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"

aos colonos nó intuito de recuperar o território da Gleba

;- -.'-,,:.~'-'-~".

parakanã.

,A

"

:Convem assinalar que os Parakanã forum esti-

mulados ,segundo informações ,dos funcionv.rios

da FUNAI junto ao paranat1, pelos,~hefes anteriores do PIA.

'parakanã, sendo que o último que aLi se encontrava, à época"
a

. - .Ainda com-referência a este mesmo período, de
como ,dissemos, não ocorres'se um conflito de graves pr.oporções

única forma de recupera~ o território. No entanto, a ação di
plomática do atual chefe do' Posto, e, então, apenas um s6rvi

dor do órgão naquele Posto e que mantem contato com estes in

dias des~e a,sua atracão pela FUNAI, foi 'decisiva para qJe,

teria convencido aos índios a tnti~ida~ aos colonos como

•

•

em
. .

vindicação teria sido estimulada também por'um funcionário'

~stes índios requeressem um novO aldeamento construído

agosto a setembro de 1984, começou-se um tra-

balho 'dexeivindicacões=-jurito' aos Parakanã,no sentido de cue
• J • . . -

acordo ao modelõ de 'habitação, 'regional, utiliza,do pelos 'colo

,'nos, isto é, casa ou em madeira, ou" em alvenaria. 'Esta rei-
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•
da Eletronorte.

senao pela própria questão em si, ou seja, que os colone

se a solução pari) o impasse. por outro lado, ,dcvc-!;eter c'

também não podem ser vistos como,culpados por ali se encontr
rem, 'mas també~ por que' com as p;rcvistas mudanças no própric

governo nacional, mopif.icações poderiam ocorrer quanto u in-
terpretação deste, fato. Os parakanã reivindicaram, então, UI

entrevista com o novo presidente da FUNAI, para que se busc;

na,

solicitamos, ,pois, aos índios que se mantives

sem sem agreSSÕes aos colonos da ,Gleba Parab,
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