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Segurança pública e aplicação dos royalties são
destaques na mesa-redonda em Quissamã 

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

       Visando oportunizar um debate qualificado e dinâmico para além das reuniões ordinárias do Núcleo 
de Vigília Cidadã (NVC), o projeto Territórios do Petróleo promove uma mesa-redonda em cada municí-
pio de sua área de atuação. Em Quissamã, o NVC propôs como tema a aplicação dos royalties na segu-
rança pública, e a mesa ocorreu em 05/12/18, na quadra do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Des-
terro, no Centro de Quissamã. Para tanto, houve uma mobilização nas comunidades apontadas no Diag-
nóstico Participativo (DP).
      A mesa foi composta pela cientista social Yolanda Gaffrée Ribeiro, estudiosa de questões de segu-
rança pública; pelo sociólogo Gustavo Smiderle, pesquisador do tema royalties no projeto Territórios do 
Petróleo; e por Irinice Cunha da Fonseca, representante da comunidade e do Núcleo de Vigília Cidadã 
(NVC) local. Esse modelo de diálogo possibilitou a união da parte teórica e prática, fazendo com que o 
tema fosse abordado de maneira facilitada, respondendo as perguntas do público que compareceu ao 
colégio.

Yolanda Gaffrée, ao centro, debateu com Irinice Cunha e Gustavo Smiderle. 
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 O NVC de Carapebus marcou presença na mesa-redonda. 

        No decorrer do evento foi possível verificar a diversidade de indagações sobre o tema, em diferen-
tes perspectivas. Estiveram presentes representantes da Polícia Civil, da Coordenação Municipal de 
Segurança Pública, da Guarda Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Tudo isso 
além da presença representativa de ciganos, quilombolas, membros de comunidades pesqueiras e 
representantes de outros projetos de educação ambiental. Na ocasião, os presentes trouxeram suas 
análises e questionamentos acerca da segurança pública e a aplicação da renda advinda dos royalties, 
possibilitando a multiplicação de contribuições da mesa, sobre o assunto.

Visão do NVC sobre o debate

      Na primeira Reunião Ordinária do NVC após o debate, realizada em 11/12/18, os integrantes do 
Núcleo de Quissamã avaliaram de forma positiva o evento. O grupo entende que foi importante dialo-
gar sobre segurança pública em um aspecto mais amplo, considerando as diferentes formas de violên-
cia, como a doméstica, a que ocorre nas escolas e em outros ambientes. 
         Para Irinice Cunha, que faz parte do Núcleo e atuou como uma das debatedoras, as dúvidas “foram 
esclarecidas em sua integralidade” e possibilitaram “um novo olhar para o termo segurança pública”, 
compreendendo suas múltiplas concepções. Ela destacou ainda o diálogo sobre a formação de Conse-
lho de Segurança no município, suscitado durante o evento, e as diversas formas do tratamento acerca 
do tema.
       Por fim, Irinice assinalou a importância da abertura do debate para a população local, “que auxilia 
na mobilização comunitária e na divulgação da discussão principal do projeto — a distribuição e aplica-
ção dos royalties”.

    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 
Quissamã/RJ - (22)99769-7333

      www.territoriosdopetroleo.eco.br 


