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MINISTERIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - F U NA 1 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

1. ATO DESIGNATÕRIO: Comunicaç;o de Serviço n~ 202/3~DR/85, de 
21.12.85. 

2. COMPOS I CÃO 
SERVIDORES 

DE 
• • • • • : Antônio Vicente - Delegado Regional, Maria 

de Lurdes Athayde Pinto - Chefe SAI, Geral 
do Vieira de Melo - lndi9enista/Colaborador 
e a participação de 02 (dois) Agentes da Po 

~ - l1cia Federal, srs. Marcos Alexandre Monte 
e Rômulo Jos~ do Nascimento. 

3. ÃREA CONTACTADA E 
FINALIDADE DOS ' 
TRABALHOS •••••••• : PI ATIKUM. municfpio de Floresta-PE, para 1 

diligenciamento e providências preliminares, 
a respeito de grave ocorr;ncia naquela área, 
com registro de crimes de morte entre fam1- 
lias indfgenas. ocorridos no per1odo compr~ 
endido entre 25 a 27.12.85. 

4. PERfooo COMPREEN 
DIDO DA MISSÃO E 
TRANSPORTE UTILI- 
ZADO: ••••••••••• : 27.12.85 a 01.01.86. ----- - Viatura tipo Voyage, ano 1981-placa AG-9975 

-PErda firma Bastos Ltda,estabelecida nesta 
Capital, 

5. ROTEIRO 00 DESLO 
CAMENTO, CONTATOS 
EFETIVADOS E TRA 
BALHOS DESENVOLVI- ~- : 

5.1 - 

Saímos da Delegacia porvoltadas16:00 horas, 
dirigindo-nos à OPF/Recife-PE, para apanha~ 
mos os dois Agentes que nos acompanharam. 
Saimos da cidade por volta das 18:00 horas, 
dirigindo-nos~ cidade de floresta. onde ' 
pernoitamos. 
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5.2 - No dia 28.12-85, ainda em floresta, fomos a Delegacia de 
Polícia daquele municfpio para nos inteirarmos dos dados 
registrados quando da abertura do inqu~rito por ocasiio 
dos acontecimentos. 

Lá, fomos informados que nada constara em seus registros, 
uma vez que os 05 (cinco) assassinatos do dia 26 do cor 
rente foram ocorridos no município de Salgueiro, ~rea d~ 
nominada nconceiçio das CreouJas" - Pau Branco. 

5.3 - Quanto ao crime ocorrido no dia 27.12, nas proximidades da 
sede do PJ Atikum, a Delegacia de Polícia neda fora infor 
mada pelo chefe do Posto, somente tomando conhecimento de 
que fora assassinado um fndio na Serra Umã, área daquele' 
PI, cuja informação nos fora prestada pelo escriv~o de po 
J1cia F~bio Salgado e que nenhum registro da ocorr;ncia ' 
ali fora feito. 

5.4 - Na cidade de Salgueiro, dirigimo-nos a Delegacia de Pol: 
cia, onde fomos informados do registro da ocorr;ncia dos 
crimes praticados no dia 26.12.85, no lugar denominado • 
Pau Branco, e que faleceram no local os fndios: MANOEL AN 
TÔNIO DA SILVA e JOSt MANOEL DA SILVA, como também o não' 
1ndio MANOEL OUIXABEIRA, conhecido por MANOEL BICUDO, que 
lá se encontrava, compondo o grupo que fora atacar. 

5.5 - Foram removidos ao Hospital de SaJgueiro os :ndios: EMfDIO 
MANOEL DA SILVA, ANTONIO MANOEL DA SJLVA, GENlLDA BENfCJO 
DA CONCEJÇKO e GENIVAL BENÍCIO. digo. GENIVAL MANOEL DA ' 
SILVA. Vieram a falecer no Hospital, ap~s os primeiros so 
corros os fndios: EMfDIO MANOEL DA SILVA e ANTONIO MANOEL 
DA SILVA. 

Quando da nossa chegada, os 1ndios GENILDA e GENJVAL já ha 
viam recebido alta hospitalar, inclusive, já haviam presta 
do declarações naquele Delegacia, antes de retornarem ao' 
convfvio de seus familiares. 

5.6 - Ap~s os contatos feitos em Salgueiro, deslocamo-nos à cida 
de de Mirandiba-PE, onde fretamos um carro tipo Kombi, de 
ve~ que a viatura que era utili:ada n;o oferecia condiç;es 
para chegar at; o PI, dado as más condiç;es das estradas' 
por ocasião das Últimas chuvas. 

5-7 - Inicialmente, contactamos com o Sr. Anacleto Antonio da ' 
Silva, chefe do PJ, para as informaç~es que ali eram conh~ 
cidas a respeito dos assassinatos envolvendo Índios. O che 
fedo PI pouco soube informar chamando o Índio Merciano J; 
s; da Silva, que havia participado do massacre, para na; 
raro ocorrido no local dos crimes, As informaç~es presta= 
das por esse fndio pouco auxiliaram na elucidaç;;;o dos f!!_ 
tos, uma ve% que eram tendenciosas e incompletas, constan 
temente sendo aparteadas pelo servidor Manoel Cirilo da ' 
Silva, que demonstrou grande interesse em confundir a es 
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esplanaçâo do fndio, o que fez os integrantes da missao pr~ 
curarem outras pessoas para um melhor entendimento dos fa 
tos 
O relacionamento com outros membros da comunidade foi assaz 
difícil, vez que o servidor MANOEL CIRILO DA SILVA, impondo 
sua presença, não permitiu a conversa franca, notando-se ~ 
preens~o e medo dos indígenas em falar sobre o ocorrido.Ai!!. 
da foi constatado que as pessoas que ficaram assiduamente' 
na sede do Posto, buscavam dificultar a localização dos pa 
rentes das vítimas que estavam no local da chacina, notando 
-se assim que estavam deliberadamente evitando que contactás 
semos com essas pessoas para que não fosse detectado os n~ 
mes dos respons;veis pelo massacre e qual forma como se or 
ganizara aquela missão. 

5.8 - No dia seguinte, 29.01.85, procedemos uma reunião com os 
servidores lotados naquele PI, com O objetivo de conscienti 
z~-los e responsabilizá-los para o trabalho de entendimen~ 
e participação no sentido de despertar o espfrito de comu 
nhão entre os ind1senas que 1~ residem para que, realmente, 
possam formar uma comunidade como j~ assim se referem quan 
do falam nos membros de seus habitantes. 

5.9 - Em J0.12.85, retomamos, atrav;s de diálogos, as investiga - 
ç;es, sempre seguidos de perto pelo servidor MANOEL CIRILO, 
seu filho CfCERO, JOSt LIVINO e seus filhos - todos forte 
mente armados. Em meio ao clima de medo, quase nada conse 
guimos apurar. 

5.10 - Na tarde de J0.12. sigilosamente, foi entregue ao colabor~ 
dor - Geraldo Vieira de Melo, por um indio idoso, uma car 
ta endereçada ao sr. Delegado Regional, que fora enviada' 
por DAVID BENfCIO DOS SANTOS (c~pia em anexo), proprietário 
da fazenda Poço do Cipó, localizada cerca de 12 km da sede 
do PI, informando da estada ali de Índios das fam1Jias "MA 
DALENA" - as mesmas que foram atacadas no local nPau Branco• 
e que temia uma nova incursão armada contra aqueles lndios 
na sua Fazenda, pedindo inclusive que o sr. Delegado fosse' 
ao encontro deles para protegê-los. 

5.11 - Nessa mesma tarde, fomos indu%idos, digo, conduzidos - con 
forme a orientação contida no referido escrito, por um :ndio, 
até o local onde se encontravam as pessoas daquelas famflias 
uMADALENA", que espavoridas haviam abandonado suas vivendas, 
pertences e animais e lá se refugiaram em busca de proteç;o 
e abrigo, onde as encontramos amontoados e assustadiços - ho 
mens, mulheres e crianças, o que causou aos integrantes da' 
Comissão, uma profunda comoção, quando se via mães chorando 
abraçadas aos filhos ~rfâos pelos assassinatos e tantas o~ 
tras desesperadas por saber que os esposos - mesmo vivos,e~ 
tavam marcados pela sentença de morte, que lhes eram determl 
nados - ainda - pelos seus al9ozes - os LIVINOS, constando-se 
ainda, que na debandada. houve mães que largaram para trás' 
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- filhos pequenos, que nem mesmo sabiam ao certo onde se 
encontravam no momento. 

5.12 - Que dos fndios encontrados naquela fazenda, foram relaci~ 
nados os seguintes: 

- HOMENS : 13 

MULHERES: 11 

- CRIANÇAS: 42 

constando desta relação os feridos da emboscada sangrenta: 

- AMADEU MANOEL DA SILVA 
JOSt MANOEL DA SILVA 
GENIVAL MANOEL DA SILVA 
PEDRO MANOEL DA SILVA 

GENILOA BENfCIO DA CONCEIÇÃO. 

Anexo, relaç;o nominal dos Índios abrigados na fazenda np2 
ço do CipÓ e Fazenda Jib~ia. 

5.13 - Com os depoimentos colhidos dos sobreviventes encontrados 
na Fazenda, concluímos que o clima de apreensão e medo en 
tre os membros da comunidade, vez que comentava-se apre - 
sença de grupos armados nas imediações da sede do PI diri 
gidos para iminente ataque à famflia dos chacinadores - os 
LIVINO, que logo se esclareceu ser uma forma para procede 
rem e justificarem uma nova investida com o objetivo de e 
liminarem os que haviam resistido ao primeiro ataque e qu"; 
certamente dariam testemunho comprometendo e identificando 
de forma direta os respons;veis pelos crimes como de fato 
se apurou nas declarações que se obteve dos fndios acampa 
dos na fazenda onde encontraram abrigo, inclusive a apura 
ção nominal de 10 (dez) dos 14 (quatorze) participantes,' 
vez que quatro não puderam ser reconhecidos e cuja relação 
anexamos ao presente relat~rio. 

5.14 - Das observaç;es inicialmente formuladas, quanto a partici 
pação do servidor MANOEL CIRILO DA SILVA e seu filho CfCE 
RO, no ataque aos fndios no local HPau Brancow, soubemos' 
pelas v1timas que MANOEL CIRILO foi o mentor intelectual ' 
do plano e seu filho CfCERO foi o chefe para a execuç;o ' 
desse sinistro plano. 

6. CONCLUSÃO. 

No dia 31.12 •. 85, ~ as li horas, com a presença da comunidade indf- 

gena, lideranças, chefe do PI, servidores, Agentes do DPf e os in 

tegrantes da Missio, foi realizada uma reunião em que o sr. Dele- 
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Delegado Regional conduziu suas palavras no sentido à concitar' 
dos fndios e funcionários do PI a conjugarem os esforços para ha~ 

montzar e unir aquelas famflias em revolta, que o medo e as amea 

ças que rondavam no seio daquela povoa~ão indfgena, todos eram ' 

respons~veisr por n;o, h~ tempo, terem intermediado e contido tão 

sangrento acontecimento, quando todos sabiam com antecipação a 
, 

formação e o desencandear da ação funesta que se envolveram aque 

las famflias indfgenas, inclusive dizendo que, já sabiam onde as 

inúmeras reuni;es foram reali%adas objetivando a formação de gru 

po que se determinara a eliminarem os membros da famflia conheci- 

da pela alcunha de #Madalena• e que j~ tinham os nomes dessas pe~ 

soas participantes, inclusive o nome do condutor da viatura utili 

zada no transporte dos atacantes. 

Acrescentou ainda, que os servidores da FUNAJ sendo os tutores 

dos {ndios, não podiam e nem deviam temer ou capitular perante 

seus tutelados, teriam simr mesmo com risco da própria vida, e~ 

frentar e conter qualquer que seja situaç~es em que possa por em 

1 - . d~ convu sao um agrupamento 1n 19ena. 

Que o sr. Delegado Regional, foi bastante destemidor ao afirmar 

na reuniao que como tutor de 1ndios não podia os temer, os re~ 

peitava sim, mas a FUNAI assumiria naquele ·momento a tutela de' 

todos, que iria os buscar em qualquer parte especialmente aqueles 

espavoridos que se encontravam amontoados naquela fazenda e naqu_!!. 

le momentor diante da comunidader cincitou a todos que de braços 

erguidosr aprovassem ou n;o, a sua decisão de indigenista em so- 
' , - ~ correr e fazer retornar as suas casas dentro da area 1nd19ena as 

~ w 
familias que foram excomungadas, tendo como resposta a aprovaçao 

.... . que completou, determinando ao Atendente de Enfermagem, unan I me, 

que se dirigisse ao local onde se encontravam as famflias e aten 

desse as crianças que se encontravam ali doentes, contando para' 

isso com medicamentos que foram adquiridos pela chefe do SAI eco 

locados a disposição do Posto, at; que providências outras e de' 

imediato fossem tomadas - retorno das faMflias ~s suas casas e a 

puraç;o e puniç~o dos culpados, mesmo que os crimes tenham sido r 

praticados por Índios contra fndios, isso se considerando o grau 
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de aculturação em que se encontra aquela comunidade indfgena. 

- Que se esclarece que todo o desencandear dessa ação violenta, ' 

teve como causa determinante o assassinato do fndio JOAOUfM JO 

St DA SILVA - da famflia LEVINO, ocorrido em 06.11.85, ocasião em 

que foram conduzidos à sede da 3ª DR os autores - os fndios meno- 

res PEDRO MANOEL DA SILVA, GENIVALDO ANTONIO DA SILVA e JOS! ANTO 

NIO DA SILVA, que foram por solicitação dos mesmos, removidos para 

o aldeamento de PI Nioaque, em Mato Grosso do Sul, para 1~ se junta .•. 
rema familiares que ali se encontravam residindo. 

Para nossa surpresa, passados alguns dias, retornaram esses fndi ... 
os trazendo também de volta, mais 13 pessoas seus parentes, que 

na ocasi;o se comprometeram com o sr. Delegado Regional em fixa 

rem resid~ncia no município de Salgueiro-PE - fora da área e que 

efetivamente assim procederam, tendo sido tamb;m seguidos pel~s' 

parentes vindos do Mato Grosso do Sul, onde foram residir no local 

denominado• PAU BRANCO,• distrito de Conceiç;o das Creoulas, munj 

cfpio de Salgueiro, onde foram surpreendidos pelo ataque armado da 

famflia LEVINO, ocorrido em 26.12.85, cerca de 01:00 hora da madr_!! 

gada, cuja consequência já se registrou no ;tem •5.4ne ,tem ·s.s~ 
Que se constatou atrav;s dos trabalhos de diligenciamento com re •..•. 
ferência a essa chacina, o envolvimento do servidor do Posto 

, 
MANOEL CIRILO DA SILVA, como mentor e instigador dos nLEVINO•. 

Que como constatou-se a participaç;o de servidor do PI e pessoas 

nao fndios na composiç~o e pritica desses assassinatos, faz-se' 

necessário a abertura de inqu~rito policial pela Polrcia Federal, 

como se exemplifica o caso do servidor MANOEL CIRILO DA SILVA, MA 

NOEL OUIXABEJRA (morto quando atacava os fndios) e um de seus fi 
lhos, bem como o proprietário da viatura que conduziu os atacantes 

- conhecido por ELfZIO DE DAVID, residente na cidade de Carnaubei 

ra-PE. 

, - - ~ Tambem detectou-se a conexao de pessoas nao ,ndios - os chamados 

fazendeiros circunvizinhos à ~rea indigena, nessas aç;es sangre_!! 
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tas, mas n;o se conhecendo e identificando ainda, de que maneira 

se relaciona esse envolvimento de fazendeiros/1ndios. 

- Que abrimos espaço nessa conclusão, para considerar e referen- 

ciar de forma elogiosa, os trabalhos de composiç;o e participa 

ção dos senhores agentes da Pol1cia Federal - Marcos Alexandre' 

Monte e R;mulo Jos~ do Nascimento, que diligentemente prestaram a 

segurança e o apoto ao pessoal da FUNAI, além de terem colhido no 

decurso dos trabalhos informa~es de caráter policial, que venham 

oferecer subsídios para os trabalhos subsequentes - ou sejam - ' 

instauração de inqu~rito policial. 

Que tamb;m se faz necessário, a abertura de inqu~rito policial 

para elucidação do assassinato e a participaç;o dos fndios e 

pessoas que nele tiveram envolvimento, no crime de morte ocorrido 

em 27.12.85, em que fora vftima o fndio MESSIAS MERCIANO DA SILVA, 

, 

no local aldeia-sede do PI Atikum, municfpio de Floresta-PE, vez 

que conforme certificamos na Delegacia de Polfcia de Floresta, a 

nao exist;ncia sequer de registro da ocorr~ncia e que fora empre- 

endida uma verdadeira caçada humana, da qual participaram os 
, 
,n 

dios promotores da primeira chacina com acompanhamento de outras 

adesões. 

Que fa%-Se necessirio - urgent1ssimo, o acompanhamento e custeio 

na ordem de Cr$ 15.000.000, para possibilitar o reassentamento 

das fam{lias "MADALENA#, em suas respectivas vivendas, cujo valor 

solicitado se empregará na cobertura de transporte, alimentação e 

prejuizos por danos causados em suas lavouras e animais, quando' 

do abandono desses haveres na desesperada fuga empreendida. 

Que finalmente, faz-se necessário a indicaçiio das vftimas e imP,I i 

cados, de forma sumária, como se determina a seguir: 

v:timas do ataque no local wpAU BRANCOn, ocorrido em 26.12.85 ( 

fora da área indigena). 

a) FATAIS: JOSt MANOEL DA SILVA; 

MANOEL ANTONIO DA SILVA; 
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- EMfDIO MANOEL DA SILVA; 

- ANTONIO MANOEL DA SILVA; 
- MANOEL OUIXABEIRA (não 1ndio e atacante). 

b) FERIDOS: 

- GENIVAL MANOEL DA SILVA; 
- GENILOA BENICJO DA CONCEIÇÃO; 
- ADEMIR JOSt DA SILVA; 

- AMADEU MANOEL DA SILVA e 

- PEDRO MANOEL DA SILVA. 

e) ACUSADOS: 

- CfCERO (filho do Manoel Cirilo) 

- Alberto {filho do cacique) 

- Aurino de Oliveira {filho de Oliveira) 

- Ademir (filho de zé livino) 

- Merciano {filho de zé Livino) 

Manoel { ,, ) n • n 

- Eugênio (filho de Pedro Rozendo) 

- Everaldo (filho de zé de Oliveira) foi mostrar a casa. 

- Miguel (filho de Manoel Em11io) 

- Manoel Ouixabeira (faleceu no local da chacina). 

- Elfzio de David (proprietário da rural que transportou 
o grupo armado). 

- 04 dos ~tacantes nio foram identificados 

- Vftima do 2~ ataque na aldeia sede, ocorrido em 27.12.85 (dentro 

da área ind1gena): 

a) MORTO: - fndio MESSIAS MERCIANO DA SILVA. 

b) ACUSADOS: Estão sendo acusados nessa investida criminosa, dive.r. 

sos participantes que estiveram tamb;m no local• Pau 

Branco• (12 massacre). 

Recife-PE, 02 de janeiro de 1986. 



RELAÇÃO DOS ÍNDIOS REFUGIADOS NA FAZENDA "POÇO CIPÔn 
DE PROPRIEDADE DO SR. BENIZIO DAVID DOS SANTOS: 

o9'. 

- Porcina Bezerra de S~; 
- Amadeu Manoel da Silva; 
- Maria Benfcio da Conceiç:o e Filhos menores: Jocilene e Marilene; 

Maria Benicio da Conceiç~o 
- Adriano Merciano dos Santos e Filhos menores: Cremilda e Dagmar; 
- Maria Socorro da Conceição e Filhos menores: Edmilson, Zilma e 

Maria Aparecida; 
Constância Maria de Jesus e filhos menores: Valdemar Jos~, Valdeci 
Jos~, Valdeni, Cleonice, Lenice, Cremilda e Genicleide; 
Antônia Maria da Conceiçio e Filhos: Jos; Antonio, Eugênio, Jocel, 
Jos~ e Osmar; 
Filhos de EMIDIO MANOEL DA SILVA (que Faleceu) menores: José Anti 
nio, Eugênio, Aurineide, Maria Aparecida, Maria da Penha e Antônia. 

- Francisco José de Sá; 
Cazuza Manoel da Silva; 

- Aparecida Manoel da Silva; 
- Aparicio Manoel da Silva; 

Maria de lourdes da Silva; 
Joaquim Manoel da Silva; 

- Dogival Joaquim da Silva; 
- Lourival Joaquim da Silva; 

João Joaquim da Silva; 
- Maria Sebastiana da Silva; 
- Olivia Maria da Silva; 
- Marluce Maria da Silva; 
- Antonio Francisco da Silva; 

Marinalva Maria da Silva; 

RELAÇÃO DOS fNDIOS REFUGIADOS NA FAZENDA ªJIB0fAu DE 

PROPRIEDADE DO SR. SIM{O DAVID DOS SANTOS. 

- Severina Romana de Sou%a; 
- Benizia Petro~ina da Silva; 
- Genilda BenÍcio da Conceição; 
- Genival Antonio Manoel da Silva. 

fNDIOS DISPERSOS: 

- Jos; Manoel da Silva; 
Francisco Greg~rio da Silva; 

- Beatriz Beata Josefa mais 08 filhos; 
Rita Maria da Conceição e 

- Luiz Valentino da Silva mais 04 filhos menores. 



GVM/acvm. 

MARIA DE LOURDES ATHAYOE PlNTO 
Chefe do / 

io4 }t;/ A-J. 
lndi~~i!!!5~~1~~o~!~~r. 


