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CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA Nº 787/2017 

CERTIFICO QUE por determinação do DPF ADNILSON LIMA MAIA, e revendo o Livro de 

Registro de Ocorrências digital desta SR/PF/PA, consta O REGISTRO DO HISTÓRICO do 

plantão do dia 29/11/2017 para o dia 30/11/2017, o que passo a transcrever na íntegra, com o 

seguinte teor: Ocorrência 787/2017 - "Às 19:30 h compareceram nesta unidade servidores e alunos 

da UFPA dando conta de que às 15:10 h, durante o Evento Veias Abertas da Volta Grande do 

Xingú, no auditório da universidade, onde se debatia a análise dos impactos ambientais e sociais 

da exploração mineral na região, teria ocorrido crime de ameaça e cárcere privado, vindo a frustrar 

o evento realizado pela instituição. De acordo com o informado pela professora Rosa Elizabeth 

Acevedo Marin ( cel. 99266-34 75), um grupo de aproximadamente 40 pessoas capitaneado pelo 

prefeito de Senador José Porfírio - Dirceu Biancardi - se apossou do espaço, promovendo turba, 

ameaças aos pesquisadores que apresentavam o seminário e por fim mantiveram alunos e mestres 

em cárcere no local, até mesmo impossibilitando o uso dos banheiros. Segundo o relato, o grupo 

político que impossibilitou o evento possui interesse nos eventuais royalties que a mineradora 

Belo Sun pagará ao supracitado município após as atividades cujo licenciamento está sendo 

analisado. Os demais presentes nesta oportunidade se colocaram disponíveis para relatar o 

ocorrido na condição de testemunhas.Selma Solange Monteiro Santos (cel 98163-5739 e 

98841-5204)-Doutoranda na UFPN Brenda Vicente Taketa (98182-0090)-Doutoranda na UFPN 

Elielson Pereira da Silva (98809-6609) - Doutorando na UFPA. Diante do exposto pedem 

providências e se colocam a disposição para maiores esclarecimentos.". Era o que continha o ...,,/ 

referido registro de ocorrência. _frr 
Dou Fé. 

Belém-PA, 29 de novembro de 2017. 


