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MINISTlcRIO DO INTERIOR 

TE'R1'D DE DECLARAÇÃO QUE PRESTA 

(ABDON LEONARDO DA SILVA) 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de mil novecen 

tos e noventa, às 16:00 horas, na sede da Superintedência Executi 

va da FUNAI 30 REGIÃO, no gabinete da ASI, nesta Cidade do Recife/ 

PE, compareceu o remanescente indígena Abdon Leonardo da Silva da 

~rea Atikum, município de Floresta/PE, o qual passou a declarar o 

seguinte: QUE a Comunidade Atikum decidiu mudar de Cacique, tendo' 

nomeado o declarante; QUE foi realizada duas eleiç~es, uma no dia 

07.12.89 e outra no dia 23.01.90, tendo aproximadamente 475 Índios 

assinado a relação, em cada eleição; QUE além de não comparecer a 

citada eleiçio no Posto indígena, a Comunidade solicitou do Chefe' 

do Posto ofÍcio,oficializando (3 eleição e ele não concedeu; QUE o 

chefe do Posto lhe disse que não dava o ofício pelo motivo domes 

mo est~ trabalhando contra ele; QUE est~ havendo grande de~mando' 

na área Atikum, inclusive sementes que foram para serem distribuídas 
entre os Índios, grande parte foi destinada a brancos; QUE as cit~ 

das sementes deveriam serem distribuídas na ~rea, no entanto foram 

distribuídas em Carnaúbeira; QUE o veículo do Posto é utilizado pg 
ra carregar cereais de brancos, inclusive o Sr. Antônio de Deja 

usa o veículo para fazer lotação e quando algum Índio precissa do 

carro, tem que botar gasolina; QUF. o declarante foi reclamar ao 

chefe do Posto, tendo o mesmo respondido que fazia do carro o que 

bem entendesse; QUE o chefe do Posto prejudicou a Índia Izaura de 

Oliveira, usando o registro dela em beneficio de urna branca de no 

me Lúcia de Mirandiba, a qual não é Índia e está internada no hos 

pital Santo Amaro; QUE a Comunidade está solicitando desta Superin 

tendência uma definição urgente para empossar o declarante como C& 

cique. E como nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deu-se por 

findo o presente termo, o qual epós lido e achado conforme vai de 

damente assinado pelo declarante.:x:x:x: 
Em Tempo: o declarante se sente ameaçado )z6~~~q!~~~~ 
Posto e Manoel Cirilo. DECLARANTE 

Av,nlda Joio de earroa, 668 
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TERMO DE DECLARAC~O QUE PRESTA 

(ABDON LEONARDO DA SILVAI 

Aos 19 dias do m~s de fevereiro de mil novecentos e oi 

tenta e oito, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernam 

buco, no gabinete da ASI/3ª SUER, compareceu ABDON LEONARDO DA 

SILVA, filho de João Leonardo da Silva e de Beatriz Adelaide da 

Conceiçio, remanescente da comunidade indígena Atikum, resjdente1 

na serra Um~ pr6ximo ao PIN, no município de Floresta/PE. O qual' 

passou a declarar o seguinte: que a comunidade Atikum n~o est~ 

sendo administrado pela FUNAI atrav~s do PIN, pois o chefe daque 

le posto raramente aparece na ~rea; que o mesmo d~ seu expedien 

te na cidade de Floresta, mais precisamente na delegacia de polí 

cia daquele município; que o chefe do posto al~m de n~o aparecer' 

na Jrea, cancelou qualquer tipo de autorizaç~o para deslocamento• 

dos Índios Atikum; que o referido cancelamento ven1 dificultar em 

muito o deslocamento de membros daquela comunjdade que se desti - 

nam a tratamento de sa~de, pois os mesmos n~o tem verbas para 

custear as viagens quando por necessidade de doença; que a viatu 

ra da FUNAI que serve ao posto encontra-se em Floresta em poder ' 

do chefe daquele PIN; que o funcionário Manoel Cirilo~ quem faz' 

o interc§mbio entre o chefe do posto, que fica em Floresta, e os 

demais funcionários do PIN Atikurn, levando e trazendo documentos' 

do PIN para o centro da cidade de Floresta, para ser despachado ' 

pelo chefe daquele PIN; que o PIN Atikum encontra-se abandonado 1 

servindo de cassino e bar pelos filhos do funcion~rio Manoel Ciri 

lo; que o funcion~rio Manoel Cirilo e seus filhos s~o respons~ 

veis por todo tipo de viol~ncia ocorrida naquela com11nidade; que 

o ent~o chefe do posto Francisco Xisto foi ameaçado de morte pelo 

Manoel Cirilo e seus filhos porque a comunidade havja feito uma 

baixa assinado pedindo a FUNAI a transferincia da servidora SILVb 

NA MARIA DE SÁ SILVA, nora de Manoel Cirilo; que Francisco Xisto' 

so n;o foi morto porque fugiu daquela irea na madrugada do dia 

27/05/87; que o atual chefe do posto Adriano resjde em uma 
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hospedaria paga pela prefeitura; que membros da comunidade Atikum 

quando procuram o chefe do posto em Floresta o mesmo está exerccn 

do atividades políticas; que tomou conhecimento que o chefe do 

posto está distribuindo carteiras de Índio para pessoas não Ín 

dias da cidade Floresta; que o critério para distribuição dessas' 

carteiras é feito em reuni~o com os Lideres da comunidade e o eh~ 

fedo PIN, constatando a identidade indígena das pessoas que vao 

receber as carteiras, o que não está sendo feito pelo chefe do 

posto; que o declarante costuma participar juntamente com o caci 
que e demais Lideres daquela comunidade das reuni6es quando na 

confecção de carteiras, para ficar determinado quem é ou não ín 
dio para poder recebê-las; que ele declarante afirma ser necessá 

rio a presença do chefe do posto no PIN e uma comissão da FUNAI 

na área para apurar as irregularidades, para que tudo seja resol 

vido sem violência entre os membros da comunidade; que ele decla 

rante encontra-se a disposição da comunidade e do PIN para qual - 

quer problema que se fizer necess~rio.E como nada mais disse deu 

se por fim o presente termo, que depois de lido e achado confor- 

me vai devidamente assinado pelo declarante . 

/!'/> /' ... \..,:,,,;., 
' - / r- r. 

ABDON LEONARDO DA SILVA 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, ~ andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 
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Brasilia, 03 de Abril de 1990. 

ILMO SR. 

CEL. Airton Alcantara Gomes 

PRESIDENTE DA FUNAI. 

A Comunidade Indígena de PIN ATIKUM, localizada no M~ 

nicípio de Floresta, Estado de Pernambuco, com 3.852 índios, aqui representados por 

mim, Cacique daTrilx> ABDON LEONARDO DA SILVA, vem através deste, reivindicar de Vo~ 
sa Senhoria o máximo apoio a transferência de 4 funcionários deste Orgão, que só 
vem prejudicando a Comunidade Indígena, daquela região. 

O Chefe de Posto, Sr. Eugenia Quixaneira Bastos, vem~ 
sando o veículo destinado ao transporte dos índios da Comunidade, em benefício de 
pessoas brancas completamente alheias aos interesses da Comunidade PIN ATIKUM. 

As Professoras Silvana Maria de Sá Silva e Maria Lúci~ 
não cumprem com seu dever de ensino, passando muitas vezes, mais de 15 dias sem co!!!_ 
parecer ao expediente escolar, prejudicando assim, as crianças da comunidade. E, 
ainda, o Sr. Manoel Celiro da Silva, Trabalhador Braçal, que já está a 2 anos sem 
comparecer ao Serviço, mas mesmo assim, continua a receber seus proventos pois, o 
Chefe de Posto leva a Folha de Ponto à Cidade para que seja assinada pelo citado 
Servidor. 

Ao encaminhar a reclamação da Comunidade sobre a situa 
ção em que se encontra os servidores da FUNAI na tribo , fui surpreendido com 
uma ameaça de morte a minha pessoa feita pelo próprio Chefe de Posto e pelo Sr. ~ 
noel Celiro que colocaria seu filho, Sr. Raimundo Manoel da Silva e outro pistoleiro, 
caso não suspendesse a denuncia efetuada pela comunidade, para me matar. 

Comunicando o fato a comunidade, foi feito, após uma 
reunião, um abaixo assinado que foi entregue na Superintendência Executiva da FUNAI, 
no Gabinete da ASI, na cidade do Recife/PE. 

Em nossa Tribo, já foram assassinados 8 índios,com for 

tes suspeitas a pessoa do Sr. Manoel Celiro que ameaçou a todos eles, antes de se 
rem mortos, tendo inclusive 2 destes índios vindo à Brasilia pedir proteção à suas 
vidas, conforme sabe o Dr. Claudio Romero. 

Estando nossa Comunidade amparada pela Constituição Fe 
deral e pela Lei 6.001 que pune casos desta Natureza e diante do fatos que exponho, 
através deste ofício, reitero a Vossa Senhoria uma urgênte providência no sentido 

GER 20.01.0050.6 - IJUL/89) 



de atender a solicitação da Comunidade indígena de PIN ATIKUM pois, s6 assim pode 
rei retomar minhas funções de Cacique, sem que tenha de viver temoroso com a ameaça 
de poder, a qualquer momento, ser assassinado por defender os interesses dos índios 
de minha comunidade. 

No aguardo de uma resposta, subscrevo-me, 

~J/Á~ bwin&:r-cki r ;A; 
ABDON LEONARDO DA SILVA 

CACIQUE 



MINISTÊRIO PÚBLICO FEDERAL 

OF. NO 18/90/WG/PGR Brasília, 09 de abril de 1990 

Senhora Procuradora-Chefe 

A pedido, passamos às mãos de V.Exo, pa 

ra os devidos fins, cópias das declarações prestadas por 

ABDOM LEONARDO DA SILVA, Índio da área "ATIKOM", si tua da no 

Município de Floresta-PE, que nos solicita providências quan 

to à apuração de responsabilidades pelos fatos que vem ocor 

rendo na referida área indígena. 

Reitero a V.Ex~ protestos de apreço e 

consideração. 

Atenciosamente 

w:J(i~ / 
d - l . Procurador a Republica 

COORDENADORIA DE DEFESA DOS DIREITOS E 

INTERESSES DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS 

Exma Sr~ 

Dr~ ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA 

DD. Procuradora-Chefe da PR/PE 

WG/acrp. 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

OF. NO 17/90/ttG/PGR Brasília, 09 de abril de 1990 

Senhor Presidente 

Graves fatos vêm ocorrendo na comunidade 

indígena "ATIKUM", situada no Município de Floresta-PE, en 

volvendo servidores da FUNAI, conforme nos dão notícias as 

declaracões anexas, que foram prestadas perante a 

tendência Executiva da 3~ Região. 

Superin 

Assim, no objetivo de instruir processo 

aberto junto a esta Coordenadoria, solicito a V.Ex~ inforrn~ 

cões sobre as providências levadas a efeito pela FUNAI, com 

vistas à apuração de responsabilidades. 

Certo da atenção, apresento-lhe 

tos de consideração e apreço. 

pro te~ 

Atenciosamente 

da Repúb 

COORDENADORIA DE DEFESA DOS DIREITOS E 

INTERESSES DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS 

Exmo Sr. 

Dr. AIRTON ALCÃNTARA GOMES 

DD. Presidente da FUNAI 

WG/acrp. 
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ASSINATURA FUNAI 

Fundaçlo Naclorul do fndto 
MINISftRIO DO INTEaRIOR 

CI Nll 038/90. Brasília, 10 de abril de 1990. 

Do : Assessor CLAUDIO ROMERO 
Ao : Sr. Presidente da FUNAI 

Senhor Presidente, 

Venho por meio desta informar a V.Sa. que o líder do grupo 
indígena ATIKUM, ABDON LEONARDO DA SILVA, morador no PI Atikum, lQ 

calizado no município de FLORESTA - PE, encontra-se em Brasília para 
fazer denúncias sobre irregularidades que estão ocorrendo na juri~ 
dição do referido PI, bem como, solicitar garantia de vida, pois 
vem sendo ameaçado de morte ~r elementos da regiio, inclusive sec 
vidores deste Órgão. 

Na condição de funcionário da FUNAI, quero alertar a V.Sa. 
que anteriormente já estiveram em Brasília outros líderes indÍg~ 
nas ATIKUM, solicitando providências para apurar as ameaças de morte 
que eles vinham recebendo de pessoas do Município de FLORESTA, 
sendo que, a FUNAI não tomou as devidas providências, 
a sério os apelos dos Índios, que ao retornarem a sua 

não levando 
área de or .i 

gem, foram assassinados, entre eles podemos citar 
ANILTON PACHANO, assassinado em 1985. 

JOS~ ATIKUM e 

Além de vários Índios já assassinados, também um Chefe de 
Posto da FUNAI, ODUVALDO GIRÃO MOTTA e sua filha, foram assass1n~ 
dos em maio de 1984, sem que nenhuma providência tenha sido tomada 
para apurar tais crimes e punir os criminosos. 

Diante do exposto aqui, bem como, das denúncias contidas 
no documento encaminhado pelo lider ABDON LEONARDO DA SILVA, a V.Sa. 
datado de 03.04.90, solicito o seguinte: 

a) Solicitar ao Departamento da Polícia Federal que deslo 
que uma equipe de policiais até a área indígena ATIKUM, para verif.i 
car "in loco" as denúncias do Índio ABDON. 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício La:, 3? ~ncbr 
CEP 70.330 BraaUla D.F. 
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b) Dar garantia de vida ao referido Índio, com proteção 
policial, seja do DPF ou da Polícia Militar do Estado. 

c) Nomear uma Comissão de Sindicância para apurar as 1rr~ 
gularidades que estão sendo cometidas pelos servidores do PI ATIKUM. 
Os membros desta Comissão logicamente não poderão ser da ADR de 
Garanhuns. 

d) Comunicar, através de Radioyrama, ao Administrador de 
Garanhuns, PETRÕNIO MACHADO C. FILHO, ao Chefe do Posto Indígena 
ATIKUM, EUGÊNIO QUIXABEIRA BASTOS e o trabalhador braçal do PI 
ATIKUM, MANOEL CELINO DA SILVA, de que qualquer coisa que ocorrer 
com o Índio ABDON LEONARDO DA SILVA, seja atentado, acidente ou 
qualquer outro tipo de incidente em que ele venha sofrer ferimentos 
ou mesmo perder a vida, os mesmos serão responsabilizados 
mente perante a Justiça. 

Presto pois estas informações Sr. Presidente, 

criminal 

fazendo 
este apelo, para que sejam tomadas as providências solicitadas, 
para eviarmos que mais um Índio, mais um brasileiro, seja covard~ 
mente assassinado, enquanto nós da FUNAI, que poderíamos fazer al 
guma coisa para evitar tal fato, ficamos de braços cruzados. Segue 
em anexo o documento elaborado pelo Índio ABDON LEONARDO DA SILVA. 

Atenciosamente, 

ROMERO 
Assessor II 

SEP Quadra 702 Sul 
Edlficlo Lex, 3~ andar 

CEP 70 .. HO br.uflla D.F. 
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TERMO DE DECLARAÇÃO QUE PRESTA 

fi~t~th.r# 
ABDON LEONARDO DA SILVA 

Aos quatro dias do mês de setembro de 1990 às 

10h27m, na Sede do Gabinete da 30 Superintendência Executi 

va Regional em Recife-PE., compareceu o remanescente indí 

gena e Cacique ABDON LEONARDO DA SILVA, brasileiro, casado 

residente na Aldeia indígena ATIKUM no Município de Flores 

ta-PE. o qual passou a declarar QUE: após o DPF-PE e 

FUNAI lhe reintegrar na sua comunidade indígena, ele pas 

sou a desenvolver seus trabalhos na aldeia; QUE no dia 08 

de agosto o Administrador Regional de Garanhuns-PE. Dr. Pe 

trÔnio Machado, esteve na Aldeia a fim de acompanhar avo 

tação do Cacique da Aldeia ATIKUM, tendo a anterior ter si 

do anulada devido ter faltado um dos concorrentes; QUE 

após a votação foi constatado novamente sua vitória para os 

demais concorrentes, com uma margem de diferença de 176 vo 

tos; QUE após este resultado, o Administrador Regional Dr. 

PetrÔnio Machado se dirigiu à residência do Senhor Manoel 

Cirilo em Carnaubeira, momento em que o senhor acima men - 

cionado fazia ciência ao Administrador Regional aue mata 

ria o declarante de qualquer geito; QUE diante desta arnea- 

ça, o Administrador Regional apenas solicitou que não pra 

ticasse seu intento nem na Sede do Posto e nem na cancela, 

que fora da aldeia ele o Administrador nada tinha haver 

QUE estas palavras foi presenciada por um branco chamado 

João Gonçalves, o qual avisou ao Li.der Comunitário Francis 

Avenida Joio da Barros, 668 
Boa VISIII 50050 Recite PE 
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Francisco de Assis da Silva, este c1ent1r1cou ao declarante 

o risco de vida que o mesmo corria; QUE no dia 20.07.90 o 

declarante se dirigiu a ADR-GA para solicitar ao Adm1n1str~ 

dor Regional Dr. PETRÔNIO MACHADO a substituição do Che~e 

de Posto EUGENIO QUIXABEIRA por DIÓGENES, tendo em vista o 

Senhor EUGÊNIO QUIXABEIRA não ter moral para o Senhor MANO 

EL CIRILO; QUE neste ínterim o Administrador Regional falou 

que o declarante pedisse a Deus para não lhe matarem antes 

do novo Chefe de Posto assumir; QUE estas palavras foram pr!:_ 
senciadas pelos líderes JOÃO DEOCLECIANO DOS SANTOS e FRAN 

CISCO DE ASSIS DA SILVA, os quais ficaram apreensivos com 

o que acabavam de ouvir do próprio Administrador Regional ; 

QUE no dia 31.08.90, o Senhor MANOEL CIRILO mandou chamar o 

Índio e lÍder comunitário FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, fa - 

zendo ciência ao mesmo do ocorrido com os MADALENAS, o que 

iria acontecer o mesmo com o declarante e quem os acompa- 

nhasse; QUE após estas palavras proferidas pelo Senhor MANO 

EL CIRILO, o líder comunitário e demais lideranças da Al 

deia ATIKUM entregaram seus cargos ao Chefe de Posto enqua~ 

to estes problemas não fossem resolvidos; QUE o Chefe de 

Posto o Senhor EUGÊNIO QUIXABEIRA, proibiu a entrada do 

depoente no referido posto, local onde o declarante faz a 

entre de gêneros alimentício, sementes e outros; QUE o Che 

fe de Posto por ser parente de um cabo da polícia em Carnau 

beira, conhecido por HERMES GONÇALVES, utiliza-se da autori 

dade do mesmo para espancar Índios indefesos, citando como 

exemplo o caso do Índio JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS e seu filho 

ZEQUINHA, os quais foram espancados pelo aludido cabo. E 

como nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deu-se por 

Avenida Joio de B1rros, 668 
Boa Vista 50050 R&clle PE 

(081) 22201-42 
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deu-se por fim o presente termo, o qual após lido e achado con 
forme vai devidamente assinado pelo declarante. 

jl~;J 
ABDON LEONARDO DA SILVA 

Declarante 

A venlda João de Barros, 668 
Boa Vista 50050 Recife PE 

(081} 2220142 
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TERMO DE DECLARAÇAO QUE PRESTA 

ABDON LEONARDO DA SILVA 

Aos cinco dias do mês de setembro de mil novecentos 
e noventa, às desseseis horas e trinta minutos, na sede do Gabi 
nete da 30 Superintendência Executiva Regional em Recife/PE, co~ 
pareceu o remanescente indígena e Cacique ABDON LEONARDO DA SIL 
VA, brasileiro, casado, residente na área indígena Atikurn, no mE 
nicípio de Floresta/PE, o que passou a declarar que: Na área in 

dígena Atikurn, na aldeia Jatobá na localidade conhecida por 

FUNDÃO, existe urna grande plantação de maconha, plantação esta 
de propriedade MANOEL CIRILO DA SILVA e do seu filho C!CERO ~ 
NOEL DA SILVA: que MANOEL CIRILO DA SILVA é funcionário da Funda 
ção Nacional do Indio, estando lotado no Posto Indígena de Ati - 
kwn; que também existe outro plantio de maconha na mesma área iE 
dígena plantio este pertencente a RAIMUNDO MANOEL DA SILVA, fi 
cando o mesmo localizado na MATA DO TOLEZEIRO, onde já foi apre 

endido pelo DPF grande quantidade de maconha. 

E corno nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deu 
se por encerrado o presente termo, o qual após lido e achado con 
forme vai devidamente assinado pelo declarante. 

/d 1-----..., 
- ,...-- !} 

t)d/' t/\,1 
JtaDON LEONARDO DA SILVA 

Declarante 

Avenida João de Barros, 66B 
Boa Viste 50050 Recife PE 

(081) 2220142 


