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. . CI NO 001/91. Brasília, 27 de janeiro de 1991 . 

Do: Assessor CLAUDIO ROMERO 

Ao: Sr. Superintendente Gera} 

Senhor Superintendente, 

Por determinação do Sr •. Presidente da FUNAI e dessa 

SUGE, desloquei-me até a 3a SUER para verificar como andavam as in . . 

vestigac5es e o inquirito policial para apurar as respo6sabilidu~,·H 

pelo assassinato do Cacique ABDON LEONARDO DA SILVA, do grupo indí 
•... 

gena ATIKUM, ocorrido no tiltimo dia 28.12.90, sendo que, nos r:r,~1 

t .._,, tactos que mantive com o Departamento de Policia Federal de Recife, 

em especial com a Ora. SEVERINA LAGERIM, que é a Delegada respons~ 

vel pelo inquirito, pude constatar vãrias irregularidades adminls 

trativas que estão ocorrendo junto aos servidores da FUNAI, que 

·serio relatadas minucibsamente em meu Relat6rio sobre a viagem. M~s 

existem certas denGncias e ameaças graves que necessitam de 

das urgentes a serem adotadas pela Direção da FUNAI aqui em 

medi 

Brasí 

lia, pois delas dependem a vida e a segurança de inGmeras vidas l1u 

manas da comunidade indígena Atikum. 

Assim sendo passo a expor o seguinte: 

a) No dia 11.01.91, por volta das 10.30 horas da manhã, fui f az e r 
uma visita ao Dr. AIRTON MARQUES, Superintendente da PoJ ir.i r1 F'! 

dera! no Recife, para apresentar-me e explicar-lhe que me '·!fl 

centrava no Recife para tomar c6nhecimento das medidas que esta 

vam sendo tomadas para apurar o duplo assassinato ocorri~o 11n 

irea indígena Atikum, quando a Qra. SEVERINA LAGERIM nos cor1t0u 

que havia recebido um telefonema do Administrador da FUNAI em 

Garanhuns, Sr. PETRONIO Ml\CIIADO, no qual ele dizia a dou to r a ,1w: 

a falt_lilia do Cacique ABDON, assas s í.nado por dois filhos do ser 

vidor MANOEL CIRILO DA SILVA, poderia ficar tranquila pois "M;J 
\ 

noel Cirilo tinha mandado avisar que· a dívida daquela família Ja 

tinha sido paga com ele, mas quem tinha que se cuidar era a 
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b) No dia 12.01.91, quando·fui visitar a índia BEATRIZ ADELAIDE DA 

SILVA, mãe do Cacique assassinado, que se encontrava 

zada em Recife devido os ferimentos recebidos pelo~ 

no dia 28.12.90, por ocasião do assassinato de seus 

hospital! 

l:J i s t o 1 e i r r J ti 

filhos, en 
contrei-me com o Índio do grupo indígena FULNI-ô, HJL/\RIO AJ\HBO 

SA DA SILVÀ, que durante conversa que mantive com ele contou 

me que ao passar por GARANHUNS, quando acompanhava sua tia doen 

te, jáde idade e com pouco domlnio do idioma português, pura 

que a mesma fizesse um tratamento médico, tendo vindo até Reci 

fe com a mesma ser necessário uma cirurgia, pediu a ele o ,Dr. 

PETRONIO MACHADO, Administrador Regional da FUNAI em 'Garanhuns, 

para tránsmitir a irmã de ABDON que estava acompanhando sua mãe 

em Recife, a Índia Atikum MARIA DE LOURDES SOARES e, a seu mari 

do, o índio Potiguara MANOEL CASSIANO SOARES que fossem com ur 

gência falar com ele em Garanhuns. 
Esse fato passou-se na terça-feira, dia 08 de janciroi sendo qu0 

HILÃRIO transmitiu o recado para a irmã de ABDON, MARIA DE LOUR 

DES e seu marido MANOEL CASSIANO, na quarta-feira, dia 09 de 

janeiro, tendo os mesmos seguidos para Garanhuns no dia 10 de 

janeiro, quinta-feira, recebendo lá, do Sr. Administrador da 

FUNAI, PETRONIO MACHADO, o confortável e tranquilizante recado: 

"que eles podiam ficar tranquilos que MANOEL CllULO se dava por 

satisfeito com as mortes de ABDON e ABDIAS, sendo que não mat~ 

ria mais 11inguim da familia deles,mas que a familia do zt MIGUEL 
iria ser a pr6xima." 

e) No dia 14 de janeiro de 1991, por volta das 19.oo horas, quando 

acompanhava o depoimento do índio FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, 
mais conhecido na área indígena por Zt:00 MIGUEL, no Departam(rn 

to da Policia Federal, ao término do depoimento, fui apresen 

tado a um Antropólogo do Mus7u Naci?nal do Rio de Janeiro cham~ 

do RODRIGO, que está fazendo pesquisa junto ao grupo indÍgéna 

ATIKUM, que pediu para falar em particular com o índio Z~ DO MI 

GUEL, que ap6s alguns minutos de conversa os dois voltaram para 

junto1 de mim, tendo o rapaz me dito que estava alertando o 

zeoo MIGUEL de que ele e sua familia corriam perigo de vida, uma 
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vez que ele, RODRIGO, tinha telefonado de Recife ao Dr. PETRONIO,Ad ~ - 
ministrdor da FUNAI em Garanhuns para saber a opinião dele sobre a 

conveniincia ou nio da sua ida ati aquela ãrea indígena para dar 

.continuidade ao seu trabalho de pesquisa, tendo o sr.PETRONIO MACU~ 

DO lhe dito que.poderia ir tranquilo, mas que só não fosse na loca 

u J. 

lidade conhecida por "Casa de Telha" que i onde moram os fami 

liares de "Zé Miguel", por que ali a qualquer momento o t;1ANOEL ClRI 

LO iria acertar as contas com aquela familia. ·---~- 
··~- -- 

·--- Diante de tudo o que foi exposto aqui, o índio FHAN · 

CISCO OE ASSIS DA SILVA, mais conhecido como "Zt DO MIGUEL", bem 

como, por ameças recebidas pessoalmente do servidor MANOEL CIRILO 

DA SILVA, inclusive na presença do ex-chefe do Posto Indígena . AT! 

KUM, EUGtNIO QUIXABEIRA, ho j e ocupando a Função de Confiança de 

Chefe do Posto Indigena Kambiwi, de que se niio parasse de andar 

com ABDON, ajudando-o a conseguir coisas para aquela comunidade in 

f 

digena, ia acontecer para ele e a família dele a mesma coisa que ti 

nha acontecido com a família dos MADALENA e SILVINO, que foram cha 

cinados em 1985 por Manoel Cirilo e seus jagunços, tendo naquele a 
taque covarde da quadrilha de Manoel Cirilo a familia MADALENA, mor 

rido um dos seus comparsas, por coincidência avô de EUGENIO QUIXABEI 

RA que se chamava MANOEL QUIXABEIRA, mais conhecido por "MANt BICUDO~ 

Sendo pois que diante das constantes ameaças do Manoe 1 Cirilo n i;ua 

vida e a vida de seus familiares, o índio conhecido p,or "Zt DO MI 

GUEL" quer sair imediatamente com toda sua família daquela área in 

digena, pois teme ser assassinado, juntamente com seus dois 

mãos e seus filhos a qualquer momento. 

ir 

Solicito pois que seja liberada uma verba em cara 

ter excepcional para custear a mudança do índio FRANCISCO DE ASSIS 

DA SILVA, mais conhecido por "ZP.: DO MIGUEL11, com toda sua familia ria 

área indígena o mais rápido possível, caso contrário eles serao a~ 

sassinados pelos facinoras de M_anoel Çirilo, que apesar de todo tipo 

de crlmes hediondos que tem cometido continua impune e sob o mar1to 

protetor da ADR DA FUNAI em GARANHUNS, sendo que somente em se.tembro, 

quando a Policia Federal o prendeu em flagrante por plantio de macQ 

nha dentro daquela área indígena, trazendo para Recife a F'olha de 

Ponto d~."exemplar .servidor" da ADR de GARANHUNS, provando que.. o 
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.,.. mesmo não assina ponto há muito tempo sendo público e notório nayu~ •". 
la região que há vários anos MANOEL CIRILO não dá um dia de serv! 

ço para a FUNAI, preferindo trabalhar como jagunco P. t r e f í.ce n t e- <fo 

maconha, sendo que somente após a morte do Cacique l\BDON a Ja SUER 
encaminhou para ·arasilia o pedido de d~missão desse indivíduo, mas 
a s s Lm mesmo o s Assessores da FUNl\l de ncci fc u Lncln (H; ta vum Lo nf.,11111,, 

·distorcer os fatos na imprensa de Recife, tentando passar para o 
público a imagem de um MANOEL CIRILO vítima, que vivia perseguido 

por ABDON, e que ABDON,que era um líder dentro daquela comunidade, 

que durante.º ano de 1990 conseguiu inúmeros benefícios para 
familias que lJ vivem, fora da FUNAI, pois tanto a FUNAI de 

as 

Gara 

i ·-...........,. 

nhus como;a de Recife o perseguiam~ discriminavam, guerem pai$ pa~ · 
sar a imagem de um ABDON arruaceird,violento, quando todos que tive··:. 

ram contatos com ele sabem que ele era um sujeito equilibrado, calmo 

e preocupado unicamente em ajduar seu povo, por que deu a vida. 

A familia de zt DO MIGUEL consiste das seguintes pes 
' - 

soas: oito adultos e doze crianças, sendo que eles querem ir.;r para 

uma área indígena o mais distante possível de Pernambuco para ficarem 
longe_da vingança de Manoel Cirilo. 

Solicito pois que seja providenciado, o mais rápido 
possível, os recursos financeiros e o meio de transporte para que 

essa familias de indios'ATICUM, trabalhadores ordeiros, os verdadei 
ros donos da terra,possam abandoná-la por causa de um assassino, 

que se intitula índio para aterrorizar, amendrontar e matar os verda 

deiros indios do lugar. 

Atenciosamente,. 

CLAUDIO DOS SAN'l'OS ROMERO 
A~sessor III - SUGE 

SH' C)u:1111:1 711.! Sul 
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