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h1111J.1,.Jn N:id1111;1I clu Índio 
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Brasília, 05 de marco de 1991. 

Senhor Secretário-Geral, 

Conforme entendimento verbal mantido com V.Sa., estou en 

caminhando, em anexo, relacão das familias de agricultores indíg~ 

nas Atikum, moradores daquela área indígena, localizada no municJ 
~ 

pio de Floresta-PE, que devido ameaças de morte que vem recebendo de 

pistoleiros e plantadores de maconl1a nio índios, que inva<lirnm suas 

terras, necessitam mudarem-se de lá o mais rápido possível para nao 

serém assassinados, como já aconteceu com outras famílias de lá, 

anteriormente. 

Diante do exposto, solicitamos a v.sa. verificar a pos 
sibilidade de fornecer aos mesmos cinco ou seis lotes dos Projetos 

de Colonização pertencente ao INCRA no município de Angical-BA, d~ 
nominados de PROJETOS ANGICAL I e II. Solicito ainda, se possível, 

que os referidos lotes estejam localizados junto a rios e corre 

gos perenes, que ~orventura existirem no interior dos projetos. 

Quero ressaltar que a família número 9, da relaç.::íu 

anexo, trata-se de um agricultor do interior da Bahia, conforme 

<:m 

expliquei pessoalmente a v.sa. não tendo ele nada a ver com os .r~ 

manescentes indigenas que estão saindo da área. indígena Atikum. 

Atenciosamente, 

Ilmo. Sr. 

Dr. IRIS PEDRO DE OLIVEIRA 
DD. Secretário-Geral do Ministério da Agricultura e 

Reforma Agrária 

BRASÍLIA - DF 

:-.t 1' C,lu,11lr.1 -o~ :-.ui 
h.litido l.t·'l. ~" amlar 

< :EI' "70 .. ~ \O nr;isíli;t 1 > F 
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Família 1 

- FRANCl~CO DE ASSIS DA SILVA - 41 Anos (Chefe da Família) 
- IRACI AI ZTRA DA SI.IVA - 43 Anos (Esposa) 
- AI RERTJNO FRANCISCO DA SILVA - 17 Anos - (Fi Jhn) 
- AO~L~ON FRAN~ISCO DA SILVA - 15 Anos (Filhn) 
- CATARINA IRACI DA SILVA - 11 Anos (Filha) 
- MARr.O FRANCISCO DA ISLVA - 05 Anos (Filho) 

Família 2 

- GIVAI 00 MIGUEL DA SILVA (Irmão) 
- MARIA or LOURD~S DA ISLVA (Espnsa} 

,,......_ -SIIVAM GIVALDO DA SILVA (Filhn) 
- LUClA MARIA DA SILVA (Filh~) - menor 
- SAMUEL GJVAI DO DA SII VA (Filho) - menor 
- Ali TON GIVAI DO DA SILVA (Filho) - menor 
- FRANCISCO GIVAIDO DA SILVA (filho) - mP.nor 
- AUGUSTO GIVALOO DA SILVA (filho) - menor 

MARIA DE LOURDF~ DA SILVA (filh~) - menor 
- Josr GIVALDO DA SILVA (filha) - men~r 
- {Cri~nça rPr.P.m-nascida ainda sem nome) 

Família 3 

- AORIANO MIGIIEL DA s n VA ( Irmão) 
- MARIA INÊS DA SILVA (Espnsa) 
- E.DlLFUSA ANTONIA DA SILVA (Filha) - lfi anos 
- ANTONIA MARIA DE JFSUS {Mãe do Francisco) 

EOTMILTON ADRIANO DA SILVA {filho) - menor 
- MARIA DO SOCORRO DA SILVA (filh~) - menor 
- EDJV~NTA MARIA DA SILVA (filha) - mPnor 
- EDNElDA MARIA DA SILVA (filh~) - menor 
- EDIVAN ADRIANO DA ~ILVA (filho) - menor 
- MIGUEL ADRIANO DA SILVA (filhó) - menor 

~n· l}11:11lr;1 711.! ~ui 
l'.c.lilido l.cx. i'.' :1111l:1r 

<:1,1' 70 .. i.ill llr:1~ili:1 IJ I'. 
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Família 4 

- GERAI DO GOMES ·DA SILVA (Primo-irmão) 
- MARIA EMII IA DA SILVA (Espose) 
- 4 filhos menores 

Família 5 

- OOGIVAL GOMES DA SILVA (Cunhado) 
- JURACI ADE1LDA DA SIIVA (Esposa) 
- SANDOVAl GOMES DA SILVA (Filho) - menor 
- SANORA JURACI DA SILVA (filha) mennr 
- CriRnça~recém-nascida (filho) 

Família 6 

~ SINOÃRIO DIOCLFSTANO DOS SANTOS (Genro) 
- LINDOMAR IRACI DA SI! VA (Esposa) 
- APARECIDO STNDARIO DA SILVA (filho) menor 
- FAMIANA LTNílOMAR DA SIIVA (filha) menor 

MARIA LINOOMAR DA SII VA (filha) menor 
- Rer.Pm-nascido (filho) menor 

Família 7 

ALBERTO GOMES DA SILVA (Sooro) 
- ALZTRA GAi DINO DA SILVA (Esposa) 

I""""', - JOS~ GOMES DA SILVA (Sobrinho) 

Família 8 

- SIDEVAL GOMES DA SILVA (Cunhado) 
- ZTVANl ANTONIA DA ISLVA (Espnsa) 
- ARNJLDA GOMES DA SILVA (filha) - 18 anos 
- TJTA DA SILVA. (filht1) menor 

LAURA ALZIRA DA SIIVA (irmã) 
- Rer.ém-nascida (sohrinha) 
- OZENILDA LAU~A DA SII VA {sohrinha) 17 anos 
- INACIO GOMES DA SILVA (filho) fflPnor 

Sl·I' C}u;ulr:1 701 Sul 
l:t.lilido I.ex , -~" :uul~r 
Cl:I' 711.;\;\0 llrn~íli.1 l>.1·. 
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- SJLA~ GOME~ DA SILVA (filho) menor 
- TOM( GOME~ DA SILVA (filhn) mPnor 
- EOlVAI GOME~ DA SILVA (filho) mPnor 

Família 9 

- EOSON PEREIR~ ons SANTOS 
- OLTNnTNA DOS SANTOS PEREIRA 
- ANºRElA ons SANTOS PEREIRA 
- KARINA DOS SANTOS PERíTRA 

i 
su• l)1wdr;1 :O,! Sul 
l:dllkio Lcx. :\" andar 
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CT Nº 005/CSR/91. Brasília, 23 de abril de 1991. 

Ilmo. Sr. 
MEGARON TXUKARRAMÃE. 
Md. Diretor do Parque Indígena do Xingu 

Prezado Senhor, 

Conforme entendimento verbal rnant:Ldo com v.sa. estou 8!J 
c amí nhando ,», em anexo , um pequeno "Projeto de Apoio" a oi to f'&.mi.L ias 

r-, de remanescentes ind:i.genas Attkum que, obrJgadas pelas clrcunstâ!:_! 
c í.as , estão deixando a Área Lnd í gona At í kum , Loc a l Lz uda no rnunir:_I 
pio de Floresta, PE, mudando-se par-a o mun í.c Íp I.o de :..;anta Hi t a rJ,., 

C~ssia,em urna irea de 240 ha doada pelo INCRA. 

Solicito de V.Sa. que encaminhe o referido "Projeto de 

Apoio••; para ser objeto de estudo por parte da Diretoria da Fund~ 

ção Mata Virgem, visando, na medtda do possível, liberar o mate 
rial aqui solicitado. 

Certo da compreensio de V.Sa. renovo os meus voLos d~ es 
tima e consideração. ' 

Atenciosamente, 

&{orr,!,o doti <:Sãntos 'llomero 
-'.~~o, Ili .• SuparfntencJCnclo Gorai ~ FUNAI 

S"I' l}t1;11ha 701. Sul 
faUlido í.cx .. \" :1ntla1 

CHI' 70.:Ho llr.1silla 1>.I'. 
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T - INTRODUÇÃO 

Em 28 de dezembro de 1990, o lÍder ABDON LEONARDO DA SILVA 

e seu irmão ABDIAS JOÃO DA SILVA, do grupo indígena Atikum, foram 
assassinados a tiros de escopeta, por Lr·~s pistoleiros, junto a sAde 

~o Posto Indígena Atikum, na ~rea indiger1a do mesmo nome, loca!Jzada 
no municipio de Floresta,PE. 

O Cac t que ABDON e RCU I rmi'ío, í'o r-nm n::nrnm I ri:1do:: n m:irirlr, rir, 

servidor MANOEL CIRILO DA SlLVA, sendo os execuLores do crime, um 

seu filho RAIMUNDO CIRILO DA SILVA e um primo irmão do ex-chefe da 
quele Posto Indígena, EUGENIO QUlXABEIHA BAsrros .Os Índios foram mor 

torpor denunciarem diversas irregularidades que vinham sendo come 
tidas na ~rea indigena pelos servidores da FUNAI acima citados, in 
clusive plantio de maconha dentro da mesma. ,,,.. 

Apbs os assassinatos, nada aconteceu aos criminosos nem 
aos mandantes, sendo que eles passarwn a ameaçar de morte outra fam! 

lia de remanescente indÍgenat cujo cabeça é FRANCISCO DE ASSIS DA 
SILVA, mais conhecido por "ZF~ DO MJGUEL", sendo que o próprio /\<Jm! 
nistrador da FUNAI em Garanhuns transmitiu essas ameaças feitas pelo 

servidor MANOEL CIRILO DA SILVA à De.Legada da Poltcia Federal enca!'. 
regada do Inquérito Policial para apurar a morte do Cac Lque ABIJfJf.J. 

, 1 
Como ja no ano de 1985 esses mesmos elementos mataram cin 

co membros da famili.a 11MADALENA11 dentro da área i.ndJRena Atikum, n,~m 
terem sofrido nenhuma represália ou punição, nem por parte <fo VIJIJfl 1, 

nem da justiça, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, temeroso pela sua vida 
e de seus familiares, optou por abandonar aquela área indigena uma 

r vez que lá não tinha segurança nenhuma. 

Assim sendo, após quatro meses de procura, conse1suirnos a 
través do INCRA, 240 ha de terra para as oito familias de remanes 

, 

cente indigenas ATIKUM, que est~o deixando aquela Reserva, t.o t a I I 
z ando 57 pessoas, estando essas t.o r-r-u s do ndrrs: pc l o INCHA l o c n l iz:1d:J:; 

no municipio de Santa Rita de Cassia, no estado da Bahia. 

II - JUSTIFICATIVA 

- ..... , 
Devido a situaçao de emergencia com que as oito I'amiliRs 

de remanescente indígenas Atikum tiveram que abandonar aquela reser 
va, os mesmos perderam praticamente toda a roça que dispunham de f~i 
jÜo, mandioca, algodão, caria de açúcar, etc, bem .corno tiveram qur~ 

. - . 

.. ------·--------- .•.•. ~ . ---· _ _; 



vender às pressas e por preços í nfe r iores os bens que d l spunharn , tais 

como animais de lida(equinos), Rrldo bov í no , c arr-o dr: bo l I ferrrJrnf!r] 
tas, arado, etc, custeando com o d l nhe l r-o arrecadado W::> d Lve r-so s vi~ 
gens de seus membros, daquela região para Brasília, bem como gastos 
de manutenção de seus membros em Brasília. 

III - OBJETIVOS 

Esse pequeno "PHO,JE'l'O Dli: AP0.1011 HOS r-omanc ncnn tnH A'I' 1 KIJM 
que estão mudando para o municÍpio de Santa Hita de C.:assia, na Uahia 

tem por objetivo fornecer condições de que eles recebam os títulos 

das terras que estão sendo doadas pelo INCRA, tendo o mínimo necnss~ 

rio para trabalharem a terra e se fixarem nela, tirando dali o seu 

sustento. 

0 IV - EQUIPAMENTOS 

Para que os Atikum possam desenvolverem à contento o seu 
trabalho nas terras que estio recebendo, necessitam do seguinte: 

a) 10 enxadas duas caras (preço unitário Cr$ 750,00) - 7.500,00 

b) 10 machados (preço unitário Cr$ 800,00) - 8.000,00 

e) 10 foices (preço unit~rio Cr$ 680,00) - 6.800,00 

d) 10 enxadão (preço unitário Cr$ 700,00) - 7.000,00 

e) 10 facões (preço unitário Cr$ 1.200,00) - l?. . (JOO , ()() 

f) 40 rolos de arame farpado (preço unitário 6.000) - 2 4 . 000 , íJ(J 

g) 4 lonas de encerado grande (unidade Cr$ 53.000) - 212.000,00 

'l' O 'l' A L • Cr$ 277.300,(JO 

V - CONCLUSÃO 

Informo que os preços ac I ma foram tornados na e J. d ade dr! 

Barreiras-BA, sendo que na praça de U~asllia pode haver uma vArla 

ção para menos ou para mais. 

Esse material poderá ser entregue d Lr'e t ame n Le ao li<kr rJ(J 

grupo, FRANCISCO DE ~SSIS DA SILVA, ou, os recursos liberados ta~ 
bém no nome dele, ficando o mesmo cornprome tido a apr-e ae n t a r , em pr·~ 
zo estipulado pela Fundação Mata Virgem, os documentos comprovando 
que as compras foram efetuadas. 

---------·-~-------------- ---------------- --- .. --·-··· . 
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nn : /\ !, s E ss o R e L I\ li n I o nu M E n o 
AO : SR. SUPERINTENDENTE GERAL 

Senhor Superintendente, 

~ to da Cacique 

que vinha já 

por parte das servidores da FUNAI, MANOEL CIRILO 

. 
Como 

, 
do e.o nh ec i me n to da V.Sa, 

, 
a apos tl assasslíll! . 

do Grupo Indígena ATil<UM; ABOON LEONAHOíl ü/\ .S T L u «, 
há . 

de um ( 01 ) recebendo de 111 o r t. P. mais ano ameaças 

DA SILVA P. ' 

EUGÊNIO QUIXABEIRA BASTOS, o ex-secretário do Caci4ue 

nado, FRANC~SCO DE ASSIS DA SILVA, mais conhecido por 11 zé de 

Miguel" e, seus familiares passaram a ser, :1 m e a ç a d o s d e III a r t e 

pelo servidor MANOEL CIRILO DA SILVA e seus f'ilhos. 
D próprio Administrador da FUNA1 da ADR de G11 

ranhuns, em janeiro de 1991. alertou a Dra. Severina L~gerim 
' 

Delegada do D.P.F encarregada do inqu~rito para apurar o a s s a s . - 
' sinato do ABDDN, de que Ma~oel Cirilo havi~ dito quet agora iria 

acertar as contas com a família do "Z~ de Miguel", · conforme j~ 

informei na CI NQ 001/CSR/91 e III EI n e x a a e a t a • 

Dtante das ameaças formulad~s por 

da Silva, conhecedor de seu g~nio vialento4 bem 

Cirilo 

como de seus 

e n t e c e d e n ce e , uma vez que , em 1~85, ele e seus filhos já h a v.i am 

• • ' • ,t assassinados cinco membros da fam1l1a dos 11Madalena11 

outros tanto, n~o tendo eles sofrido nenhuma ~uniçio, 
e' ferido 

F n A N e 1 s e º~. 
DE ASSIS DA SILVA, acona~lhado pala Delegada que preside o 1n 
quáríto, abandonou aquela área para não ser assassinado, I.Juf,r;:1!.!. 

do junto a f"UNAI de Brasília, ajuda para que ele e seus. t::im.l 

1 Í ar e. S ( f i 1 h O B I Í r 111 ã OS e C IJ ri h a d O fi) , f; O ta lÍ 7FHI d O O l 1: O f r.1 H1 Í J 1 ~ir P 'i , . 

SJ(I• lJU;lllí.1 :"li! :íul 
l:l.lilído 1 ex, ,-\!' aml:ir 

CEI' 711.\,\U Jlr:i~ili:1 l>.I: . 

nsferidos para com cinquen~a e sete (57) pessoas, 

' tra ÁreA indígena. 

..• -· 
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CI NO 015/CSR/91. Brasília, 22 de março de 1991. 

Do: Assessor CLAUDIO ROMERO 
Ao: Sr. Superintendente Geral 

Senhor Superintendent~, 

Venho por meio desta solicitar a V.Sa. que autorize, 

em carãter excepcional, o deslocamento de uma viatura Kombi at~ a 
área indígena Atikum, no mun í.c Lp.í.o de Floresta-PE, para buscar a 

esposa do lider ind!gena FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA e seus quatro 
,,. 

filhos menores. O líder FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA encorj t r a+ae em 

Brasília por estar sendo ameaçado de morte pelo servidor MANOEL CI 

RI~O DA SILVA e seus familiares, não podendo retornar àquela · área, 

para não ser assassinado, como jáo ocorreu anteriormente com outros 

lideres indígenas. 

A necessidade de retirar imediatamente a esposa e 

os filhos menores do lider FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA é porque 

duas das crianças estão muito doentes além de estarem p~ssando ne 

cessidades. 
Informo ainda que ,ncaminhei ao Secretário Nacional 

de Reforma Agrária um pedido de lotes no Ministério da Agricultura, 
nos Projetos Angical I e II, na Bahia, sendo que o INCRA atendeu tal 

solicita~ão, tendo encaminhado servidores do INCRA até o local dos 

lotes para o assentamento dos Atikum. 

Devido pois a tudo que foi exposto acima, visilr1do 

proteger a vida do líder Atikum FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, solici 
to a v.sa. autorizar o deslocamento da viatura até aquela área in 

digena para trazer a familia em questão. 

Atenciosamente, 
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Fundação Nacional do Índio 
MINIST~RIO DO INTERIOR 

Brasília, 02 de maio de 1991. 

Do: Assessor CLAUDIO ROMERO 
Ao: Sr. Superintendente Geral 

Senhor Superintendente, 

Venho por meio desta informar a v.sa. que o Assessor da 
Presidência ANTONIO GOMES, esteve na cidade de Santa Rita de· Cássia, 
localizada na Bahia, acompanhado do índio Atikum, FRANCISCO DE ASSIS 
DA SILVA, tendo sido eles muito bem recebidos pelo coordenador Regio 
nal do INCRA de Barreiras, BA, que os acompanhou até o assentamento 
Senhor dorBonfim, localizado em Santa Rita,onde recebera~ oito lotes 
de terra. 

A única recomendação feita pelo responsável do INCRA 
na região, foi a de que eles tomassem logo posse das terras pàra evi 
tar problemas com invasão. 

Diante do exposto, considerando que essas famílias sai 
ram fugidas da área indígena Atikum, para não serem assassinadas pe 
los servidores da FUNAI,principalmente MANOEL CIRILO DA SILVA, eles 
necessitam de um apoio na compra de alguns gêneros de primeira nece~ 
sidade, algumas ferramentas e utensílios, para deslocarem-se imediata 
mente para as terras que foram conseguidas para eles. - 

Solicito pois, a V.Sa. a gentileza de verificar a pos 
sibilidade de liberar, em caráter excepcional, a relação dos gêneros 
alimentícios e ferramentas, em aµexo, o que propiciaria as condições 
de que essa~ famílias Atikum in'stalassem imediatamente naquela área. 

Atenciosamente, 

\.......,· ' 

... 
e1;,uc110 dos ô1111tos 1'omrr.i 

AaatHOr Ili • Supe1lntendC!]Cla Geral - FUNAI 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3~ andar 
CEP 70.330 Brasília D.F. •.. . 

10 ______ .._ ., ' -··. 
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FUNAI 

Fundaçãn N:idonal do Índio 
MlNIST~RIO DO INTERIOR 
GABINETE DA PRESIOl:NCIA 

OF.002/SUGE/N2 0/=J- ·/91 B r a s Í 1 i a , O°l d e j u 1 h o d e 1 9 9 1 

Senhora Secretária, 

O Índio FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, rem~hescente da 

tribo Atikum, no município de Floresta/PE, recentemente teve que dei 

xar a sua área original, juntamente com outras 60 pessoas,comp9stas 

em 8 famílias. em busca de garantia de vida, fueindo a uma série 

de assa~sinatos, cuja Última fora o Cacique ABDON LEONARDO DA SILVA, 

seu primo. 

Para sua instalação noutra ' area, g e s t í o n a d o s _ pcln 

oito FUNAI, .atrav~s do Assessor Cl&udio Romero, receberam do INCRA 

·lotes distribuídos, no Município de Santa Rita de tassia-BA, numn 

~rea compreendida por 4.200xl.300m. Terra boa, de mata, mas num plA 

nalto, seco~ árido. Contudo, a ~gua fica a lOKm dessa ~rea, tornan 

do mais penosa esta fase de instalaçio em um novo local, em meio 

a da dificuldades de to<la sorte. 

'\._.., 

A soluç;o desse impasse est~ na construç3o de um p~ 

ço artesiano para abastecimento dos lotes, orçado no valor de CR$ 

6.362.756,00,pela firma GERAIS MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA., de BaL 

reiras/~A, em 26.06.91, incluindo perfuraçio, materiais e equ1parnen 

tos, (cópia anexa). 

A ra7.ão desta correspondência, portanto, , para soli.. 
citar dessa Secretaria de Promoção Social a liberação dos rccury,s 

{., J • 

/. . 
llma.Sra. 

FLORA lYS SPOlIDORO 

MD. Secretária da Secretaria NDcional de 

Promoção Soc~al 

Esplanada dos Minist~rio~ - Dl, A - sala 113 

ll.ÇJ!ll 

lWI' Q11:1dr:. 7112 Sul 
füllfido l.u. v· andar 

Cl:I' 70 .. HO lh':01 ll,1 1 >.1'. 
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MINISTtRIO DO INl ERIOR 

Cont.OF.001/PRESI/NII 01+ /91. 

e meios necessários a esse empreendimento, indisp~nsável para a 8A 

rantia de vida desse povo; representando a cooperação de outro 

g~o do Poder Executivo na execução da po~ítica indigenista 

leira. 

, 
º.!. 

brasi 

Apresentando meus protestos de estima e consideração, 
subscrevo-me. 

·v.· 
LI 

eral 

CVO/mk Sl!I' Qu:ulr;i 7112 Sul 
l!dlflc.:lo í.cx, ;', ~· andar 

<:EP 70.;HO llu~lll;1 l>.F. 

--"" .. 
IJ· 



I .• .,. 

Sr. Diretor, 

Ilmo.Sr. 

MEGARON TXUKARRAMÃE 

DIRETOR DA FUNDAÇÃO MATA VIRGEM 

Eu, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, remanescente do grupo 

indígena ATIKUM, líder de um grupo de indígenas de 64 pessoas,que por 

sentirem-se ameaçados de morte por pistoleiros não Índios residentes 

dentro da área indígena ATIKUM, que em 28 de dezembro de 1990, assassi 

naram o Cacique ABDON LEONARDO DA SILVA e seu irmão, sem que a FUNAI e 

as:demais autoridades, nada fizeram para punÍ-los, optamos por mudan 

ças daquela região para não temos o mesmo fim, ou seja, a morte. 

Conseguimos junto ao INCRA a doação de oito lotes onde 

fomos assentados, sendo que eu desloquei-me até Brasília para conseguir 

junto aos Órgãos do Governo Federal, auxílio para essas 64 pessoas que 

estão me a_ç__ompanhando. 

consegui aqui, medicamentos, alimentos, lonas, tambores, 

sendo que devido a greve dos servidores da FUNAI, estou impossibilitado 

de deslocar-me até o Município de Santa Rita de Cassia~BA, para trans 

portar o material conseguido, essencial paxa· a subrevivência do grupo. 

Para tanto, necessito de CR$ 50.000,00 (cinquenta mil 

cruzeiros) para abastecer a viatura Kombi da FUNAI, o que equivaleria 

a cinco tanques de gasolina, mais CR$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros) 

para cobrir eventuais despesas com a viatura (conserto de um pneu ou 

r"'. qualquer outro reparo). 

Solici.to pois, a V.Sa., a gentileza de verificar a possi 

bilidade de liberar pela Fundação Mata Virgem os recursos necessários 

para transportar esse material. 

A distância a ser percorrida é de 1.430 Km, considerando 

ida e volta da viatura. 

Atenciosamente, 

l 

<C11P-tV~CD 
~NCISCO DE ASSIS DA SILVA 
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Cr$ 50.000,00 

1 
1 

\·· 

Recebi da FUNDAÇÃO MATA VIRGEM, a quantia de 

Cr$ 50.000,00 (Cinquenta mil cruzeiros), para despesas de viagem 

com transporte de medicamentos, lonas, tambores que será feito ' 

pela Kombi da FUNAI ao assentamento Senhor do Bonfim, no Municí 
pio de Santa Rita de C~ssia - BA., onde se encontram asiladas 20 

(Vinte) familias ATIKUM, expulsas de sua area em Pernambuco. 

Por ser verdade firmo o presente dando quit~ 
.., 

ç ao . 

Brasllia - DF., 01 de Agosto de 1.991 

f21 o- éh sz: e ,e? d?,, e.- ")-rYJ ç(t?- Y!)'~ 
Francisco de Assis da Silva 

Endereço: Santa Rita de cássia - BA 

C.I. nº 1.467.527 - SSP - DF 

CPF nº 855.528.524-00 
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Fundação Nacional do índio 
MINISfÉRIO 00 INTERIOR 
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CI NO 023/CSR/91. Brasília, 15 de abril de 1991. 

Do: Assessor CLAUDIO ROMERO 
Ao: Sr. Coordenador da CAF 

Senhor Coordenador, 

Venho por meio desta solicitar a v.sa. a gentileza de 

informar ~qual a situação atual do servidor MANOEL ClRILO DA SILVA, 

Auxiliar de Serviços· Gerais, lotado no Posto Indígena Atikum, jurisdi 

clonado a ADR de Garanhuns, em Pernambuco. 

Solicito ain~a, saber de v.sa. se a Jij SUER, de Fecife, 

encaminhou a esta CAF nos últimos três meses alguns documentos a . 

respeito do servidor acima citado. 

Atenciosamente, 

~~~ 
eloadle do• õantos !Jlo,nero 

Auet10r Ili • SuPe~lntendêncla Ge1ol • FU" 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifido Lex, 3? andar 
CEP 70.330 Brasítía D.F. .... 

______________ , .. . ' ... -·-- -· - .. - . 
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REF: CI N9 023/CSR/91 

DA: CAF 

A: ASSESSORIA/SUGE 

Att. Cláudio dos Santos RQmero 

• 

Retorno o presente, com a informação 
do CAF.P •. 
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',,,l ,'1·,"'·. MINISTÉRIO 00 INTERIOR 

"'UNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 
••• u NAI 

,MANOEL CIRILO DA SILVA 

ADMISSÃO: 24.0J.83 
1CARGO: AUX. SERV. GERAIS 1102-B11 

LOTA;Ão: PI ATIKUNA/Ja SUER 

Portaria n2 173/P, de 23.03.83 - Admitido 

·~no emprego de Auxiliar de Serviços Gerais "Al", com lotação no PI 

AtikuÍO. 

.,,. Comunicação de Serviço n2 020/P, de. 24.03.83 - 

Designado para substituir o Chefe do PI Atikum, nos impedimentos 

eventuais do titular. 
. . f Comunicação de Serviço n!? 043/P, de 10.06. 83 - 

.Revogar,.ª partir de 10.06.93, a C.S.n2020/P, de 24.03.83. 

Comunicação de Serviço n!? 132/P, de 12.06.84 - 

Designado para substituir o Chefe do Posto Indígena Atikuna, a con 
tarde 15.05.84. 

Portaria PP. n2 1776/87 de 25.06.87 - Enqua 

drado no emprego de Auxiliar de Serviços Gerais "02-A", a partir 

de 01.06.87. 

Portaria PP. n!? 1121/89 de 27.10.89 - PromQ 

vido por antiguidade, para Auxiliar de Serviços Gerais 1102-B", a 

partir de 01.06.89. 

Brasília-DF., 16 de abril de 1.991. 

Histórico Funcional 

Elaborado 

CARVALHO 
'Roadng~lo Jitarla ~tun11 Caroall,o 

Sito, dt C1d11tro I Lol1çlo/DP 
A11t1t111t, Admlnlalrallvo 

'' 
MOO. 132 
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