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        O Núcleo de Vigília Cidadã (NVC) de Rio das Ostras decidiu o tema da mesa-redonda a se realizar em 
30/03/19. O tema será “Saneamento e saúde: um diálogo sobre a aplicação dos royalties”. Aberto ao 
público, o debate acontecerá na Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel (Rua Bangu, n° 1.615 
- Parque Zabulão, Rio das Ostras). A mesa-redonda é meta do projeto Territórios do Petróleo, uma medida 
de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal conduzido pelo Ibama e executado pela Uenf. 
       Três debatedores irão compor a mesa. Érika Marques de Carvalho é mestra pelo Programa de Pós-
-Graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz e integra o grupo de 
pesquisa "Água, saúde e ambiente na história de projetos de desenvolvimento no Brasil do século XX", 
financiado pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Vanderlei Campos,    
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ex-integrante do NVC, é um dosmembros do Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participa-
tivo (CMPOP), designado em 21/12/18. E Gustavo Smiderle integra a equipe de pesquisadores do projeto 
Territórios do Petróleo, com foco nas rendas petrolíferas municipais. 
       Esta será a oitava das dez mesas-redondas previstas para a fase II do projeto Territórios de  Petróleo 
(2017-2019). Toda a organização fica por conta do Núcleo de Vigília Cidadã, a começar pela discussão 
quanto ao tema. O grupo também participa da indicação dos convidados e da mobilização para a presença 
e participação ativa das comunidades interessadas. O desenho do debate prevê um especialista no tema 
(no caso, Érika Carvalho), um estudioso das rendas petrolíferas (Gustavo Smiderle) e um cidadão conhe-
cedor da realidade do município e que tenha familiaridade com o tema (Vanderlei Campos).
        O saneamento básico é um tema de forte interesse do NVC local desde o início de suas atividades, o 
que reflete a importância do tema para a população do município. Também nas mesas-redondas já reali-
zadas no âmbito do projeto Territórios do Petróleo, a partir de 2018, o saneamento tem sido tema selecio-
nado em vários municípios, tais como Armação dos Búzios, Cabo Frio e Casimiro de Abreu.  

NVC: controle social dos royalties com foco no saneamento.
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