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Machadinha aponta destinação para royalties 

http://www.territoriosdopetroleo.eco.br/

A realização do projeto Territórios do Petróleo é uma medida de mitigação
 exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA

     Royalties rimam com cultura e turismo? Como é de conhecimento de boa parte da população de Quis-
samã, o município é marcado pela questão cultural, tendo em vista o peso histórico e a valorização sim-
bólica. Diante disso, habitantes de Machadinha, tradicional pela expressão histórica, têm vivido expecta-
tivas quanto à questão do fomento turístico na comunidade, principalmente por compreenderem que o
investimento em turismo é considerado fomento à cultura e preservação do patrimônio material e ima-
terial do município.
   Moradores da localidade defendem o investimento de parte dos royalties na cultura e no turismo, 
levando em consideração o número de pesquisadores, turistas e curiosos em geral que visitam o local 
frequentemente. Este anseio, manifestado muitas vezes pelos moradores da comunidade que fazem 
parte do Núcleo de Vigília Cidadã (NVC) de Quissamã, também ficou evidenciado em recente atividade de 
campo exploratório do NVC no local.
    Uma das lutas da comunidade é pela capacitação de moradores para receber os turistas que vêm de 
várias partes do Brasil e até mesmo do exterior, além da importância do saber popular, que deve ser 
repassado de forma responsável. De acordo com a diretora do Memorial de Machadinha (antigo salão 
de festas), Dalma dos Santos, a comunidade tem raízes importantes que precisam ser propagadas para 
as novas gerações.
   “Tem sido uma luta para não deixar morrer a 
nossa história, inclusive dos quilombolas, além 
do jongo e das heranças culturais”, conta a 
comunitária, que apresenta semanalmente às 
crianças histórias do passado de Machadinha. 
     Além do valor imaterial presente na comuni-
dade, o visitante tem a oportunidade de pre-
senciar construções ainda preservadas desde 
os primórdios da história do País, como as sen-
zalas, a igreja Nossa Senhora do Patrocínio, 
além das ruínas da casa grande.
    “Vejo a importância em investir no nosso 
lugar e isso pode gerar renda e propagar nossa  
 cultura, fortalecendo nossa história”, finalizou Dalma, enfatizando que é de grande importância investir 
os recursos do petróleo na cultura local.

Moradores de Machadinha defendem o investimento de 
royalties na cultura e no município de Quissamâ.
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O boletim Rede Territórios do Petróleo – Quissamã é uma produção coletiva do Núcleo de 
Vigília Cidadã do município, com o auxílio e moderação da equipe técnica e da Petrobras.
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É possível destinar royalties para o turismo?

      De acordo com a Constituição Federal, no artigo 215 “o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão 
das manifestações culturais”. Mas o que diz a legislação sobre os royalties?
     Atualmente, o entendimento dos tribunais de contas é que os recursos possam ser aplicados em 
qualquer área. Só não é permitido direcionar os recursos ao pagamento de pessoal permanente (exceto 
professores em sala de aula) e em pagamento de dívidas (exceto com a União).
     No repasse mensal de royalties de maio de 2018, Quissamã recebeu R$ 5,2 milhões. Em maio 
também foi creditada participação especial (que é trimestral e tem aplicação livre) no valor de R$ 511 
mil.

Saiba mais:
    O Complexo Cultural da Fazenda Machadinha é fruto de políticas públicas voltadas à valorização 
e promoção da história, cultura e patrimônio locais tendo em vista as relações entre territoriali-
dade e ancestralidade negra. 
    Tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural - Inepac em 1979, o Complexo da Fazen-
da Machadinha é formado pelas antigas Casa Grande, hoje em ruínas, cavalariça, capela de Nossa 
Senhora do Patrocínio e pelas senzalas.

Fonte: www.museusdorio.com.br

Fique ligado:
    As visitas ao Memorial de Machadinha podem ser realizadas de quarta-feira a
domingo, das 10h às 16h.
Endereço: Estrada de Machadinha, s/nº – Machadinha, Quissamã, RJ

O boletim Rede Territórios do Petróleo - Quissamã  é 
uma produção coletiva do Núcleo de Vigília Cidadã do 
município, com o auxílio e a moderação da equipe 
técnica do projeto e da Petrobras. 
 Endereço: Av: Barão de Vila Franca, 412, lojas 7 e 8 - 
Centro CEP: 28735-000 - Quissamã/RJ 
(22)99769-7333
www.territoriosdopetroleo.eco.br 

Vista parcial do casario de Machadinha
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