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      O Núcleo de Vigília Cidadã (NVC) de Carapebus promoveu neste fim de ano uma retrospectiva das 
atividades do grupo. Tendo começado o ano com cinco membros e terminado com treze, o NVC 
resgatou os principais passos do grupo ao longo do ano e fez uma síntese buscando mostrar 
também os esforços de mobilização nos bairros impactados sem a presença, ainda, de moradores 
no NVC.
     Durante essas remobilizações, dois membros anteriores retornaram e outros foram agregados, 
além dos visitantes que o NVC recebeu durante todo o ano. Dessa forma, muitas ações foram reali-
zadas, assim como reuniões ordinárias e capacitações, para que os membros pudessem se empode-
rar na abordagem do controle social dos royalties.
      A ideia da retrospectiva é observar o quanto os integrantes do NVC amadureceram e trocaram 
experiências de janeiro a dezembro de 2018. A atividade nomeada de “Linha do Tempo” (Retrospecti-
va 2018) fez com que o grupo refletisse sobre suas práticas e participação em capacitações de 
modo a conhecer ainda mais sobre royalties, e com isso, buscar uma qualificação para que a discus-
são sobre seja aprofundada. 
    A linha do tempo foi construída com as ações do NVC dispostas cronologicamente (de janeiro a 
dezembro) para que houvesse um olhar aprofundado e sequencial sobre as atividades durante o 
ano. Ficou da seguinte forma:

Janeiro

Fevereiro

Finalização da etapa da constru-
ção coletiva do III Ciclo;Encontro 
de Integração –  Microrregião 
Norte;
Entrada de novo membro.

Reunião para apresentação dos 
princípios e diretrizes do NVC.
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Reunião para discussão sobre os 
macroimpactos (estudo do diagnós-
tico participativo que levantou as 
comunidades de Carapebus impac-
tadas pela extração de petróleo e 
gás);

Março

Reunião com especialista sobre 
cartografia social (atividade para o 
reconhecimento de grupo dessas 
comunidades impactadas, além dos 
impactos do recebimento dos royal-
ties no município).

Abril

Articulação com o PEA Pes-
carte (Projeto de Educação 
Ambiental que visa mitigar os 
impactos na pesca artesanal 
devido à exploração do petró-
leo e gás em sete municípios 
do estado do Rio de Janeiro);
Participação na Oficina de Vigí-
lia    Cidadã III sobre Inventário 
Participativo.

Maio

Avaliação anual por município (Cara-
pebus);
Campo Exploratório (atividade de 
mobilização nas comunidades impac-
tadas para apresentação do projeto e 
convite para participação das reuni-
ões do grupo);
Reunião sobre aprendizagem de 
técnicas de comunicação para elabo-
ração de conteúdo jornalístico; 
Reunião com especialista sobre apli-
cação dos royalties e participações 
especiais.Junho

Visita ao Espaço de Interpretação 
em Campos dos Goytacazes.

Julho

Participação do NVC de Carapebus 
na Oficina de Vigília Cidadã III sobre 
Cartografia Social;
Reunião do Núcleo com a partici-
pação do secretário municipal de 
Meio Ambiente de Carapebus para 
dialogar sobre o plano de sanea-
mento básico do município;
Reunião sobre Banco de Imagem 
(BI) do projeto;
Entrada de três novos membros.

O boletim Rede Territórios do Petróleo –  Carapebus 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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Agosto
Reunião sobre o tema Legislação e Par-
ticipação Cidadã;
Reunião sobre o tema de Inventário Par-
ticipativo;
Participação do núcleo na Oficina de 
Vigília Cidadã IV sobre Royalties;
Articulação com o PEA NEA-BC, em seu 
sarau;
Entrada de três novos membros. Reunião sobre o tema Cartografia da 

Palavra;
Participação no Simpósio sobre Royal-
ties e Avaliação de Impactos, realizado 
em Campos dos Goytacazes;
Retorno de antigo membro.

Setembro
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O boletim Rede Territórios do Petróleo –  Carapebus é uma produção coletiva do Núcleo de 
Vigília Cidadã do município, com o auxílio e moderação  da equipe técnica e da Petrobras.

Outubro

Participação na Oficina de Vigília 
Cidadã V  sobre Orçamento Público;
Presença na audiência pública do 
Terminal Portuário de Macaé.

Novembro

Reunião Ordinária sobre Cartografia 
Social;
Realização de entrevista sobre o 
Inventário Participativo (Usina de
Carapebus).

Construção da Linha do Tempo.
Dezembro

Quer fazer parte do NVC Carapebus e saber mais sobre participação, controle social e as 
receitas petrolíferas? Faça-nos uma visita!

    O boletim Rede Territórios do Petróleo - Carapebus 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:  Rua João Pedro Sobrinho, 130 - sala 205 - Loja 7 - 
Centro - CEP: 27998-000 - Carapebus/RJ (22) 99740-5312 
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