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Associação Ashaninka do Rio Amônia • APIWTXA _________ �--

As lideranças da Apiwtxa pedem apoio das autoridades competentes para investigar o caso 
que é muito assustador' (Isaac Piyãko) 

Desta forma, solicitamos de Vossa Senhoria providências cabíveis, tendo em vista 

que este fato esta afetando toda a comunidade Ashaninka moradora da aldeia Apiwtxa. 

Aproveitamos a oportunidade para informar que estamos encaminhando copia 
deste ofício para a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e para o Governo do Estado. 

Desde já agradecemos pela atenção dispensada e nos colocamos a disposição 
para outras informações que se fizerem necessária, através dos seguintes contato: Francisco 
Piyãko (Cel.: 68 9973-1279; Email: francisco.piyãko@hotma1l.com) ou Benki Piyãko (Cel.: 68 
8412-9512; Email: benkipiyanko@yahoo.com.br). 

Atenciosamente, 

/1101,is Jo- ,,:Pvt-- p�/);: 
Moisés da Silva Panhanta 

Presidente da APIWfXA 

Escntóno de Representação em Cruzeiro do Sul 

Avenida Absolon Moreira nº . 80 2" andar sala 213 Centro caixa Postal 100 CEP 69980-000 
Cruzeiro do Sul, Acre - Brasil Telefone 55 68 3322 6666 ap1wtxa@yahoo.com.br / www.ap1wtxa.blogspot.com 

































FLS--.'.:ZQ__ o\ 
\ P.UB / ) 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO ACRE 
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CRUZEIRO DO SUL 

Nascimento 16/09/1989 

Ocu a ão lndí ena 

Relato 

'-..._/ 

Mayãko afirmou ser irmão de Txeshika (Indígena supostamente gestante e que teria 
perdido o bebê em função do susto gerado pelo aparecimento do "objeto"). Mayãko 
fez sua narrativa sobre o relato que ouviu da irmã acerca do aparecimento do 
"objeto", sendo a mesma muito próxima à versão que a própria Txeshika relatou aos 
APFs. Mayãko afirmou que sua irmã, Txeshika, não estava grávida, a despeito da 
informação passada aos APFs por outros indígenas e constante no ofício que deu 
ensejo à visita dos APFs à aldeia. Por fim, afirmou não saber o porquê de estarem 
relatando a su osta ravidez - assim como o su osto aborto - de sua irmã. 

Nascimento 

Relato 
Apesar de os indígenas afirmarem que Marlene presenciou o aparecimento do 
objeto, inclusive descrevendo detalhes desse suposto episódio, a declarante 
afirmou que nem sequer estava presente na aldeia à época em que os fatos 
começaram a ocorrer, ou seja, a partir de 24 de julho de 2014. Mencionou que visita 
a aldeia Apiwtxa com frequência, pois essa é abrangida pelo Programa da Saúde 
Indígena, ao qual a declarante é vinculada. Entretanto, tomou conhecimento dos 
fatos por meio da mãe do Sr. Isaac, de quem recebeu um telefonema relatando as 
supostas aparições e informando que uma indígena, que estaria grávida de 4 
(quatro) meses, havia perdido a criança em virtude do aparecimento do tal objeto, o 
qual teria jogado uma luz em sua direção. Afirmou que, em todas as suas 
passagens pela aldeia, nunca presenciou tal objeto no céu e que apenas soube de 
sua suposta existência pelo que os indígenas comentaram. A declarante não soube 
informar se a menina mencionada estaria realmente grávida e não tem 
conhecimento de que alguém tenha solicitado apoio para atender algum caso de 
aborto. Relatou também que, nos casos de abortos espontâneos, onde não há 
perigo de vida para a mãe, os próprios indígenas prestam socorro e enterram o feto 
nas proximidades do local. Marlene disse que não sabe por que os indígenas 
afirmam que ela teria presenciado o fato; que, embora não tenha conhecimento de 
causa, não acredita que tais avistamentos se deem pelo fato de os indígenas e 
outras pessoas presentes à aldeia encontrarem-se, em muitas situações, sob efeito 
de substâncias alucinógenas, tais como o chá de ayahuasca, pois, ainda segundo a 
declarante, apenas uma parte dos indígenas participam dos rituais e ingerem tais 
substâncias. 




























































































