
TERMO DE COMPROMISSO AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Inquérito Civil nº 1.23.000.002747/2016-18

EMENTA:  Termo  de  Compromisso  de
Ajustamento de Conduta visando a adoção
de medidas para cumprimento de direitos
quilombolas  no  bojo  do  licenciamento
corretivo  dos  empreendimentos  Linha  de
Transmissão  e  Mineroduto  da  empresa
Norsk  Hydro/Mineração  Paragominas
S/A,  relativamente  ao  Território
Quilombola do Jambuaçu.

  O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo  Procurador  da República

signatário,  a  FUNDAÇÃO  CULTURAL  PALMARES,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.º

32.901.688/0001-77, sediada no Setor Comercial Sul – SCS, Quadra 02, Bloco C n.º 256 –

CEP 70.302-000, Brasília-DF, neste ato representada pelo seu Presidente Sr. Erivaldo Oliveira

da Silva e o ESTADO DO PARÁ (“Governo do Estado”), neste ato representado pelo Senhor

Procurador  Geral  do  Estado,  Ricardo  Nasser  Sefer,  e  através  da  SECRETARIA  DE

ESTADO  DE  MEIO  AMBIENTE  E  SUSTENTABILIDADE  –  SEMAS  (“SEMAS”),

pessoa  jurídica  de  direito  público  da  Administração  Direta,  inscrita  no  CNPJ  nº

34.921.783/0001/68, com sede à Trav. Lomas Valentinas nº 2717, CEP nº 66095-770, Belém-

PA, neste ato representada por seu Secretário de Estado, Mauro O' de Almeira, sendo MPF,

FCP,  Governo do Estado e  SEMAS doravante  denominados COMPROMITENTES, e,  de

outro  lado,  MINERAÇÃO  PARAGOMINAS  S/A, pessoa  jurídica  de  direito  privado,

inscrita no CNPJ sob o nº 12.094.570/0004-10, com sede na Estrada da Mineração BR 010,

Km 30, Bairro Platô Miltonia, Município de Paragominas, Estado do Pará, representada neste

ato por seu Diretor, Sr. XXXXXX, e NORSK HYDRO BRASIL LTDA., com sede na Praia

de Botafogo, nº 228, 7º e 8º andares, Alas A e B, salas 701, 705 (parte), 712, 713, 714, 801-A

(parte), e Ala B1 do 13º andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob n.º

29.739.851/0008-09,  representada  neste  ato  por  seu  administrador,  Sr.  Hans  Martin  K.

Heikvam,  cidadão  norueguês,  inscrito  no  CPF  sob  o  n.º  062.955.057-32  e  seu  Diretor

Financeiro, Sr. Carlos Ferreira Ariel, cidadão argentino, economista, portador da carteira de
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identidade para estrangeiros RNE n.º V230619-8 e inscrito no CPF sob o n.º 054.824.187-23,

doravante denominadas COMPROMISSÁRIAS,  resolvem celebrar o presente  TERMO DE

COMPROMISSSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com fundamento no art. 5º, §

6º, da Lei nº 7.347/85, nos artigos 20 e 21 da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do

Ministério  Público  Federal,  na  Resolução  179,  de  26  de  julho  de  2017  do  CNMP, em

conformidade com as cláusulas e condições seguintes. 

INTERVENIENTES:  TERRITÓRIO QUILOMBOLA DO JAMBUAÇU,

pelas  referidas  associações:  ASSOCIAÇÃO  QUILOMBOLA  OXOSSI  DA  RIBEIRA,

ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA OXALÁ DO JACUNDAÍ, ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA

AGRICULTORES  DE  SÃO  MANOEL,  ASSOCIAÇÃO  REMANESCENTE  DE

QUILOMBO  CONCEIÇÃO  DO  MIRINDEUA,  ASSOCIAÇÃO  REMANESCENTE  DE

QUILOMBO SANTA MARIA DO MIRINDEUA, ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE

QUILOMBO  SANTO  CRISTO  IPITINGA  DO  MIRINDEUA,  ASSOCIAÇÃO

REMANESCENTE DE QUILOMBO OLOURUM SANTA LUZIA DO TRAQUATEUA,

ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE QUILOMBO SANTA MARIA DO TRAQUATEUA,

ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE QUILOMBO GONGO SÃO SEBASTIÃO VILA

TRAQUATEUA,  ASSOCIAÇÃO  REMANESCENTE  DE  QUILOMBO  FILHOS  DE

ZUMBI BOM JESUS DO CENTRO OURO, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,  SÃO

BERNARDINO, ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE QUILOMBO SANTA ANA AXÉ

DO BAIXO, ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE QUILOMBO IORUBÁ DE SANTA

LUZIA DO  PRAZER  –  VILA POACÊ  E  A BAMBAÊ,  todas  representadas  por  seus

presidentes; 

CONSIDERANDO  que  as  compromissárias  dedicam-se  à  exploração  de

minério  de  bauxita  e  possuem  em  operação  um  empreendimento  denominado  Mina  de

Bauxita Paragominas que compreende: i) uma mina a céu aberto - "Miltônia 3"; ii) uma linha

de transmissão de energia de 230 kv para o suprimento de energia elétrica demandada pelo

empreendimento  e;  iii)  um  mineroduto  para  o  transporte  de  polpa  de  bauxita  com  244

quilômetros de extensão, iniciando-se em Paragominas/PA e terminando na empresa Alunorte

(Alumina do Norte do Brasil S/A), em Barcarena/PA, após passar pelos municípios de Ipixuna

do Pará, Tomé-Açú, Acará, Mojú e Abaetetuba, todos no Estado do Pará;

CONSIDERANDO que na altura do Município de Mojú/PA, o mineroduto e a

linha de transmissão atravessam o Território Quilombola do Jambuaçu;

CONSIDERANDO que os empreendimentos possuem as licenças de Operação
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n.º 5533/2010, Processo n.º 2008/000056798, com data de validade até 18/02/2014, referente

ao MINERODUTO, e Licença de Operação n.º 5590/2011, Processo n.º 2008/0000560565,

com data de validade até 18/02/2014, referente a LINHA DE TRANSMISSÃO 230 KV;

CONSIDERANDO que a primeira compromissária requereu à SEMAS/PA, no

âmbito do licenciamento ambiental, autuado inicialmente no ano de 2004, a Renovação de

Licença de Operação, emitida sob o n.º 5533/2010, com validade até 24/02/2012, protocolo

n.º 00026600/2011, de 09 de setembro de 2011; 

CONSIDERANDO,  ainda,  que  a  aprovação  do  pedido  de  renovação  de

Licença de Operação encontra-se pendente devido ao não atendimento de exigências legais,

dentre elas a observância à Portaria Interministerial n.º 60, de 24 de março de 2015, que trata

da anuência de autoridades envolvidas no processo de licenciamento ambiental, relativamente

ao componente quilombola;

CONSIDERANDO  que  o  Território  Quilombola  do  Jambuaçu,  como  é

conhecido, é formado por quinze comunidades: Bom Jesus do Centro Ouro, São Bernardino,

Vila  Nova,  Nossa  Senhora  das  Graças,  Santa  Luzia  do  Tracuateua,  Santa  Maria  do

Traquateua, São Sebastião, Santo Cristo, Santana do Baixo, Conceição do Mirindeua, Santa

Maria do Mirindeua, São Manoel, Jacundaí, Ribeira do Jambuaçu e Poacê;

CONSIDERANDO que essas comunidades possuem uma interação política e

social que permite-se falar em uma UNIDADE SOCIAL: “Embora o Instituto de Terras do

Pará (ITERPA) tenha titulado a área a partir de 12 associações diferentes, a  observação

empírica  e  as  entrevistas  acerca do tempo de  ocupação e parentesco  entre  as  famílias

comprovam que se trata de UM GRUPO SÓ,  organizado em pequenas vilas com matriz

religiosa católica”;

CONSIDERANDO que a organização sociopolítica desses grupos é fruto de

um longo processo  que  carrega  forte  influência  de suas  vivências  em rios  e  matas  e  por

formas  específicas  no  trato  de  lidar,  conceber  e  se  relacionar  com os  recursos  naturais.

Entretanto, esse processo, também, é resultado da relação desses grupos com outros atores

sociais que deram ao território em questão uma outra dinâmica, marcada, dentre outras coisas,

pelos  desdobramentos  de  conflitos  sociais  que  influenciaram,  de  forma  decisiva,  na

construção de uma nova identidade às populações negras rurais da região do Jambuaçu;

CONSIDERANDO  que  em  função  da  esparsa  distribuição  espacial  das

famílias  quilombolas  e  dos  impactos  sobre  rios  e  igarapés  não  é  possível  se  fazer
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diferença entre famílias atingidas diretamente e famílias atingidas indiretamente;

CONSIDERANDO que a questão não se resume simplesmente a apontar

eventual intercessão do traçado do mineroduto ou da linha de transmissão sobre a área

de uma determinada família,  e assim indicar de forma pontual o impacto ambiental

alegado;

CONSIDERANDO  que  não  se  pode  penalizar  a  comunidade  pela

ineficiência  dos  órgãos  estatais  na  demarcação  de  suas  terras,  pois  os  títulos  foram

expedidos pelo ITERPA em momentos distintos e de modo fatiado por pura ineficiência do

órgão na titulação dos territórios tradicionais;

CONSIDERANDO que o impacto dos empreendimentos é difuso, atingindo

todas  as  famílias,  tanto  aquelas  cujas  terras  se  situam  sob  o  linhão  ou  sobre  o

mineroduto, quanto as demais, vez que empreendimentos dessa magnitude alteram todo

e  qualquer  processo  de  produção,  especialmente  a  frágil  economia  familiar  rural,

sobretudo pelo assoreamento de cursos d'água;

CONSIDERANDO que na Servidão Minerária, o superficiário (possuidor ou

proprietário) tem direito a indenização e renda, de acordo com o art. 59 e seguintes do Código

Minerário (Decreto-lei 227/67) e o instituto da responsabilidade civil1;

CONSIDERANDO que no caso da Comunidade Quilombola do Jambuaçu a

1 Art. 59. Ficam sujeitas a servidões de solo e subsolo, para os fins de pesquisa ou lavra, não só a propriedade onde se localiza a jazida,

como as limítrofes.

Parágrafo único. Instituem-se Servidões para:

a) construção de oficinas, instalações, obras acessórias e moradias;

b) abertura de vias de transporte e linhas de comunicações;

c) captação e adução de água necessária aos serviços de mineração e ao pessoal;

d) transmissão de energia elétrica;

e) escoamento das águas da mina e do engenho de beneficiamento;

f) abertura de passagem de pessoal e material, de conduto de ventilação e de energia elétrica;

g) utilização das aguadas sem prejuízo das atividades pré-existentes; e,

h) bota-fora do material desmontado e dos refugos do engenho.

Art. 60 Instituem-se as Servidões mediante indenização prévia do valor do terreno ocupado e dos prejuízos resultantes dessa ocupação.

§ 1º Não havendo acordo entre as partes,  o pagamento será feito mediante depósito judicial da importância fixada para indenização,

através de vistoria ou perícia com arbitramento, inclusive da renda pela ocupação, seguindo-se o competente mandado de imissão de posse

na área, se necessário.

§ 2º O cálculo da indenização e dos danos a serem pagos pelo titular da autorização de pesquisas ou concessão de lavra, ao proprietário do

solo ou ao dono das benfeitorias, obedecerá às prescrições contidas no Artigo 27 deste Código, e seguirá o rito estabelecido em Decreto do

Governo Federal.

Art. 61. Se, por qualquer motivo independente da vontade do indenizado, a indenização tardar em lhe ser entregue, sofrerá a mesma, a

necessária correção monetária, cabendo ao titular da autorização de pesquisa ou concessão de lavra, a obrigação de completar a quantia

arbitrada.

Art. 62. Não poderão ser iniciados os trabalhos de pesquisa ou lavra, antes de paga a importância à indenização e de fixada a renda pela

ocupação do terreno.
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Constituição de Servidão, Transação, Quitação e outras avenças deve considerar a condição

jurídica do Território Quilombola, em respeito aos arts. 13 e 17 da Convenção 169 da

OIT (promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004)2;

CONSIDERANDO que de acordo com a Convenção 169 da OIT, uma vez

que a instituição de Servidões Minerárias no Território Quilombola do Jambuaçu limitaram o

direito de uso da terra pelas comunidades – posto que não poderiam mais plantar as mesmas

culturas  na  área  serviente  –  a  fixação  das  indenizações  não  pode  ser  realizada

individualmente,  mas  deve  ser  realizada  através  da  consulta  às  comunidades

coletivamente consideradas;

CONSIDERANDO  que  a  análise  individual  de  servidões  e  a  divisão  das

comunidades em diretamente impactadas e  não-diretamente impactadas está provocando a

desagregação territorial e gerando conflitos internos e brigas entre as comunidades;

CONSIDERANDO que  “a relação das comunidades negras com a terra se

deu histórica e socialmente através do coletivo, não se circunscrevendo à esfera do direito

privado.  A terra coletivamente  apropriada configura um bem público  das  comunidades

negras, não sendo por oposição bem ou propriedade privada de seus membros”3;

CONSIDERANDO  que  em  se  tratando  de  área  sujeita  à  titulação  como

quilombola, deve ser rompido o paradigma de propriedade individual, lançando-se mão

da compreensão da área como de propriedade da União ou do Estado para o uso da

coletividade4;

CONSIDERANDO  que  quando  o  art.  68  dos  Atos  das  Disposições

Constitucionais  Transitórias  pontifica  que  “aos  remanescentes  das  comunidades  dos
2“Artigo 13 

1. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, os governos deverão respeitar a importância especial que para as culturas e

valores espirituais dos povos interessados possui a sua relação com as terras ou territórios, ou com ambos, segundo os casos, que eles

ocupam ou utilizam de alguma maneira e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação.

2. A utilização do termo "terras" nos Artigos 15 e 16 deverá incluir  o conceito de territórios, o que abrange a totalidade do habitat das

regiões que os povos interessados ocupam ou utilizam de alguma outra forma.

(...)

Artigo 17

1. Deverão ser respeitadas as modalidades de transmissão dos direitos sobre a terra entre os membros dos povos interessados estabelecidas

por esses povos.

2. Os povos interessados deverão ser consultados sempre que for considerada sua capacidade para alienarem suas terras ou transmitirem

de outra forma os seus direitos sobre essas terras para fora de sua comunidade.

3. Dever-se-á impedir que pessoas alheias a esses povos possam se aproveitar dos costumes dos mesmos ou do desconhecimento das leis

por parte dos seus membros para se arrogarem a propriedade, a posse ou o uso das terras a eles pertencentes.”

3 Terras e Territórios Negros no Brasil, Textos e Debates. Núcleo de Estudos sobre Identidade e Relações Interétnicas, Ano 1, nº2, 1991, 
UFSC.

4 Conforme reza o Decreto 4.887/2003: Art. 17. titulação prevista neste Decreto será reconhecida e registrada mediante outorga de título

coletivo e pró-indiviso  às comunidades a que se refere o art. 2º,  caput, com  obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade,
imprescritibilidade e de impenhorabilidade.
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quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo

o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”, a interpretação adequada é a que reconhece a

titulação coletiva, até mesmo como forma de  preservação de direitos étnicos5,  culturais,

históricos e sociais, no espeque do disposto no art. 215 da Constituição Federal6;

CONSIDERANDO, ainda, pois oportuno, que até mesmo o conceito de posse

é  incongruente  e  inaplicável  à  realidade  quilombola  que,  consideradas  as  reminiscências

históricas,  possui  “ocupação”,  instituto  distinto  daquele  que  rege  as  relações

individualizadas, dadas as peculiaridades históricas de formação destas comunidades;

CONSIDERANDO que os direitos quilombolas são direitos de comunidades,

de grupos que possuem específicas regras de convivência, em relação às quais as normas

de direito privado são estranhas e, por isso, impróprias para utilização neste caso7;

CONSIDERANDO que os interesses aqui tutelados são de natureza coletiva e

indisponível.  Dizem respeito  ao patrimônio cultural  de uma  população tradicional,  bem

como a fruição por ela do direito constitucional à moradia e visam proteger  os modos de

criar, fazer e viver das populações tradicionais;

CONSIDERANDO  que  o  empreendimento  que  atinge  um  território

tradicional, atinge sempre todo o território em seus modos de vida e suas tradições, pois

o processo de territorialização desses grupos é sempre marcado pela consolidação de

uma identidade coletiva e por um significado de “natureza” próprio, portanto, diferente

de seus antagônicos;

CONSIDERANDO,  que  estudos  realizados  constataram  impactos

socioambientais sentidos em toda a extensão do território tradicional (remoção da cobertura

vegetal, impactos no uso da terra, erosão, aumento de material em suspensão e assoreamento

dos cursos d'água, poluição e contaminação dos recursos hídricos e impactos na atividade

pesqueira);

CONSIDERANDO que o presente  TAC observa  as  propostas  do Território

Quilombola do Jambuaçu apresentadas nas reuniões que ocorreram e que contaram com a

participação dos representantes das 15 (quinze) comunidades formadoras do território e da

5 TRECANNI, Girolamo Domenico. Terras de Quilombo. Caminhos e Entraves do Processo de Titulação. Belém, Secretaria Executiva
de Justiça. Programa Raízes: 2006, pp. 84-85.

6 Art.  215.  O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos  culturais  e acesso às fontes da cultura nacional,  e  apoiará e
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do
processo civilizatório nacional.

7 In:  Constituição Democrática e Diferença Étnica no  Brasil  Contemporâneo;  um exercício constitucional  concretista face  ao

problema do acesso à terra das comunidades negras remanescentes dos quilombos. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade
de Direito da Universidade Federal do Paraná. mimeog., p. 166-167, apud, ROCHA, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira.  O Decreto nº
4.887/2003  e  a  Regulamentação  das  Terras  dos  Remanescentes  das  Comunidades  dos  Quilombos.  Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_68/Artigos/Art_Maria.htm.
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BAMBAÊ;

CONSIDERANDO  que  há  concordância  das  partes  em  buscar  a  solução

consensual para o conflito de interesses acima identificado, a partir da assinatura de Termo de

Compromisso  de  Ajustamento  de  Conduta,  que  visa  obter  o  compromisso  das  empresas

compromissárias  em  atender  as  demandas  propostas  pelos  quilombolas  do  Território  do

Jambuaçu;

CONSIDERANDO, por  fim,  que esse processo de diálogo visa justamente

ouvir  os  quilombolas,  respeitando  o  seu  protagonismo e  buscando  a  efetivação  dos  seus

direitos territoriais e cuturais;

RESOLVEM CELEBRAR o presente TERMO DE COMPROMISSO DE

AJUSTAMENTO DE CONDUTA com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta visa atender

as  demandas  apresentadas  pelo  território  quilombola  do  Jambuaçu  às  empresas

compromissárias, dentro da discussão sobre o componente quilombola exigido no processo de

renovação da licença de operação dos empreendimentos – minerodutos e linha de transmissão

– que atravessam a referida comunidade quilombola.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES

2.1) As compromissárias realizarão o pagamento da  renda mensal de 02

(dois)  salários  mínimos,  retroativos  ao  dia  28/02/2011 (data  em  que  se  concluiu  a

transferência dos negócios de alumínio da empresa Vale S/A para a empresa Norsk Hydro

ASA),  para cada uma das famílias residentes no Território Quilombola do Jambuaçu,

cadastradas após levantamento que será realizado pela Universidade Federal do Pará;

2.2) As compromissárias implantarão Projeto de Geração de Renda (que

pode ser  o  projeto  confeccionado pela  Universidade  Federal  Rural  da  Amazônia,  com as

devidas  atualizações),  em sua integralidade,  para todas  as  comunidades do Território

Quilombola do Jambuaçu, em prazo não superior a um ano para o início das atividades,

sendo que o pagamento da renda mensal não poderá ser extinto até que o referido projeto seja
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sustentável e gere renda efetiva para as comunidades;

2.3) O referido acordo poderá ter  o condão de destravar a tramitação do

processo de licenciamento em relação ao componente quilombola e proporcionar, caso seja

conveniente, a averbação da área de servidão dos empreendimento no título de propriedade

das comunidades no cartório de registro de imóveis;

2.4) Demais projetos e programas, inclusive o convênio da Casa Familiar

Rural,  do  Posto  de  Saúde  e  as  propostas  encaminhadas  pela  Bambaê,  serão  discutidos,

respeitando-se o Protocolo de Consulta Prévia Livre e Informada dos quilombolas do

Jambuaçu/Moju-PA,  no  bojo  da  Elaboração  do  Estudo  do  Componente  Quilombola  do

empreendimento e do Plano Básico Ambiental - Componente Quilombola do Licenciamento

Corretivo em trâmite na SEMAS;

CLÁUSULA TERCEIRA  – DA INADIMPLÊNCIA 

3.1. Em caso de descumprimento parcial ou total de quaisquer obrigações, o

Ministério  Público  Federal  notificará  previamente  as  empresas  compromissárias  para  que

prestem esclarecimentos;

3.2. Caso  não  sejam  prestados  os  esclarecimentos  devidos,  o

descumprimento de cada obrigação prevista neste Termo de Compromisso de Ajustamento de

Conduta  sujeitará  as  empresas  à  multa  de  R$  100.000,00  (cem mil  reais)  por  obrigação

descumprida, a ser recolhida no prazo de 30 (trinta) dias, conforme indicado pelo Ministério

Público Federal;

3.3. Sem prejuízo  da  multa  prevista  na  cláusula  acima,  caso  não  sejam

prestados os esclarecimentos devidos, conforme cláusula 3.1, em caso de descumprimento

parcial ou total de quaisquer obrigações, o Ministério Público Federal executará judicialmente

este TAC;

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. Os COMPROMISSÁRIOS e os INTERVENIENTES poderão fiscalizar
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a execução do acordo sempre que necessário;

4.2. As  COMPROMISSÁRIAS  atenderão  as  requisições  e  solicitações

feitas  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  no  prazo  estabelecido,  encaminhando

relatórios comprobatórios da execução das obrigações;

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA 

5.1. A vigência deste TAC será o tempo necessário para o cumprimento de

todas as obrigações das COMPRIMISSÁRIAS, sendo, para tanto, instaurado Procedimento

Administrativo de acompanhamento com este objetivo.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A assinatura deste Acordo será publicada, a partir de solicitação do Ministério

Público Federal, nos meios de comunicação oficial da instituição, independente da divulgação

nos sítios eletrônicos das subscritoras e interessados.

CLÁUSULA QUINTA  – DO FORO

Eventuais litígios relacionados ao presente termo serão dirimidos perante a

JUSTIÇA FEDERAL – Seção Judiciária do Estado do Pará;

E  por  estarem  as  partes  assim  devidamente  ajustadas  e  compromissadas,

firmam o presente  TERMO em 05 (cinco) vias de iguais teor e forma, para que surta seus

efeitos jurídicos e legais.

Belém/PA, 18 de março 2019.
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MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A

Diretor XXXXXX

NORSK HYDRO BRASIL LTDA

HANS MARTIN K. HEIKVAM CARLOS FERREIRA ARIEL

Diretor Diretor Financeiro

 

ESTADO DO PARÁ

RICARDO NASSER SEFER MAURO O' DE ALMEIRA

Procurador-Geral do Estado Secretário de Estado

 
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES - FCP

ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA
Presidente 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 
Procurador da República

TERRITÓRIO QUILOMBOLA DO JAMBUAÇU

ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA OXOSSI

DA RIBEIRA

ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA OXALÁ

DO JACUNDAÍ
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ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA

AGRICULTORES DE SÃO MANOEL 

ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE

QUILOMBO CONCEIÇÃO DO

MIRINDEUA

ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE

QUILOMBO SANTA MARIA DO

MIRINDEUA

ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE

QUILOMBO SANTO CRISTO IPITINGA

DO MIRINDEUA

ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE

QUILOMBO OLOURUM SANTA LUZIA

DO TRAQUATEUA

ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE

QUILOMBO SANTA MARIA DO

TRAQUATEUA

ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE

QUILOMBO GONGO SÃO SEBASTIÃO

VILA TRAQUATEUA

ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE

QUILOMBO FILHOS DE ZUMBI BOM

JESUS DO CENTRO OURO

NOSSA SENHORA DAS GRAÇA SÃO BERNARDINO

ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE

QUILOMBO SANTA ANA AXÉ DO BAIXO

ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DE

QUILOMBO IORUBÁ DE SANTA LUZIA

DO PRAZER – VILA POACÊ

BAMBAÊ
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