
ONDE INSCREVER-SE? 
 

    Sede do Ponto à Biblioteca Municipal Popular de Paquetá  

     (Solar Del Rey)  
           End.: Rua Príncipe Regente, 55. 

           Tel: 3397-0388. 

           Horário: terça-feira a sábado, das 8h às 16h. 

  

ATIVIDADES: 
 

 Fotografia – Prof Julio (Sorriso) Preventório 

Terça Feira  – 9hs e 15 hs  

 Teatro- Prof Alessandra Biá Preventório 

Quinta Feira – 9 hs e 1 hr 

Reciclagem( Artesanato)  – Prof Ana Claudia  

Sexta feira – 14 hs –Sede do Ponto –Biblioteca Municipal de Paquetá 

Segunda feira – 14 hs XXI Região Administrativa 

 Capoeira - Prof Atila e Hudson – Terça Feira e Quinta Feira – 18h 

 Hotel Farol  

 Informática- Prof Luis Felipe – Segunda,Quarta,Sexta –XXIRA 18 e 19h. 

               Mostra de Cinema – Ultima sexta do mês. 

EQUIPE:     
 Coordenador Técnico - Claudia Luna;Coordenador Pedagógico - Volga 

Jacq;Apoio Cultural– Francisco J Silveira;Coordenador Evento – Hildete 

Peixoto;Professor de  Fotografia – Julio (Sorriso);Professores de   Capoeira – 

Àtila Maciel Nascimento e Hudson Rosa;Professor Reciclagem (artesanato)-

Ana Claudia Casado;Professor Teatro- Alessandra Biá;Informática- José Felipe 

Lima. 

Assessoria Imprensa para Informativo – Sergio Gerônimo - APPERJ 

 

Patrocínio       

 

Apoio           

BIBLIOTECA MUNICIPAL POPULAR DE PAQUETÁ-XXI REGIÃO 

ADMINISTRATIVA - CLUBE BARREIRINHAS -CLUBE MUNICIPAL - 

PAQUETUR  - PORTAL PAQUETÁ -CRAS MACHADO DE ASSIS – 

FUNDAÇÃO ATAULFO DE PAIVA- PREVENTÓRIO – SEERJ-HOTEL FAROL 

     

 

PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  PAQUETÁ” 

Informativo  Março -2009 

 
 

NOVOS RUMOS ... 
 

O projeto iniciou sua segunda etapa em março de 2009 e estamos 

bastante animados com as novidades. Foi realizada a mudança no 

plano de trabalho que possibilitou a inserção de  oficinas artesanais 

e temas de palestras mais  interessantes como por exemplo musica, 

literatura, estilismo e muito mais .Os cursos oferecidos foram 

ampliados e novos professores  passaram a fazer parte da  equipe.                                             

Professora Alessandra Biá – ampla experiência na área teatral, 

tendo realizado cursos livres, estágio e atuado em peças 

amadoras. Experiência também na área musical contando com 

apresentações e participações como musicista em peças 

profissionais. Residente no bairro do Flamengo, apaixonou-se pela 

proposta do projeto e já pode ser vista na ilha utilizando o típico 

transporte local: a bicicleta. Suas aulas deverão trabalhar também 

o teatro feito a partir de bonecos incentivando assim a formação 

de grupos que possam ter no futuro uma geração de renda através 

de apresentações em festas e eventos em geral. 

Professora Ana Claudia – nascida em Paquetá, trabalha na Escola 

Estadual Augusto Ruschi, participa do Carnaval da Ilha e fez parte 

do grupo que realizou o bloco das crianças.Suas aulas estarão 

voltadas para o trabalho de confecção de fantasias e adereços 

feitos a partir da reutilização de diversos materiais e serão 

complementadas e enriquecidas por diversas oficinas. 



Professor José Felipe – nascido em Paquetá, fez diversos cursos na 

área de informática.Além de dar aulas sabe montar computadores, 

instalar redes, um craque na área. 

 

Os professores dos cursos de Fotografia (Julio – Soriso) e de Capoeira 

(Àtila – Dog) continuam os mesmos assim como o  Francisco (Gato) 

de apoio a eventos. 

 

Parceria com o Preventório e Fundação Ataulpho de Paiva 
 

A Ong O Nosso Papel realizou parceria com o Preventório e 

Fundação Ataulpho de Paiva. Alem dos cursos, serão realizados 

diversos eventos no local como  oficinas, palestras e mostras de 

cinema. 

 

Parceria com o CRAS Machado de Assis  
 

A Ong O Nosso Papel, através da parceria estabelecida com o CRAS 

Machado de Assis formou uma turma para o curso de artesanato 

com recicláveis que tem como participantes os crianças e jovens 

inscritas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 

 

Parceria com a  XXI REGIÃO ADMINISTRATIVA 
  

Na região Administrativa está sendo montado o curso de informática 

aberto a comunidade. Novas portas foram colocadas no local, 

houve  pintura e arrumação dos equipamentos.Parte dos 

equipamentos faz parte do Kit Digital do Ponto de Cultura e parte foi 

doada à Ong O Nosso Papel pelo Banco JP Morgan Chase. 

 

 

Parceria com o Hotel Farol 

 
O Hotel Farol trata-se de uma das mais lindas construções da Ilha 

de Paquetá.Sua arquitetura data de 1870,porém,encontra-se 

totalmente preservado,com suas estruturas conservadíssimas por 

dentro e por fora. 

 

O Hotel  dirigido pela Sra Maria das Graças cedeu espaço duas 

vezes por semana após o horário escolar para a realização da 

Capoeira. 

Espaço Fotografia 
 

                     
Professor Julio e Professora Alessandra Biá         

                    

 
                    Professora Alessandra Biá e Professora Ana Claudia Casado 

 



ONDE INSCREVER-SE? 
 

    Sede do Ponto à Biblioteca Municipal Popular de Paquetá  

     (Solar Del Rey) 

           End.: Rua Príncipe Regente, 55. 

           Tel: 3397-0388. 

           Horário: terça-feira a sábado, das 8h às 16h. 

  

ATIVIDADES: 
 

 Fotografia – Prof Julio (Sorriso) - Preventório 

Terça Feira  – 9hs e 15 hs  

 Teatro- Prof Alessandra Biá - Preventório 

Quinta Feira – 9 hs e 1 hr 

Reciclagem ( Artesanato)  – Prof Ana Claudia  

Sexta feira – 14 hs –Sede do Ponto  

Segunda feira – 14 hs XXI Região Administrativa 

 Capoeira - Prof Atila e Hudson – Terça Feira e Quinta Feira – 18h 

 Hotel Farol  

 Informática-Prof José Felipe – Segunda,Quarta,Sexta –XXIRA 18 e 19h. 

               Mostra de Cinema – Ultima sexta do mês. 

EQUIPE:     
Coordenador Técnico - Claudia Luna; Coordenador Pedagógico - Volga 

Jacq; Apoio Cultural– Francisco J Silveira; Coordenador Evento – Hildete 

Peixoto; Professor de  Fotografia – Julio (Sorriso); Professores de   Capoeira – 

Àtila Maciel Nascimento e Hudson Rosa; Professor Reciclagem (artesanato)-

Ana Claudia Casado;Professor Teatro- Alessandra Biá; Informática-José Felipe 

Lima 

Assessoria Imprensa para Informativo – Sergio Gerônimo - APPERJ 

 

Patrocínio            

 

Apoio           

BIBLIOTECA MUNICIPAL POPULAR DE PAQUETÁ-XXI REGIÃO 

ADMINISTRATIVA - CLUBE BARREIRINHAS -CLUBE MUNICIPAL - 

PAQUETUR  - PORTAL PAQUETÁ -CRAS MACHADO DE ASSIS – 

FUNDAÇÃO ATAULFO DE PAIVA- PREVENTÓRIO – SEERJ-HOTEL FAROL 

     

 

 

PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  PAQUETÁ 

Informativo Abril  -2009 
 

 

 

 
 

PAQUETÁ TEM MUITAS LENDAS... 
 

As lendas tem papel importante no imaginário da população local 

e algumas influenciaram a  ocupação da Ilha. 

 

LENDA DA MORENINHA 
 

Ao no final do século XIX, a ilha se tornou uma atração turística 

com a publicação do livro “A Moreninha”, um romance escrito por 

Joaquim Manoel de Macedo em 1844. A Pedra da Moreninha 

(localizada no final da Praia da Guarda),  serviu de inspiração para 

o autor escrever e imortalizar a primeira obra literária romântica do 

Brasil.  

 

Entre as lendas de Paquetá, a mais famosa e que influenciou 

bastante na ocupação humana da Ilha, foi, sem dúvida, a lenda 

da Moreninha. Segundo algumas pessoas, o romance entre 

Augusto e Carolina ocorreu na Ilha de Paquetá, e o autor teria 

escrito o romance na própria Ilha, numa pensão situada na Rua 

Padre Juvenal nº 44, que pertencera à Sra. Maria da Cunha 

Marques e seu esposo. Atualmente, pertence por herança a um de 

seus filhos. O prédio onde funcionava a velha pensão foi tombado 

muito antes do tombamento da Ilha. Há quem afirme que Augusto 

era o nome sob o qual se escondia Joaquim Manoel de Macedo, 



talvez para ocultar a história real acontecida com ele (se apaixonara 

por uma Carolina Ceva) 

 

A lenda passou a fazer parte da História de Paquetá, gerando lucro 

para  o comércio e turismo da Ilha. Durante e depois da novela "A 

Moreninha", da Rede Globo de Televisão (1975/76), houve uma 

grande procura de casas na Ilha, incentivando o setor imobiliário de 

Paquetá.  

 

       
   Casa da Moreninha -Novela TV Globo                  Foto Jcrizo -Pedra da Moreninha 

 

ACONTECEU... 
 

ESPAÇO INFORMÁTICA 

 
A equipe do Ponto de Cultura ficou bastante feliz com o espaço 

cedido pela XXI Região administrativa ao Ponto. Antes de ocupar a 

sala fizemos  pequenos ajustes como colocação de 2 portas, pintura 

feita pelo Baco e limpeza do espaço.O Professor Luis Felipe de 

informática e o Professor Julio fizeram a primeira limpeza.Abaixo a 

foto do Prof Luis Felipe que arregaçou as mangas e de vassoura em 

punho colocou  ordem no  local. 

 

  

Os computadores novos para o curso  fazem parte do Kit Digital 

adquirido pelo Ponto e os computadores mais antigos foram 

doados pelo Banco JP Morgan Chase à O Nosso Papel e por ela 

repassados ao projeto. 

 

Uma das vantagens da Informática acontecer na XXI Região 

Administrativa é a possibilidade de realizarmos atividades a noite 

beneficiando um maior numero de pessoas, pois na Ilha a maioria 

dos espaços fecha as 17 horas. 

 

OFICINAS  
 

Em 17/04/2009  no  Preventório  houve  oficina de artesanato  com 

reciclados e reutilizados com Hildete Peixoto. 

 

 
 

MOSTRA DE CINEMA  
 

Em 17/04/2009   houve mostra do material editado sobre o bloco 

de Carnaval das crianças do Preventório.Foi uma grande emoção 

ver a reação da criançada reconhecendo os professores e elas 

mesmas no telão.No final da mostra muitos aplausos...  

    
 



 


