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Av. Alvaro Maia, 79 - Centro-Cx. Postal 31
69750-000 São Gabriel da Cachoeira, - Amazonas - Brasil
Fone/Fax O (xx) 92 471-1349/1001 <foirn@zaz.com.br>

São Gabriel da Cachoeira, 13 de Junho de 2000.

OFÍCIO Nº 129/FOTRN/OO

Prezada Senhora,

Cumprimentando Cordialmente, servimo-nos do presente para encaminhar Relatório
Técnico Parcial, referentes as atividades desenvolvidas no período de 03.01.00 à
30.05.00,segue em anexo.
Sendo o que temos para o momento, agradecemos sua atenção

Atenciosamente,

SECRETA.?.10 FO!RN

•••

À Senhora Alba Figueiroa
FUNASA/B.RA.SILIA
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FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DO RIO NEGRO
DEl)ARTAMENTO
DE SAÚDE - FOIRN
C'O~VÊNIO "" 775/99

RELATÓRIO TÉCNICO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

Relatório de atividades do CONVÊNIO Nº 775/2000-FUNASA/FOIRN, no período de 03/01/2000 à
30/05/200. Recursos repassados, R$ 923.000,00 (novecentos e vinte e três mil reais) em 03/01/200 que
corresponde a 25% dos recursos previstos.

1- ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

A) Realizado o recrutamento, seleção,
departamento de saúde da FOIRN.
*Implementação:

contratação

e treinamento

de 16 profissionais

para o

100%

B) Realizado o recrutamento, seleção, contratação e treinamento de 44 profissionais que foram cedidos
à SEMSA-SGC. Os salários destes 7ofissionais estão sendo pagos regulamente conforme relatório
. financeiro.
*Implementação: 95%

C) Vem sendo realizado a remuneração de 75 Agente Indígena de Saúde. Conforme decisão dos
conselhos locais de saúde encontra-se em fase de treinamento 25 AIS, fazendo assim um total de
100 AIS.
*Total de remuneração: 375 em 5 meses
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FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DO RIO NEGRO
DEPARTAME1'TO

DE SAÚDE - FOIRJ\

CONYÊNIO N'' i75/99

2) ÁREA DE INFRA-ESTRUTURA

A) Realizado a montagem do escritório do departamento de Saúde da FOIRN. Compra de 02 arquivo
de aço, 06 mesas, 06 cadeiras, OI aparelho de fax, 02 máquina fotográfica, 01 veículo kombi. 03
botes de alumínio, 02 motores de popa 30HP, 01 motor de popa 15HP, 02 microcomputadores e
materiais de escritório.

* Implementação:

100%

b) Implementação da rede complementar de RADIOFONIA E TRASPORTE para dar apoio aos AIS.
Comprados 07 botes, 07 motores e 07 radiofonia, ( vem sendo realizado a distribuição conforme o
decidido pêlos conselhos locais de saúde ).

* Atingindo 25% do previsto
3) OBRAS
A) Em fase ·de construção 200m/2, referente a casa de apoio dos AIS, com previsão de termino para o
dia 30 de junho de 00. ·

B) Em fase finalizada de projeto 455m/2, referente a 7 unidades básicas de saúde. Iniciando as
construções com a chegada da 2º parcela.

*

Implementação das obras 3 0%

4) ATIVIDADES RELATIVAS AOS AIS.
A) Até o presente momento a FOIRN vem subsidiando o transporte, alojamento e alimentação dos
AIS no período de treinamento dos mesmos

* Total de AIS treinados: 50 que corresponde a 50% dos AIS
B) A FOIRN vem realizando a cada trimestre de acordo com o que foi decidido nos conselhos locais
· de saúde, a distribuição de medicamentos, insumos e combustível para 145 AIS.

* Realizado: 02 distribuições.
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5) Levantamento do baixo Rio Negro.
A) Realizado a 1 º etapa do levantamento demográfico, epidemiológico e socioambiental das regiões
de Barcelos e Santa Isabel. Os dados referente a este levantamento estão em fase final de
consolidação

6) Atividades relativas a reuniões dos conselhos.
A) Foram realizados até o momento lO(dez) encontros para discussão e planejamento das atividades
do DSEI/RN (Conselho local. Conselho distrital, Conselho municipal)

7)

Atividades relativas a medicina tradicional.

A) Compras de materiais agrícolas e distribuição dos mesmos de acordo com o que foi decididos
conselhos locais de saúde.

* Implementação:

nos

95%

B) Realizado o 1º treinamento de medicina tradicional específico do povo Curripaco onde estiveram
presentes: 80 indígenas.
C) Realizado duas palestras sobre medicina tradicional uma para agentes de saúde no Rio Negro e
outra no rio Waupés.
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PARA: DlRETORIA DA FOIRN
C/C DEPARTAMENTO FINANCEIRO E DE SERVIÇOS
DE:

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

ASSUNTO: RELA TÓRIO DE ATIVIDADES CONVÊNIO FNS/FOlRN - 2000-02-08
PERÍODO: DE 01/01/2000 a 07/02/2000-02-08

1. ATIVIDADESREALIZADAS

(
a) ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
seleção, contratação e pagamento dos profissionais do Departamento de Saúde da FOIRN.
Aguardando a chegada de l enfertneir : Médico em processo de seleção. Restante do quadro
completo.
seleção, contratação e pagamento parcial dos profissionais a serem coordenados pela Secretaria
Municipal de Saúde. Quadro praticamente completo.
Pagamento dos Agentes Indígenas de Saúde. Documentação referente aos Agentes lodigeoas de
Saúde em andamento.

b) ÁREA TÉCNICA-ADl\-UNlSTRATIVA
treinamento dos profissionais do Departamento de Saúde da FOlRN nas áreas técnica, financeira e
contábil.
elaboração das folhas de pagamento.
definição, articulação e contratação de serviços de supervisão para a área financeira-contábil.
elaboração e discussão de organogramas, cronogramas e fluxogramas em relação ao convênio.
elaboração de modelo de requisição de compras.

e)

ÁREA DE Ll'\IFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
montagem do escritório do Departamento de Saúde da FOlRN. Compra de 6 mesas,_6 cadeiras, 1
armário e materiais de escritório. Em fase de tomada de preços: 2 arquivos, 2 microcomputadores,
1 aparelho de fax, 1 linha telefônica, 03 botes, 03 motores de popa, 1 veículo Kornbi.

d}

OBRAS
definição e irúcio dos trabalhos para a construção da Casa de Apoio aos AIS, atualmente em fase
final de projeto e regularização do terreno cedido pela Prefeitura. Previsão para iniciar obras em 20
de fevereiro, com término provável em 20 de maio.

e)

MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICO INSTITUCIONAL.
realização da reunião do Conselho Deliberativo da FOlRN no periodo de 22 a 25 de janeiro, com .
a participação de 150 lideranças, 100 AIS. e 32· associaçõers comunitárias, para discussão e
planejamento inicial das atividades do DSEI/RN. Reforçada articulação com a associação da
região de Santa Isabel.
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articulação dos termos de cooperação entre a FOIRN e a Secretaria Municipal de Saúde e desta
com a Sociedade Para o Desenvolvimento da Saúde Indígena do Rio Negro - SDS/RN.
Planejamento da Iª reunião dos Conselhos Locais de Saúde, previstas em número de 6 encontros
no período de 20/02 a 20/03, com previsão de 50 participantes em média/encontro.
f)

ATIVIDADESRELATNASAMEDICINA TRADICIONALE AOS AIS.
planejamento dos encontros de medicina tradicional em Iauaretê (data indicativa: junho de 2000),
Taracuá (data indicativa: abril de 2000), Cué - Cué (março de 2000) Realização do encontro de
medicina tradicional em Pari Cachoeira, através do convênio FOlRN/SSL. Planejamento de
atividades para o projeto em andamento realizado pela OIBI na região do alto Içana, bem como
das atividades relacionadas ao convênio PDAIFOIRN/AAISARN ( relatório e prestação de contas
parcial em andamento).
levantamento junto ao Centro de Saúde Escola, a Fundação Nacional de Saúde e ao Programa de
Agentes Comunitários de Saúde das habilidades acumuladas pelos AIS até o presente momento e
dos recursos ultimamente destinados oas mesmos, objetivando a Iormaiação de um banco de dados
próprio para subsidiar o planejamento da oferta de medicamentos, insumos básicos, combustível e
demais meios de trabalho.

(

pesquisa preliminar de preços de medicamentos, equipamentos e insumos em andamento.

2.

LEYANTA..'\1ENTO DO FLUXO FL""iANCElRO

•

Data de chegada da !" parcela: 03/01/2000

•

Valor Recebido:R.S 923.000,00

•

Gastos efetuados até momento por natureza de despesa

Item
3º Pessoas Fisicas
3° Pessoas Jurídicas
Material de Consumo
Equipamentos e Material Permanente
Total
•

Gastos efetuados ou Planeiados até 10/02
37.216 71

Saldo bancário em 07.02.2000

R5 888.182,00.

Atenciosamente,

Departamento de Saúde

São Gabriel da Cachoeira, 08 de fevereiro de 2000.

662,42

615,05
6.432 00
44.263 76

A l lê
1º trimestre • ian/lev/rnar 2000

Convênio

FEVEREmo

Seleção de Recursos Humanos. Responsabilidade: Diretoria
da FOIRN:,Já realizada.

Projeto e início da construção da Casa dos AlS
Responsabilidade: Departamento de Saúde e
Deptcfinanceiro.

Contratação de RH Responsabilidade. Departamento de
Saúde e Depto Financeiro, Assessoria Adminstrativa. Em
andamento.

Planejamento das atividades referentes a medicina
tradicional, incluindo projeto PDA (3 eventos) ,
Responsabilidade: Departamento de Saúde.

Acertar assessoria em obras. Responsabilidade: Diretoria.
Marcar reunião.
Verificar situação do terreno da Casa dos AIS.
Responsabilidade: Depto de Saúde. ,
Explanar a situação do DSEI e a função da FOIRN na reunião
do Conselho Deliberativo. Responsabilidade: Diretoria e
Departamento de Saúde. OBS: Redigir comunicado às
comunidades. Agendar 11 l' reunião dos CLS.
Realizar planejamento técnico financeiro trimestral detalhado.
Responsabilidade: Departamento de Snúde e Diretoria da
FOIRN. Agendar reuniães '
Acertar assessoria tccmca administrativa contábil. Em
andamento.
Respnsabiudade: Diretoria dn FOIRN.
Acertar termo de parceria com a SEMSA.
Responsabilidade: Depto de Saúde e Diretoria da FOIRN.
Agendar reunião.
'
Montagem e compra de materiais para escritório do
Deoartamento de Saúde. Respnsabilidade: Dept de Saúde e
Financeiro .-

f
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FNS/FOIRN

JANEIRO

Pagto dos AIS. Resp: DeptoF1anceiro.

V

MAnco
01

Reuniões dos CLS. Responsabilidade: Depto de Saúde
e Diretoria da FOIRN ( conforme a area de cada
diretor).

Continuidade da construção da Casa dos AIS. /
Responsabilidade: Departamento de Saúde e
Financeiro.

Planejamento e tornada de preços de medicamentos e
equipamentos. Responsabilidade: Departamento de
Saúde e Depto Financeiro.

Inicio da distribuicão regular de medicamentos e
combustível. Depto de Saúde. ,

Participação no treinamento dos RH contratados pelo
DSEI. Responsabilidade: Deopartamento de Saúde, ao
menos 1 diretor da FOIRN.

Projeto e planejamento da construação dos postos.
Depto de Saúde.

Eventual compra ernergencial de medicamentos.
Responsabilidade: Departamento de Saúde e Depto.
Financeiro.

Compra do véiculo terrestre, botes e motores.
Responsabilidade: Depto de Saúde e Setor Financeiro.
•
Compra de bote e motor projeto PDA.

/

2° Semestre - Abr/Mai/Jun - Convênio FNS/FOIRN
ABRIL

Previsii.o da chegada da 2º parcela dos recursos do
convênio.

2000-01-20

MAIO
Relatório Técnico Parcial de Atividades.
Responsabilidade: Departamento de Saúde e
Assessoria.

Reunião de reavaliação. Responsabilidade: Diretoria da
FOIRN, Assessorias, Departamento de Saúde.
Inicio da construção dos Postos e implementação da
rede de transporte e comunicação. Responsabilidade:
Departamento de Saude, Financeiro e Assessoria em
Obras.

Continuidade da distribuição regular de medicamentos
e combustível.Depto de Saúde.

Término da construção da Casa dos AIS.

Prestação de contas da 1 ª parcela. Responsabilidade:
Financeiro e Assessoria.

Continuidade da construção de postos, implementação
da rede de transporte e comunicação e distribuição
regular de medicamentos e combustível. Inicio do
funcionamento da Casa dos AIS e inicio dos cursos
regulares.

JUNHO
Previsão da chegada da 3ª parcela dos recursos.

2ª reunião dos CLS. Responsabilidade:
e Diretoria da FOIRN.

Depto de Saúde

Continuidade da construção de postos, implementação
rede de transporte e comunicação e distribuição
regular de medicamentos e combustível.
dei

Inicio das atividades de campo das equipes distritais.

Inicio dos Cursos dos AIS.
Levantamento Santa Isabel Barcelos. Responsabilidade:
Diretoria da FOIRN, ISA, Depto de Saúde.
Realização de 2 eventos de medicina tradicional extra
Içana (projeto PDA e convênio FNS/FOIRN)
OBS: Analisar possibilidade de serem realizados
junto ao CLS em março.

_J-,

3º trimestre jullago/set Convênio FNS/FOIRN 2000
JULHO

AGOSTO

'

Prestação de contas.

Continuidadeda construção de postos, implementação
da rede de transporte e comunicação e distribuição
regular de medicamentos e combustível.

Continuidade da construção de postos, implementação
da rede de transporte e comunicação e distribuição
regular de medicamentes e combustível.

SETEMBRO
Previsão de chegada da 4' parcela dos recursos.

Continuidade da construção de postos, irnplementaçí
da rede de transporte e comunicação e distribuição
regular de medicamentos e combustível.

Conferência Regional de Saúde e Assembléia dos AI

.

.

4º trimestre out/nov/dez Convênio FNS/FOIRN

2000

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO
Inicioda prestação de contas final.
Início do relatório final de atividades.

Fim da construção e equipagem de postos,
implementação da rede de transporte e comunicação e
distribuição regular de medicamentos e combustível.
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AGENDA DE ATIVIDADE DA FOIRN/DEPARTAl\1ENTO DE SAÚDE
Atividades

Rcspons,ívcl

1 - Articulação nas comunidades

Pautas da Reunião Cons. Local

André

l 2 - Encontro de Medicina Tradiciona!

[

11

Ambrósio

____ __,/ I André

3 - Reunião de Conselho Municipal de
saúde

4 - Reunião de Conselho Local de
Saúde

1

11

5 - Reunião de Conselho Local de

1

1 [ Eliana, Pedro

Saúde

- mobilização para reunião do CLS
] 1 - incentivo da valorização da medicina
tradicional

j

11 - avaliação das atividades e planejamentos

Ambrósio, Miguel

Implantação do Distrito no rio Negro
órgãos responsáveis/responsabilidade

de cada

um

6 - Reunião de Conselho local de
Saúde

'------'

planejamento de trabalho junto com as
comunidades.
idêntico

[ Estcvão, max

7 - Reunião de Conselho Local de
saúde

[ Estevão, Max

8 - Reunião de Conselho Local de
saúde

...__

9 - Encontro de Plantas Medicinais
Curipaco

--~

1 O - Reunião de Conselho local de
saúde

11 a 12 de
março

11 - Viagem de levantamento de
situação das comunidades

20 a 25/03/00

_.. [ André , Bonifácio

ITaperera
Livramento
/Santa
Isabel

110181/UA/FOIRN

I
I

Ambrósio, Miguel

11•.. i_d_ên_t_1_co
]

__.

incentivo de valorização da medicina
tradicional e seu cultivo em hortas
idêntico

1 -

FOJRN /
Departamento
I'
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