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CURSO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

PROMOÇÃO: FOIRN 

(FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DO RIO NEGRO) 

DATA 

LOCAL 

03 a 08 de fevereiro de 1.992 

são Gabriel da Cachoeira - AM. 

PARTICIPANTES: 

.. 

1. ACIBRN(Alberto Garcia) 

Associação das Comunidades Indígenas do Baixo Rio Ne 

gro. 

2. UCIRN(Gilberto Mateus) 

União das Comunidades Indígenas do Rio Negro - Ilha' 

das Flores. 

3. AINBAL(Eugênio Marinho) 

Associação Indígena do Balaio. 

4. ACIRNE(Associação das Comunidades Indígenas do Alto' 

Rio Negro). 

- Valdir Melgueiro Filho 

- Antonio Barbosa Menezes. 

5. ACIRU (Associação das Comunidades Indígenas do Rio U 

mari). 

- Domingo Savio Vaz 

- Ismael Campos 

6. UNIRT (União das Nações Indígenas do Rio Tiquié) 

- Luís Lana 

- Vicente de Paula 

- Rafael Sarmento 

- José Maria 

7. ACIRI (Associação das Comunidades Indígenas do Rio I 

çana) . 

- Roberval Miranda da Silva 

8. ACIRX (Associação das Comunidades Indígenas do Rio 

Xié). 
- Artur Gilberto Pereira 

9. ACITRUT (Associação das Comunidades Indígenas de Tara 

cuá Rio Uapés e Tiquié). 

- Moisés Castilho 

- Tarcísio Lima 

- Ambrósio Pena 
10. UNIDI (União das Nações Indígenas do Distrito de Iau 

raretê) • 
- José Maria Lima. 

11. Comissão Provisória. 
Com. Ucuqui - Cachoeira - Rio Uarará/Aiary 

- Albino Fontes 
- Afonso Fontes(ouvinte). 
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12. FOIRN 

- Maximiliano Menezes 

- Bras de Oliveira França 

,- 1 ·.~. 

- Miriam Ambrosio(secretaria). 

Bras,presidente da FOIRN, deu início aos trabalhos dando 

as boas-vindas a todos os presentes e agradecendo o esforço feito 

por cada um para vir participar do curso. 

Em seguida fez-se a apresentação das pessoas dizendo 

qual organização representava. Também foram colocadas as expecta 

tivas sobre o curso, aquilo que cada um achava e queria que fosse 

tratado nestes dias. As principais colocações foram: 

- querer aprender muito: 

- poder enfrentar os poderes que vem contra: 

- levar o aprendizado para as comunidades/comunicar: 

- vencer as dificuldades em lida~com a contabilidade: 

- saber como administrar; 

- aprender fazer relatório, ofícios, atas ..• 

- conhecer o funcionamento da "papelada"; 

- aperfeiçoar o que já sabem~ 

- levar coisas novas! 

Todas as pessoas demonstraram estar contentes em partici 

par e também muito motivados. 

Passou-se então à aprovação do programa e definição 

horários de trabalho: 

8:00 às 10:00 - Trabalhos 

10:00 às 10:15 - Intervalo 

10:15 às 12:00 - Trabalhos 

14:00 às 17:00 - Trabalhos 
' 

dos 

.. 
P R O G R A M A Ç Ã O 
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• ~presentação. . Como fazer: • Metodologia . Prestação de . COIAB . Avaliação 
. Levantamento - relatório dos projetos contas . . Comissão Final. 

expectativas. - carta (roteiro) • • Adminsitra-/ Especial Entrega 1 . 
M • Levantamento - denúncia cão diária Estatuto de certi- 
A da realidade - circular. do lndio ficados. 
N de cada erga Encerra-/ . 
H nizacão. to. 
Ã I 

T 
. Secretaria: . Continuação . Elaboração . Entidades . CENSO • 

A - Como fazer: destes con- de financiado- • Avaliação 

R - ata teúdos. Projetos. ras e de individual 
- - ofício Arquivo • apoio. escrita. D . 
E - convite. . Discussão 

projeto pa 
ra CENSO. 
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- Como primeira tarefa, cada organização se reuniu parares 

pender roteiro abaixo com objetivo de fazer um breve levantamen 

to da realidade das organizações • 

• Como trabalha? 

- Tem escritório?/Tem sede? 

- Tem máquina de escrever?/Tem arquivo? 

- Tem projeto?/Quais? 

- Como se mantém?/ Tem contribuição das comunidades? 

• Recursos Humanos. 

- Quantas pessoas trabalham? 

- Qual a divisão de cargos e tarefas? 

Quais serviços a organização oferece? 

- Qual a principal luta? • 

• RESPOSTAS: 

- AINBAL 

- são poucos. 

- Trabalham junto com o povo da comunidade. 

- Prioridade: limpeza da comunidade. 

- t nova: 17/07/91 - Fundação. 

- Não tem sede nem material de escritório. 

- Projetos: problema - distância e transporte. 

projeto para caminhão • 

. enfermeiros da comunidade (voluntário). 

- 04 pessoas - presidente, vice-presidente, tesourei 

ro, secretária - juntamente com os ca 

pita1s (02) - Dessana e Tukana. 

- Presidente - administrar os membros . .. 
Vice responqer na ausência. 

Tesoureiro - reparar o dinheiro que entra e sai. 

Secretária - cuidar dos documentos/fazer ofícios. 

- Reuniões de 15 em 15 dias para discutir sobre o 
serviço comunitário. 

- Roça comunitária. 

- Roça particular(família) • 

. Comunicação: carta, bilhete, pessoas(recados) . 

. Luta principal: TERRA - demarcação. 
- ACIBRN 

- Não tem sede nem material. 

- Pequeno projeto enviado para infra-estrutura. 
- Diretoria trabalha sem recursos. 

Pouca contribuição das comunidades. 
- Animadores - 09 membros. 

- Presidente:- executivo/administra os membros. 
Secretário:- documentos. 

Tesoureiro:- econômico/financeiro. 
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Animadores:- reuniões e festas. 

- Luta:- incentivar as comunidades 

defesa do patrimônio/Terra. 

- Comunicação: canoa até a cidade - dificuldade. 

- FOIRN 

- Tem escritório/ tem sede,/máquina de escrever/ ar 

quivo. 

- Tem projeto. 

- Presidente: Brás. 

Tesoureiro: Gersen. 

Secretária/funcionária: Miriam. 

- Membro executivo - divulgação. 

- Secretaria - administração e tesouraria. 

- Serviços: cursos/comunicação/Wayuri(boletim). 

Luta: Demarcação Terras. 

Conscientização do povo. 

- Comunicação: telefone/cartas/viagens(voadeira). 

Tem contribuição das comunidades. 

- ILHA DAS FLORES 

Associação está parada. 

- Não tem entendimento enquanto diretoria. 

- Não tem infra-estrutura. 

- Não tem projeto. 

- Comunidades contribuem. 

- Presidente/Secretário. 

- As comunidades estão se desenvolvendo. 

- ACIRNE 

- Não tem colaboração da comunidade. 

- Não estão sabendo como trabalhar com a comunidade. 

O pessoal quer ver dinheiro ou mercadoria. 

- Tem barracão das reuniões. 

- Tem documentos guardados por cada um. 

- Projeto:-querem criar gado. 

-fazer roça. 

- Manutenção: caca e pesca. 

- Luta: Demarcação da terra. 

Sede - Cué-cué. 

Comunicação: carta. 

- ACIRU 

- Associação nova. 
- Não tem escritório. 
- Projeto mini hidrelétrica(estão p~nsando). 
- 870 associados. 
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- Diretoria - entrar em contato com as autoridades. 

- levar conhecimento dos problemas. 

Associação:-rnão-de-obra. 

- instalação dos centro e pastos comuni 

tários. 

Luta: melhoramento do bem-estar das comunidades 

progresso. 

- Comunicação: carta. 

- UNIRT 

- Salão de encontro. 

- Não tem máquina. 

- Documentos guardados 11na ma.la". 

- Projeto:- barco - ADVENIAT. 

- construção da maloca-museu(arquivo dos do 

cumentos). 

- Oxfam 

- Trabalho remunerado. 

- Presidente -_lQ e 2Q secretário. 

Vice - lQ e 2Q secretário. 

Conselho fiscal: 02 

Conselho Consultivo: 02 

Total de 14 pessoas na diretoria. 

- Presidente: administração e orientação da diretoria. 

- Secretário: elaborar as atas. 

Tesoureiro: lidar no caixa. 

- Fiscal: fiscalizar tudo. 

- Consultivo: representa o povo • 

Serviços: auto-determ1nação dos anseios do povo que' 

habita na área. 

- Luta: demarcação - área contínua. 

- promoção cultural, econômica e social. 

- Comunicação: convites, recados, visitas, viagens de 

esclarecimentos/conscientização. 

- relatórios/reivindicações às autorida-/ 
des. 

- Informações passam todas para a FOIRN. 

- Sede: Vila são João Batista 

Rio Tiquié. 

IÇANA(Comissão) - 19/01/92. 

- Roças comunitárias. 

- Vão fazer assembléia para eleger a diretoria. 
03 pessoas :- Alto Içana 

Baixo Içana 

- Wairiari. 
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- Não tem divisão de tarefas. 

Serviços: discussão, conscientização, conseguir bar 

co. 

- Luta: demarcação da área contínua. 

- Comunicação: carta/barco - canoa e remo. 

- ACIRI 

- Salão comunitário. 

- Documentos guardados na casa. 

- Tem um barco. 

Levar mercadoria para o pessoal do alto(evitar a ex-/ 

ploração do comerciante}. 

- Projeto para a manutenção dos líderes(durante a ativi 

dade}. 

- As comunidades ainda não mantém. 

02 pessoas: presidente:- articula, comandante do bar 

co, responsável pelas via-/ 

gens. 

secretário: balanço/caixa do barco. 

Reuniões: tentar unir. 

Luta: demarcação da terra em forma contínua. 

-Comunicação: FOIRN - porta-voz. 

- correspondência. 

Após a apresentação de cada um sobre a realidade das orga 

nizações passamos para os trabalhos sobre secretaria. 

Decidimos aprender a fazer os documentos "a mão" já que ' 

quase todas as organizações não possuem máquina de datilografia. 

Secretaria - é um lugar de apoio. 

·• E: fundamental para que o restante ande bem. 
' 

- Tipos de documento 

Existem muitas formas diferentes para elaboração de do 

cumentos.Vamos escolher as mais comuns (mais usadas}. 

A respeito da "burocracia": vimos que é um jeito de 

complicar as coisas. Não ajuda nada. Não existe lei que diga que 

um documento escrito à mão não é válido. Ele tem o mesmo valor ' 

do datilografado. Apenas temos que lembrar de sermos claros e fa 

zer com letra boa(legível). 

1. ATA 

. são os registros das reuniões . 

. Toda reunião deve ter uma ata • 

. Colocar: local, data, 

- presentes na reunião, 

- assuntos; 

- Resoluções(aquilo que se decidiu) quem e~ 

creve a ata assina e depois os· outros pre 

sentes. 
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Obs.: Escrever sem deixar espaço em branco (sem fa 

zer parágrafo) . 

2. OFÍCIO 

Ê uma correspondência oficial, de entidade para enti 

dade • 

. Numerar: 01 - Número de cada ofício. 

92 - Ano. 

Ex. 01/92 • 

. Fazer o controle dos números enviados(Ol/92: 02/92, 

03/92 e assim por diante. Quando mudar de ano come 

ça novamente: 01/93, 02/93, ••• ) . 

. Arquivar a c6pia(fazer ofício em "duas vias"~ 

. Usar papel carbono . 

• Iniciar com: 

DE: 

PARA: 

Escrev~r o conteúdo do ofício(para que é). 

Colocar local, data e assinatura. 

3. CONVITE 

Quem faz o convite(quem está convidando). 

Para quem (quem é o convidado). 

Para que? ( o motivo: ex .. festa, reunião .•• ). 

Quando? (data e horário) • 

. Onde? (local/endereço). 

Arquivar uma cópia junto com uma lista dos nomes pa 
ra quem se enviou o convite. 

4. RELATÓRIO 

t relatar(contar) uma atividade: viagem, curso,visi 
tas às comunidades. 

Dia/mês/ano local. 

Quem realizou a atividade • 

. Como foi: fatos acontecidos, observações importan 
tes. 

. Nome de quem fez o relatório, aonde escreveu e a' 
data que fez o relatório . 

. Fazer com cópia/arquivar a cópia. 

5. CARTA 

É urna correspondência simples. 

Destinatário: para quem se está mandando . 
• Local, data. 

Assunto . 

. Assinatura. 

Endereço do remetente(quem envia). 
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. Fazer com cópia/arquivar a cópia. 

6. DENÚNCIA 

Denunciar é tornar público . 
. Quem está denunciando • 

. O que (o fato ocorrido) . 

. Provas (quem viu, aonde, quando e como) • 

. Assinatura. 

Observação:- Deve ser feita sempre em nome de ' 

um grupo(organização ou comunidade). Nunca em nome pessoal(uma' 

so pessoa). 

- Deve buscar sempre apôio(pegar assinatura de 

outras organizações, entidades ... ) 

- Deve ser enviada para fora da região(divulgar 

o máximo possível) . 

. Fazer cópia/arquivar a cópia. 

7. CIRCULAR 

t uma carta, um relatório, uma denúncia, ou' 

seja: algo que se quer fazer circular(enviar para muitas comuni 

dades, entidades, etc ..• ) 

. Deve-se numerar: 01/92. 

Não é necessário assinar. 
Arquivar cópia com lista de para quem enviou. 

8. REQUERIMENTO 

tum ofício com objetivo de pedir algo. 

Verbo que usamos: requerer ou solicitar. 

LISTA MÍNIMA PARA ESCRITÓRIO: 

- máquina de esorever 

- 01 mesa 

- cadeiras 

mimeógrafo à álcool 
- calculadora 

- grampeador 

- tesoura 

caneta/lápis/borracha 

papel ofício 

- papel carbono 

- pastas de plástico 

etiquetas 

- clips 

corretivo 

- álcool 

- stencil 

- envelopes variados 

- cola, etc ... 

. l 
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ARQUIVO 

Arquivar é guardar os documentos ordenadamente. Ar-/ 

quivamos para melhor acharmos depois aquilo que procuramos. Exi~ 

tem muitas formas de se arquivar documentos. Vamos trabalhar uma 

maneira ou um critério para arquivarmos. Vamos separar os doeu-/ 

mentos por tipos: oficio, relatório, cartas, etc .•• 

Em cada caixa, cesto, mala ou pasta guardamos um ti 

po de documento: 

CÓPIAS CARTAS CARTAS RELATÓRIOS PROJETOS 

OFÍCIOS RECEBIDAS !EXPEDIDAS 

ENVIADOS 

Coloca-se os documentos de data mais recente em cima 

deixando-se embaixo os mais antigos. 

Passamos então para o estudo sobre administração: e 

laboração de projetos, prestação de contas, livro caixa, contro 

le diário, etc ... 

Algumas observações importantes para iniciarmos: 

- Os projetos são para ajudar a ação. Não podem fi-/ 

car esperando por ele ou viver por causa dele. 

Fazemos um projeto porque estamos organizados. 

Ele vem depois que o grupo(comunidade, associação, 

organização) tem claro o que quer. 

Projetos de manutenção são complicados. Vamos ter 

so um início. Quando chegar a época de fazerem devem buscar as-/ 

sessoria. Ninguém é obrigado a saber fazer sozinho. 
' 

TIPOS DE PROJETO: - Compra de barco. 

- Reuniões, assembléias. 

- Manutenção da organização. 
~ 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS(Em anexo). 

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

Ela tem o valor tanto para a entidade que nos fi-/ 

nanciou(pois é onde mostramos como usamos o dinheiro}, corno tam 

bém para o próprio grupo envolvido. Porisso devemos ser claros ' 

nas anotações, ter recibos e notas fiscais de tudo que fazemos.' 

Com dinheiro não existe "mais ou menos". Por exemplo: n;o pode-/ 

mos dizer que dois mais dois são cinco! Os números são exatos.T~ 

mos que trabalhar com os valores reais. Tendo tudo certo, claro' 
e anotado podemos sempre esclarecer dúvidas que possam surgir e 
vitando assim mal entendidos. 

Fazemos a prestação de contas olhando o orçamento' 

que foi feito no projeto(os mesmos itens). 

Junto enviamos sempre uma carta na qual na qual a- 



-11- 

parece logo emcima o número do projeto(esse número é a própria 1 

entidade financiadora que vai mandar). 

A prestação de contas tem duas partes: 

I - ENTRADAS: pode ser: 

• Valor da troca(câmbio) da verba recebida • 

• Algum saldo de outro projeto . 

. Juros(se aplicou o dinheiro). 

II- DESPESAS: 

. são os gastos efetuados (todos tem que ter ' 

as notas e recibos que ficarão arquivados nu 

ma pasta) . 

Por fim faz-se o saldo: 

Total ENTRADAS - X 

(menos) 

Total DESPESAS - Z 

SALDO - S 

Se o s_aldo for positivo é bom comunicar a entidade 
a forma como estão planejando usá-los. 

Colocar a data, local e assinar. 

- LIVRO CAIXA 

E o controle diário/semanal e mensal do dinheiro 
que entra e sai. 

O livro caixa tem dois lados: um se usa para os 

gastos e outro para as entradas. 

Registra-se todas as notas fiscais ou recibos,CQ 

locando a data, o que foi comprado, o número da nota e no final' 

o valor. 

Aprendemos também a preencher um recibo que pode 

rã ser usado quando o gasto não tem nota fiscal. 

recibo N.·MA Cr$ tO.atJ, aJ 
Recebi{emos) de ~f'-'01,L.o,I..Ltl"'-'NL1- _ 

A importôncio de 1'l:rll:e. ®~ 

Proveniente de _u::t,t,to(a ok ,:A.k\ 'l'J O Ol.'1~ 

Poro maior clareza firmo o presente. 

5óM 4>9rud &2 {?a&.et~m.~de ~ de 19..2!... 

CPF/RG 

CÔD. ISl•S 
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Também vimos a importância de fazermos uma lista' 

onde vamos anotando todo ano, o patrimônio da organização. Por' 

exemplo: todos os bens que se adquirir: máquina de escrever,tele 

fone, casa, arquivo, cadeiras,mesas, etc ..• t urna forma de ter ' 

controle sobre os bens comuns(que não tem um dono só, mas são de 

uma organização). 

ENTIDADE DE APÕIO 

t aquela que dá apôio à luta. O apôio pode ser de 

vários tipos: assessoria, documentação, serviços, etc ... 

Ex.: CIMI, CEDI, Centro Mari, ••. 

ENTIDADE FINANCIADORA 

t aquela que financia(envia dinheiro) um projeto. 

Tem vários tipos: 

DE GOVERNOS - DE IGREJAS - MISTAS(Governo e Igre 

ja junto) e SOCIEDADE CIVIL(grupos autônomos). 

Devemos analisar bem e discutir juntos sobre as 

implicações que vem do fato de estar recebendo um dinheiro de ' 

fora. 

t preciso garantir a autonomia nas decisões e a-/ 

çoes. A entidade financiadora é parceira, quer de certa forma' 
participar, mas cabe às organizações as decisões finais. 

Ex.: CEBEMO, OXFAM, MISEREOR. 

Na manhã do dia 07, recebemos a visita de dois 

coordenadores da COIAB(Coordenacão das Organizações Indígenas' 

da Amazônia Brasileira) Orlando Melgueiro e Amarildo Machado. 

Eles fizeram uma pequena exposição, informando so 

bre as principais questões do momento(para este ano de 92): 

- 500 anos da América. 

- EC0/92. 

- III Assembléia da COIAB. 

- Eleições municipais. 

- Novo Estatuto do Indio. 

Em seguida, Marta complementou explicando melhor' 
sobre a "Comissão Especial do Congresso"(está em anexo). 

Passamos então para discutir sobre o CENSO e a im 

portância de os povos indígenas, através de suas organizações ' 

terem os.dados precisos(números certos) sobre a população indí 
gena. (material em anexo). 

Foi resolvido sobre a importância de juntos real! 
zarmos um CENSO. Para isso elaboramos conjuntamente um projeto. 
(em anexo) . 

Na manhã do dia oito, encerramos nosso curso com' 

avaliação final e entrega dos certificados aos participantes. 
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Todos falaram da importância deste curso., agrade 

cendo a FOIRN e também às professoras. Foi lembrado sobre a ne 

cessidade de dar continuidade a esse p~ocesso de formação das 

lideranças(fazer outros cursos). 

Estavam presentes também o vice-prefeito de São' 

Gabriel da Cachoeira, Jucelino Gonçalves e o vereador Aelson 

Dantas. 

Brás deu a palavra final agradecendo a todos os ' 

esforç~para vir participar. 

Assessoraram este curso a convite da FOIRN: Marta 

Azevedo(antropóloga da USP/membra do Centro Marie do SecretarJ 

ado Nacional do CIMI e coordenadora do setor de documentação).' 

Rosa Helena Silva(pedagoga, membra da equipe de coordenação do 

Regi~~al Norte Ido CIMI). 
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