
Santarém, 12 de dezembro de 2019. 

Para: 
Procuradora Patrícia Daros )(avier 
Procuradoria da República em Santarém 

Prezada Senhora, 

Nós, ribeirinhos do Projeto de Assentamento Extrativista (PAE) Sapucuá-Trombetas, localizado 
no Município de Oriximiná - PA, solicitamos o apoio do Ministé~o Público Federal para ~ 
garantia de nossos direitos ameaçados pela exploração do Platô Aramã pela Mineração ~o do 
Norte; com impactos diretos sobre nossas comunidades. 

A Licença de Operação foi concedida pelo Ibama em dezembro de 2018 sem informação prévia 
· e consulta às comunidades e às suas organizações, desrespeitando direito que nós ribeirinhos 
temos à consulta livre, prévia e informada. Por isso nos clirigimos ao Ministério Público para fazer 
valer nossos direitos. 

Em junho de 2019, moradores das Comunidades Ribeirinhas São Francisco, São Tomé, São 
Sebastião e E~pírito Santo foram surpreendidos com os trabalhos da Mineração Rio do Norte ,no 
platô Amarã nas mediações das comunidades. Ouviram barulhos de maquinário (que afastaram a 
caça) e a poluição dos cursos d'água. Foi dessa forma que tomamos conhecimento do início da 
exploração no Aramã. 

Diante do exposto, requeremos que o MPF tome as medidas cabíveis para a suspensão da Licença 
de Operação para exploração do Platô Aramã até que: • 

• Os impactos da atividade para as comunidades ribeirinhas sejam avaliados em estudo 
específico elaborado.por equipe técnica adequada. 

• Seja realizada a consulta livre, prévia e informada. 
• Um plano de mitigaç.ão e indenização seja negociado e acordado com os ribeirinhos. 

Tendo em vista os impactos já causados e a magnitude dos impactos que virão, consideramos que 
a atividade da Mineração nesse platô deve ser interrompida até que_ as providências indicadas 
acima sejam adotad&S. 

Respeitosamente, 

·~~ ./APh,tMÁo cd Jfquu'h/d> 
Associação das Comunfáades das Glebras Trombetas e SÍpucuá (ACOMT AGS) 

~~ D·~A-~[Jfi,,. tf?oJe--M . . 
À~ociação Comunitári~ d;;cr,;odutores Rurais do Médio Lago Sapucuá (ACPLASA) 
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~~~c;d'o-6~r 
Comunidades São Sebastião 


