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Belim, 2~ de julho de 1991 C E D 1 - P. t. 8. 
O~TA ....•.............................. _ ... ,.- 
'''-° u 1lS 3 !> 1p q, (tS \D 3 ···-·············· --······-··· .-··· J 

Prezado (a) Senhor (a), 

r 
O CENTRO DE ESTUDOS E DEF! A DO NEGRO NO PABÃ- CEDENPA, deu 

ent~ada na Sêcretária de Estac de Saúde Pública, DptO de Meio 
Ambiente (SESPA-DMA)no início. este ano, do pedido de Audiência 

r 
Públicc\, apoiado na Res. CONM'. -'·NO 001 de' 27 /1/86 e Portaria da 
SESPA NO 3 de 10/1/91, para ex minar 2_~.1~~o· Mina de Bauxita 
da Amazônia pretendido pela~ COA Mineracão'.S.A. (da Aluminium 

Company of America -EUA> • '1 ,, 
O Cl':DENPA e.:.a ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBOS DO • 

MUNICIPIO DE ORIXIMINÃ -ARQMO tem acompanhado o encaminhamento 
do processo: O órgão estadual marcou a Audiência f-ública · para 
o dia 12 de agosto, na cidade e Oriximinã -Pará. Essa Audiên 
cia reveste-se de indiscutível caráter histórico, quando pela 
primêir~ ve2 no Estado do Pari urna empré~~ - a ALCOA MINERAÇÃO 
S.A. será questionada publica ente.nos seus projetos e propósi 
tos, que virão afetar as condi ões de vida e de trabalho de co 
munidades negras ao longo dor o Trombetas, em especial as comu 

nidades negrêls, e .. inegavelme te o meio ambiente. 
A SESPA concedeu em agosto de 1990 a licenca ambiéntal pre 

via para o projeto Mina de Bau ita da Amazônia, . não obedecendo 
aos dispositivos legais. O pr zo dessa licença expira em agosto 

• 
1991. A Associação dos Reman scentes de Quilombos do Municipio 
de Oriximinã reivindica junto a Secretária gue nenhum projeto 
seja instalado em sua região ates que a situação de suas terras 

esteja devidamente regularizad, como determina a Constituição 

Federal. (Arto 68 0.1. Con: tituição de 1988) 
A SESPA emitiu J?arecer Técnic1. (de 24/05/1991) onde apontam-se 
uma série de impactos ambienta: se sociais do empreeendirnento·da 
ALCOA SA (desmatamento de áre,.s e destino das madeiras, transpor.- 
te do minerio). No relativo a< s aspectos s6cio-econ6micos enfati 
zaram-se problemas gerados sol reuma ~ãrea de influencia indireta• 
definida pelo próprio Projeto onde experimenta-se uma grande prE~s 
são por empregos, servioos, q,e seguramente esse empreendimento po 
t.anc La Lí.z az â • Na .~área de inf: ência direta" houve carência de 
informações solicitando o ó.rgi . oomp Lemen ee çôe s com estudos sobxe 
comunidades ribeirinhas .que st ão impactadas. As Comunidades ni1gras 

•a paralisação imeditata de <JUiflquer estudo ou atividades visando 
a instalação do Projeto Mina e~ Bauxita da Amazônia e da hidreletri 

ca de .Cachoeira Porteira•; 

mp Lamerrt.e , em estudo comp Lement ar 
stão reivindicando:· 

do rio Trombetas, documentadas 
exigido a ALCOA SA em l990, 
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•A não renovação da licenciatprevia ambiental ou concessão de licença 
.. de instala~ão• 1 
"A demarcação imediata das 'birras coletivas dos ;remanescentes de 
quilombos sob o pontrole da: comunidades e suas entidades• 
(Carta do IV Encontro de J aizes Negras ~Tapagem .18 a 21 de julho) 

Lembramos que projetos de m. neração tem um pesado curriculum de 
1 

destruição na Amazônia (ICO! I, CVRD, MRN etc). A Mineração Rio 
do Norte foi obrigad~ a reculerar o Lago Batata, com.um custo 
atual de OS 70 milhões, enq1 anto não foram contabilizados os da 

nos desse empreeendimento so re o sistema ecológico do . Trom- 
' betas ou sobre a comunidade negra de Boi Vista. O Projeto da 

ALCOA MINERAÇÃO SA exige gr. nde atencão. A própria SESPA reco 
nhece no Parecer Tecnico já itado :.várias situacões problemati 
c~s: ~ ••• a localização do empreeendimento em unidade de preser- 
vação (Floresta Nacional Sa 

negras enfrentam grave probl 
agravado com a implantação d 

aca Taquera •.•• )' 1 . · .• •. • • comunidades 
ma de teQsão social, que poderá ser 
mais.um grande projeto de minera- 

ção na área de suas terras ctmuns•. 

A nossa correspondê eia tem como objetivos: l. solicitar 
~ divulgação no ni~el intern cional da Audiência Pública; 2. exa 
minar a~ravés dessa divulgaç o as situações e.m jogo com o projeto 
da ALCOA SA1 3. convida~lo como respresentante de jornal ou en- 

• tidade vinculada a questão pra estarem presentes na Audiência 
Pública, na data acima menci nada. 

Solicitamos pois sua 
para a coletividade amazõnici 
oferecidas pelo FAX (691 
Amador fone 091 222 89 63. 

Atenciotamente, 

olaboracão nesse processo importante 
~, Maiores ~nformacões podem sér 
229 97 54 Rosa:Aceveclo:ou Zélia 

CEDENPA 


