minha 

atuação na delegacia, onde predominava 

a força de trabalho masculina, fui perce-

bendo a questão da relação de gênero e 

as desigualdades. Articulei-me com outras 

mulheres e formamos o Núcleo de Atenção 

às Mulheres (Nuam) e em 1988 fundamos o 

Movimento de Mulheres de São Gonçalo. 

Como você avalia o papel das mulheres 

na defesa de seus direitos? 

É minha história de vida, me sinto realizada 

com os resultados do nosso trabalho: o 

Movimento de Mulheres de São Gonçalo 

é um exemplo de que o envolvimento 

das mulheres na luta pelos seus direitos 

é fundamental. Conseguimos trazer para 

o município a Delegacia Especializada em 

Atendimento à Mulher (Deam) e o Conselho 

Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher 

(Ceom) e hoje a rede especializada de apoio 

à mulher de São Gonçalo é tida como uma 

referência no estado. 



Contemplado em seleção pública, projeto tem o objetivo de promover a inclusão social e cultura  
de paz para jovens de Aldeia da Prata 

Visando garantir os Direitos da Crian-

ça e do Adolescente em Aldeia da Prata, 

bairro do município de Itaboraí, e dimi-

nuir os índices de violência na comunida-

de, o projeto Mãos que Previnem o Risco 

Social, desenvolvido pelo Instituto Social 

Um Novo Amanhecer e contemplado 

pelo programa Integração Petrobras 

Comunidades (IPC), inicialmente previa 

atender cerca de 50 jovens, entre 7 e 17 

anos de idade, que estivessem em situ-

ação de risco e vulnerabilidade social, e 

hoje conta com 60 pessoas matriculadas.  

A iniciativa oferece oficinas de língua 

portuguesa, matemática, ética, cidada-

nia, educação ambiental, artes, teatro e 

inclusão digital no contra turno escolar, 

além de alimentação para as crianças e 

adolescentes participantes.

O edital do IPC foi lançado em 2013 e 

contemplou 12 iniciativas realizadas por 

instituições localizadas nos municípios 

no entorno do Comperj: Itaboraí, Guapi-

mirim, Maricá, Cachoeiras de Macacu, 

São Gonçalo, Magé e Rio Bonito.

O investimento nesses projetos está 

previsto em R$ 3,5 milhões, recursos que 

serão destinados às seguintes linhas de 

atuação: educação para qualificação pro-

fissional, geração de renda e oportuni-

dade de trabalho e garantia dos direitos 

da criança e do adolescente.

MAIS INFORMAÇÕES:  
Instituto Social Um Novo Amanhecer 

(21) 3477-9711 

aldeialegal@oi.com.br 

www.isna.org.br 

Rua 8, lote 509, quadra 19, Itaboraí - RJ.

Informação e conscientização nos Diálogos  
de cidadania  
O programa de palestras com foco em cidadania é uma iniciativa promovida pela Petrobras nos  
municípios do entorno do Comperj 

O programa Diálogos de Cidadania é 

uma iniciativa promovida pela Petrobras 

nos municípios do entorno do Comperj, 

com o objetivo de informar e conscien-

tizar sobre temas atuais de interesse 

público, com foco em cidadania, por 

meio de palestras desenvolvidas e apre-

sentadas em municípios do entorno do 

empreendimento: Itaboraí, São Gonçalo 

e Maricá. As apresentações são realiza-

das em espaços cedidos por instituições 

parceiras e abordaram, em sua primeira 

edição, o empoderamento da mulher, 

cujas palestras foram promovidas em 

março. No mês de maio e outubro, o 

tema da igualdade racial e da juventude 

em foco, respectivamente, marcaram a 

série de eventos.

O objetivo do projeto é contribuir 

para o empoderamento das comunida-

des de municípios vizinhos do Comperj, 

por meio do resgate da cidadania e pro-

moção do protagonismo social, estreitar 

o relacionamento da empresa com a 

comunidade, contribuir para a melhoria 

da auto-estima da população local e a 

melhoria da qualidade de vida. 

Mãos que Previnem o Risco Social 
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