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Reunião do Conselho Administrativo e da Diretoria da FOIRN, 
São Gabriel da Cachoeira, 15 a 17 de julho de 1993. 

com assessoria de Beto Ricardo (CEDI) e a presença do 
arquiteto Francisco Fanucci. 

(obs. o presente documento não é uma ata da reunião, mas um 
registro da assessoria} 

,, ' 

Presentes: 

Armando Ferreira de Lima (UNIDI/UCIDI), presidente do 
Conselho. 
Argemiro Fontes (ACITRUT/AMITRUT) 
Domingos Sávio (ACIRI/AMAI), secretário 
Gilberto Sampaio (ACIRU/ANJIRU) 
Leonardo Teles (ACIBRN) 
Renato da Silva Matos (AIP}, segundo secretário 
Otávio Pena (CRETIART) 
João Paulo (ouvinte, CRETIART) 
Henrique Sampaio (AINBAL) 
Domingo Veloso Vaz (ouvinte, presidente da ACIRU), na 
abertura da reunião. 

faltaram: Laurentino Viana (UNIRT) 
Irineu Eduardo (ACIRX) 
Isaias Fontes (OIBI) 
Leonel Cândido (CACIR) 
Gilberto Garrido (ACIRNE) 

dia 15, à tarde: elaboração da pauta 
dia 16: avaliação primeiro semestre/93 
dia 17: planejamento segundo semestre/93 

assuntos: prestação de contas 
funcionamento do conselho 
saúde 
demarcação 
transporte 
sede/centro cultural 
comunicação 

AVALIAÇÃO/AVALIAÇÃO/AVALIAÇÃO/AVALIAÇÃO/AVALIAÇÃO 

Inicialmente houve apresentação dos conselheiros, dos 
membros da diretoria e do assessor. o presidente da FOIRN e 
do Conselho ressaltaram a importância dessa nova instância 
fiscalizadora e avaliadora da Federação. criada na 
assembléia do final de 92 e que se reunia agora pela 
primeira vez. Foi aprovada a pauta dos trabalhos . 
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1.0 presidente da ACIRU, presente no início da reunião, 
solicitou a aprovação do Conselho para que a FOIRN custeasse 
duas passagens de barco até Manaus. O objetivo dele e de 
outro membro da sua diretoria era chegar até o Rio de 
Janeiro para tratar de assuntos de interesse da sua 
associação:. regularização jurídica de uma cooperativa ou 
empresa indígena, segundo entendimento prévio havido com 
advogados durante a Rio/92. 

Membros do Conselho solicitaram explicações detalhadas sobre 
os motivos da viagem. O presidente da ACIRU explicou que têm 
plano de trabalho para construir uma "agrovila" na região, 
ligando as localidades de Jandú Cachoeira e São Sebastião e 
incluindo: mini-usina hidrelétrica. escola, posto de saúde, 
olaria, antena parabólica, cerca de 100 casas. Conforme 
entendimento que tiveram com os referidos advogados no Rio 
(dr. Seutório Manchester Collor, Sebastião Magalhães e dr. 
Luckman (?), este último de São Paulo), tal projeto 
dificilmente seria financiado por ''entidades filantrópicas", 
requerendo outro formato institucional e estratégia de 
alianças. 

Os membros do Conselho ponderaram que se deveria primeiro 
obter a demarcação da área única do Rio Negro e depois 
tratar de iniciativas desse tipo. Representantes da ACIRI e 
da AMAI também manifestaram interesse de dicutir o formato 
institucional de cooperativa no futuro. 

A assessoria esclaresceu que a forma "entidade civil sem 
fins lucrativos" permitiria a ACIRU obter CGC, abrir conta 
bancária e participar do circuito da cooperação nacional e 
internacional de instituições deste tipo. Além do mais, 
questionou~ viabilidade econômica da exploração de farinha 
e madeira no alto Tiquié. como forma de "financiar" o 
projeto da "agrovi la", segundo teriam oferecido os advogados 
(supostos empresários) do sul do país. 

Foi manifestado o interesse das associações conhecerem 
melhor as potencialidades econômicas de mercado dos recursos 
naturais existentes da região. 

Finalmente. a solicitação do presidente da ACIRU foi 
aprovada pelo Conselho. A Diretoria liberou recursos para 
pagar duas passagens de barco SGC/Manaus, despesas a serem 
lançadas no ítem "imprevistos" do projeto FOIRN Básico. 
Porém, deu-se prioridade imediata à regularização da 
associação como entidade civil sem fins lucrativos, o que 
foi encaminhado junto ao cartório de são Gabriel da 
Cachoeira, com acompanhamento e gastos também por conta da 
FOIRN, 

2. Foi lida carta de dirigentes da OIBI cobrando da 
diretoria da FOIRN esclarecimentos sobre procedimentos na 
compra de barco e motor com recursos da Misereor. Brás 
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esclaresceu que este recurso foi aprovado em favor de um 
projeto enviado diretamente pela OIBI à agência 
financiadora, sem conhecimento prévio nem intermediação dos 
recursos aprovados pela FOIRN. O barco foi comprado em 
Manaus e posteriormente a FOIRN foi informada por moradores 
de São Gabr.iel da Cachoeira de que este barco estava 
abandonado no porto da cidade. A FOIRN providenciou seu 
resgate e guarda. Posteriormente. a pessoa que vendeu o 
barco à OIBI compareceu à sede da FOIRN exigindo 
complementação do pagamento, o que não foi feito. 
No momento o barco continua no porto de SGC, sem condições 
de funcionamento. O motor é considerado irrecuperável. O 
casco exige reparos menores. Recentemente o vice-presidente 
da FOIRN recebeu cointribuição de cidadãos suíços no valor 
de US$ 3 mil para auxiliar na recuperação desse barco. 
Assunto ficou em aberto. 

3. Foi manifestado o desagrado por parte de membros do 
Conselho contra a atitude do sr. Fortunato Ferreira, guia 
turístico de Manaus. que esteve recentemente na área 
acompanhando turistas austríacos sem pedir licança prévia às 
organizações indígenas, sem dar retorno posterior e sem 
nenhum tipo de reciprocidade com as comunidades. 

4. A diretoria apresentou informe das atividades e gastos 
realizados no primeiro semestre de 1993. Os membros do 
Conselho fizeram indmeras perguntas à diretoria e um 
minucioso exame da prestação de contas. Detiveram-se sobre 
os ganhos (ajuda de custo) dos diretores e (salários) dos 
funcionários da federação, a saber: presidente (na base de 
tres salários mínimos+ 10%), vice-presidente (tres salários 
+ 5%), secretário (tres salários), tesoureiro (tres salários 
- 5%), s e c r.e t á r i a (dois salários) e zeladora (200 mil 
cruzeiros por semana). Examinaram os recibos referentes ao 
mes de junho. Comentaram que a FOIRN "paga bem", comparando 
se com a situação mais comum de trabalho assalariado 
indígena na região, professores de primeiro grau, que ganham 
um salário mínimo ( ! ). Os membros da diretoria ponderaram 
que com o que ganham na FOIRN passam dificuldades, porque o 
trabalho exige muita dedicação e disponibilidade 
praticamente integral, inclusive nos finais de semana. Alem 
do mais uma vez eleitos para a diretoria boa parte dos seus 
membros tiveram que deixar suas comunidades e fixar 
residência em São Gabriel sem nenhum apoio extra. 

Finalmente, os conselheiros levantaram a questão de que para 
participar de uma reunião do Conselho têm que se ausentar 
pelo menos duas semanas das suas comunidades e que não podem 
voltar para casa "de mãos vazias''. Houve uma discussão a 
respeito. Citou-se o exemplo das reuniões da diretoria da 
COPIAR, oragnização dos professores. Todos opinaram, 
incluindo o assessor e concordou-se em aprovar um pro-labore 
para os membros do Conselho presentes às reuniões. No ato a 
Diretoria liberou o equivalente a meio salário mínimo a cada .. 
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um dos membros efetivos presentes, despesa a ser lançada no 
ítem "eventuais" do projeto básico da FOIRN. Para a reunião 
de dezembro próxima a idéia é elevar esse pro-labore para 
algo em torno de um salário por conselheiro, depois de 
descontadas as despesas da reunião, com base na previsão 
orçamentária que consta do projeto FOIRN básico/93 no 
protocolo com IIZ. 

S. UNIDI/UCIDI SEPARADAS. 

Após assembléia realizada na comunidade Loiro/Maio 93, as 
duas associações, que estavam em processo de fusão, 
decidiram mater-se separadas outra vez. 

A UNIDI fica com 16 comunidades, no Rio Uaupés, de 
Urubuquara até Sta.Atanásio/Serra dos Porcos. Sede 
provisória é na comunidade do Loiro. Querem sede definitiva 
em Urubuquara. José Maria de Lima, presidente. 
Conselho solicita à FOJRN verificar possibilidade de 
remanejamento de recursos ainda em 93 para transporte, para 
o trecho Ipanoré/SGC (ver saldo recursos previstos para AIP 
e ACIRX). Ver possibilidade de incluir unidade de radio 
fonia para Urubuquara. UNIDI deve apresentar planejamento 
para 94. 

UCIDI, fica com a sede em Iauaretê/S.Miguel, abrangendo as 
comunidades do alto Uaupés, Papori e Querari. Barco: Missão 
Salesiana já comprou casco novo para a UCIDI (ainda em 
Manaus). Exército vai querer casco atualmente em uso de 
volta. UCIDI deve indicar conselheiro próprio para a reunião 
de dezembro. 

PLANEJAMENTO/PLANEJAMENTO/PLANEJAMNETO/PLANEJAMENTO/ 

6. No dia 17 o Conselho passou a tratar do PLANEJAMENTO para 
o segundo semestre de 93. Inicialmente, a Diretoria 
distribui a todos os conselheiros cópia do protocolo de 
cooperação assinado com IIZ e CEDI/maio-93. Foi lido e 
esclarecidas dúvidas de entendimento, passo a passo. Foram 
dadas explicações dos critérios utilizados na distribuição 
(desigual) dos recursos. 

7. PROJETO COMUNICAÇÃO. Foi dada uma explicação detalhada do 
projeto de radio-comunicação, com todas a providência já 
tomadas pela Diretoria e pelo CEDI no sentido de encaminhar 
o projeto técnico e a autorização de funcionamento junto ao 
DENTEL. Circulou entre os membros do Conselho cópia do 
processo que está tramitando no DENTEL. O Conselho solicitou 
que fosse incluído mais uma unidade de rádio a ser instalada 
na comunidade de Urubuquara, rio Uaupés, sede da UNIDI. Esta 
associação - que estava em processo de fusão com a UCIDI 
desde 92 e por ocasião da visita da missão FOIRN/IIZ/CEDI - 
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recentemente reconsiderou essa trajetória e está reafirmando 
sua identidade própria para representar 16 comunidades 
situadas no trecho entre Urubuquara (Cachoeira de Ipanoré 
acima) e Santo Atanásio. o CEDI ficou de verificar como 
seria possível fazer essa inclusão no processo já em 
tramitação .. 
Não é possível prever precisamente nesse momento quando o 
projeto técnico será aprovado pelo DENTEL e, portanto, 
quando serão necessários os recursos para a compra dos 
equipamentos e sua instalação. Estima-se que os recursos 
para a compra dos rádios serão necessários em setembro. Uma 
vez encomendados os rádios, a empresa leva de 30 a 60 dias 
para entregá-los e instalá-los. 

8. PROJETO TRANSPORTES. A diretoria explicou que a 
estratégia registrada no protocolo FOIRN/IIZ/CEDI foi de 
complementar uma rede mínima de transporte para as 
associações filiadas à FOIRN, priorizando evidentemente as 
associações que não dispunham de meios de transporte 
próprio. 
O Conselho alertou mais uma vez sobre a nova situação da 
UNIDI e da necessidade de se ter um barco na sua sede, em 
Urubuquara. A FOIRN sugeriu que se utilizasse para isso o 
saldo que resultará da conclusão da compra de um barco para 
a AIP (em tramitação) e da ACIRX, que já comprou embarcação 
com recursos de Manos Unidas (Espanha). 

Os motores previstos deveriam ser comprados em bloco, 
negociados diretamente com a Yamar em São Paulo. Para 
pagamento à vista (cash) há um desconto de 28%. Já com 
descontos, cada motor de 30 HP custa cerca de 7 mil dólares. 
No protocolo fala-se de motores 25 HP, porém a Yamar passou 
a fabricar somente os modelos 20 e 30. Os cascos seriam 
encomendados em Aruti. estaleiro na beira do Rio Negro, duas 
horas abaixo de São Gabriel, o que permitiria que a 
encomenda e a construção fossem acompanhadas pelas 
associações. Em julho, o preço era de 4 milhões por metro 
linear do barco. 

9. PROJETO FOIRN BASTCO/SEDE/CENTRO CULTURAL 

Coincidindo com a reunião do Conselho, esteve presente em 
São Gabriel da Cachoeira o arquiteto Francisco Fanucci, do 
escritório Arquitetura Brasil, de São Paulo, a convite da 
FOIRN por indicação do CEDI e com apoio de IIZ, para fazer 
um diagnóstico e recomendações sobre o melhor aproveitamento 
do terreno e das construções já existentes nos dois imóveis 
contíguos de propriedade da FOIRN no centro da cidade, à rua 
Alvaro Maia. 

Depois do arquiteto tomar todas as medidas das duas 
construções e do terreno, bem como avaliar as condições da 
casa de taipa comprada pela FOIRN mais recentemente, foi 
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possivel tratar desse assunto conjuntamente com o Conselho e 
a Diretoria da FOIRN. 

Segundo o presidente da FOIRN, a idéia da Federação de t~r 
uma espaço próprio adequado em SGC surgiu "porque sempre que 
há reunião dependemos de terceiros, com constrangimentos e 
regras. Queremos autonomia". Ê preciso um local para venda 
de artesanato, reuniões, manifestações culturais. Os 
dirigentes da FOIRN procuraram apoio do bispo católico de 
SGC, que chegou a considerar a doação de uma área de 50X50. 
Posteriormente optou apenas por cede-la provisoriamente. Com 
isso a FOIRN decidiu pela compra de um imóvel (terreno com 
casa de taipa) contíguo à sua sede, o que foi feito usando 
·recursos de uma doação da agência alemã PPM. 

A conclusão do arquiteto é de que a estrutrura da casa de 
taipa está muito deteriorada e sua recuperação sairia mais 
cara do que su~ demolição e a construção de uma nova. O 
arquiteto recomendou inclusive que a casa seja imediatamente 
interditada pela FOIRN, não mais permitindo que índios em 
trânsito a utilizem como casa de hospedagem, uma vez que ela 
oferece riscos aos moradores. 

Passou a levantar com a Diretoria e o Conselho os usos 
pretendidos para o escritório/sede e o centro cultural. 

No escritório/sede: 
sala do presidente 
sala secretaria/tesouraria 
sala de espera 
sala de reuniões para 25 pessoas/vídeo-TV 
sanitários masculino/feminino 
sala .do rádio 
mimeógrafo/xerox 
almoxarifado/estoque 
copa 
biblioteca 
Loja de artesanato: venda 
Casa de apoio: Alojamento para 15/20 pessoas 
(assessores/visitantes/delegações) com cozinha e 
banheiros. 

No Centro Cultural: 
exposições 
oficina de artesanato 
demonstrações culturais 
cursos/treinamentos 
atendimento/pajés 
assembléias (250/300 pessoas) 
festas 
recepção a visitantes 
fogo 
plantas medicinais 
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Sobre as condições para as construções, a mão-de-obra e os 
materiais a serem utilizados, ficaram registradas algumas 
orientações:as associações filiadas contribuiriam para 
juntar os materiais necessários, sobretudo para o Centro 
Cultural (M~loca), bem como na mobilização da mão-de-obra. 
Caberia à FOIRN garantir a compra do material necessário 
para a construção da sede/escritório (de alvenaria), bem 
como determinados materiais do Centro Cultural não 
acessíveis às comunidades (parte elétrica, por exemplo). A 
coordenação dos trabalhos seriam da FOIRN, que deveria 
garantir um sistema de alimentação e hospedagem durante o 
mutirão da construção do Centro Cultural e a remuneração dos 
trabalhos especializados. Para a construção da 
sede/escritório seria recrutada uma equipe sob 
responsabilidade de um mestre-de-obras, cuja remuneração 
estaria a cargo da FOIRN. 

Segundo os conselheiros, as associações concordam em 
contribuir com material, o que será facilitado caso todas já 
tenham seus meios de transporte. É preciso haver um 
planejamento e uma divisão de tarefas. 

O conselheiro da AIP presente à reunião, por exemplo, 
informou que num igarapé na foz do Uaupés tem muita palha de 
carani para fazer a cobertura e que o melhor seria usar 
apenas as folhas de "caranã gigante", mais duráveis. 

O Centro Cultural deverá contar com instalação elétrica 
(luz, som, vídeo). Os materiais a serem utilizados devem 
ser: a paxiuba de açaí ou casca de pau de envira e embaúba 
(paredes); palha de caranã (cobertura); laterais com 
trançado de palmeira; acaricuara (esteios); pau-brasil, 
lacre, envira vermelha (caibros); cipó ticabe (amarração); 
terra batida (piso para fogo); cimentado (compactado para 
aguentar dabucuri). Espaços com divisórias móveis ("pari"de 
paxiubinha). Lastro de alvenaria+ drenagem. 

O arquiteto recomendou que a demolição da casa de taipa e a 
preparação do terreno fossem tarefas priorizadas a curto 
prazo. As telhas de barro existentes na casa de taipa 
deverão ser retiradas cuidadosamente e guardadas para 
reaproveitamento. Idem as madeiras em bom estado. O declive 
do terreno precisa ser parcialmente corrigido, construindo 
se um pequeno muro de arrimo ao fundo. 

Combinou-se então, que o arquiteto faria indicações sobre a 
preparação do terreno e a sua ocupação. Faria também o 
projeto da sede/escritório e daria indicações gerais para 
para adaptações necessárias na maloca do Centro Cultural, 
cujo projeto e execução estaria a cargo de um especialista 
indígena e dos recursos mobilizad9s pelas associações nas 
comunidades . 

• 



. , ' .r:.. 
> ;::;., . 

!·,i. 

8 

Previu-se que serão necessários mais recursos financeiros do 
que aqueles previ~tos no protocolo FOIRN/IIZ/CEDl/93. A 
direção da FOIRN mencionou a possibilidade concreta de s~ 
conseguir recursos extras (cerca de 20 mil dólares) com uma 
prefeitura local na Suiça. Há também a possibilidade 
(teórica) d~ apoio de uma fundação privada em São Paulo. 
Ficou-se de discutir isso após a elaboração do ante-projeto 
e antes da viagem dos representantes da FOIRN à Europa em 
outubro. 

'• 
' 

Acertou-se o seguinte cronograma para as obras: 

Indicações sobre a demolição e preparação do terreno:julho 
Ante-projeto/negociações de recursos extras: agosto/setembro 
Projeto detalhado: outubro/novembro 
Demolição: agosto/setembro 
Aprovação do projeto e plano para construir: reunião do 
conselho (dez/93) 
Construção: janeiro/outubro 
Inauguração: dezembro/94 

!O.PLANEJAMENTO/AGENDA/SEGUNDO SEMESTRE-93 

Agosto 

01 a 03: Assembléia UNJDI/UCIDI, iauaretê 
10 a 12: Assembléia da ACIRX 
20: reunião da FOIRN no Cubate 
23 (a confirmar): entrega do barco da AIP com reunião 
26 a 28: Assembléia da CACIR 
29: Brás passaria no estaleiro de Aruti para combinar 
construção dos cascos. Comissão de representantes da 
ACIBRIN, CACIR, ACIRNE iria junto. Contrato seria assinado 
em SGC, posteriormente. 
Início dos trabalhos de demolição e preparação do 
terreno/SGC 
final do mês: visita do Gersen a S.Paulo/censo e CEDI. 

Setembro. 

Visita à Federação Shuar no Equador e contatos na Colômbia 
Bras/Gersen iriam ao Aiari 
Conclusão dos trabalhos de demolição e preparação do terreno 
Compra dos rádios (a confirmar) 

Outubro 

data a confirmar: manifestação indígena pela demarcação das 
terras em Brasília 
07 a 18/11: viagem de representantes da FOIRN à 
Europa/Aliança pelo Clima . 

• 
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Maximiliano/Flávio iriam ao Paporj 

~.· ,· 

Novembro 

1 a 18: delegação da FOIRN na Europa 
30: início da reunião do Conselho em SGC 
Instalação dos rádios e treinamento dos operadores (a 
confirmar) 

Dezembro 

30/11 a 03/12: reunião do Conselho 
6 a 8: curso/treinamento (conselho 
9 a 11: encontro de professores 
15 a 2 de janeiro: férias coletivas 

Administrativo da FOIRN 
+ presidentes) 

10. Ficou combinada a pauta básica da próxima reunião do 
Conselho em dezembro: 

a) informes: da viagem da FOIRN/Aliança pelo Clima; da 
visita da delegação da FOIRN à Federação Shuar; do andamento 
da implantação dos projetos; e dos resultados do censo 

b} Apresentação do projeto sede/centro cultural e 
planejamento da mobilização ·ae recursos para construção 

e} planejamento para 94 e aprovação de de uma atualização do 
protocolo com IIZ/CEDI 

d) assuntos. internos da estrutura e funcionamento das 
Associações e da FOIRN 

' . 
12. PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS PARA A REUNIÃO DO 
CONSELHO 

alimentação; 
transporte: 
pro-labore: 
total: 

Cr$ 24.880.000 
Cr$ 15.180.000 
Cr$ 18.400.000 
Cr$ 58.460.000 (:::: US$ 858,00) 

(obs.: não constam aqui as depesas de viagem dos assessores) 

=============---- ----========================= 
13. Alba Figueroa (profa. da Universidade do Amazonas) e 
consultora free-lancer do Banco Mundial apresentou ao 
Conselho+ Diretoria da FOIRN a possibilidade de um projeto 
de saúde para partes da região do Alto Rio Negro, a ser 
financiado como projeto demonstratrívo no âmbito do Plano .. 
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Piloto para Conservação de Florestas Tropicais do G-7. 

Termo de referência Funai/Banco Mundial: terras indígenas já 
demarcadas para projeto demonstrativo de saúde no âmbito .do 
Plano Piloto/G7. Escolhido grupos tukano/aruak do Alto Rio 
Negro. Proj~to piloto para tres anos. Dois milhões de 
dólares. 

Doadores querem recursos diretamente na região com uma 
fórmula institucional que viabilize a cooperação entre as 
partes governamentais e não-governamentais. 

Prazo para entregar o projeto: final de agosto. 
Projeto a ser discutido com a FNS e a Funai. 
Há um termo de referência (fevereiro/93) do BM, com 
informações sobre os pré-investimentos do componente 
indígena do Plano Piloto. 

Está ocorrendo um movimento paralelo de consultas sobre 
saúde indígena. Conceito de distrito sanitário. Vai haver 
pré-conferência regional de saúde em Taracuá (25/07). Depois 
vai haver reunião em Manaus e, posteriormente, uma 
Conferência Nacional em outubro, Brasília. 

Alba quer saber para elaborar o projeto, como consultora do 
BM : a jurisdição de cada associação indígena, as diretorias 
atuais e datas das próximas eleições, os locais de 
referência para serviços e formação de pessoal local. 
Elaborou ficha de auto-diagnóstico que os conselheiros 
levaram para serem preenchidas nas comunidades e 
posteriormente devolvidas. 

Reação dos ~onselheiros foi de cautela. Vão discutir o 
assunto de volta nas suas comunidades e associações. 

14, Finalmente houve uma avaliação bastante positiva por 
parte de todos sobre essa primeira reunião do Conselho e um 
compromisso dos conselheiros de levar as informações obtidas 
para as comunidades e trazer os presidentes das suas 
associações na próxima reunião. 

FIM DA REUNIÃO DO CONSELHO 

------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ 
DIA 18, visita à comunidade de Camanaus 

------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ 
DIAS 19 e 20, REUNIÃO DA DIRETORIA+ ASSESSORIA 

1- preparação da delegação da FOIRN à reunião de avaliação 
da COIAB (21 a 25 julho 93) . 
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Segundo entendimento da diretoria da FOIRN, ouve uma 
inversão de pautâ da parte da COIAB. Na segunda versão da 
pauta enviada pela COIAB, a discussão de assuntos internqs 
ficou restrita a metade do tempo. num encontro de cinco 
dias. Se o encontro é de "Avaliação da COIAB", isso deveria 
ser priorizado. Seria importante dar informes sobre outros 
temas da pauta, mas priorizar a avaliação. Há a necessidade 
de critérios para avaliar. Seria bom provocar uma avaliação 
da FOIRN por parte da COIAB. Não será possível fazer uma 
avaliação da CAPOIB. mas apenas um informe. A FOIRN não 
participou nem aprovou essa idéia~ Parece que é uma filiada 
da COIAB. É preciso haver reuniões de avaliação a cada seis 
meses. E sobre a COICA? Orlandino nunca teve mandato na 
COIAB e foi indicado para a COJCA sem discussão prévia, 

Assuntos que deveriam constar de uma avaliação da COIAB: 
ARTICULAÇÃO 
INFORMAÇÃO 
FORMAÇÃO 
CAMPANHAS 
REPRESENTAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO 
FONTES 
ASSESSORIAS 

2- Orçamento do Centro de Cultura: possibilidades de 
recursos extras. 

3- Revisão da programação para o segundo semestre. Para o 
"curso de lideranças" a ser realizado em dezembro, em data 
contígua à reunião do Conselho, seria importante pensar em 
alguns treinamentos práticos (como oepração dos rádios e 
manutenção dos motores dos barcos) , além de assuntos de 
política geral como demarcação, revisão constitucional, 
estatuto do índio. Ficou-se de solicitar a colaboração do 
NDI para alguns desses temas. 

4- Preparação das viagens: Shuar (Equador/Colômbia) e 
Aliança pelo Clima (Holanda/Austria). Ficaram confirmadas os 
membros das duas delegações. Para a viagem Colômbia/Equador: 
Maximiliano Correa de Menezes Tucano (pela diretoria da 
FOIRN), Luis Gomes Lana Desano (UNIRT) e Eusébio Freitas 
Tucano (do Papuri). Para a viagem à Holanda/Austria, Brás 
França Baré (presidente da FOIRN), Higino Tenório Tuiuka 
(CRETIART) e Marcinda Miranda da Silva Desana (AMAI). 
Destes, somente Luis Lana tem passaporte. Foram tomadas 
providências para a obtenção de passaporte para os demais, 
com auxílio do NDI. 
Para a viagem à Colômbia e Equador, a FOIRN já havia 
oficiado à Federação Shuar. Beto conversou por telefone com 
a direção da Federação em Quito e preparou um histórico da 
organização desde a sua fundação, distribuído à direção da 
FOIRN. A assessoria (CEDI) ficou de acertar detalhes de 
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datas (ficou reservada a primeira quinzena de setembro) e do 
roteiro; fazer orçamento e enviar a IIZ. Uma vez que a 
escala em Bogotá··~ obrigatória para que viaja via Manaus, 
pensou-se em agendar contatos com a ONIC. 

5- Situação. dos membros da diretoria em SGC: diante das 
dificuldades de manutenção dos membros da diretoria da FOIRN 
em SGC, especialmente daqueles que, uma vez eleitos, têm que 
deixar suas comunidade e se transferir com a família, há 
necessidade da Assembléia e do Conselho discutirem ajuda de 
custo e benefícios indiretos. Sobretudo condições de moradia 
em SGC. A FOIRN poderia ter, por exemplo, casas em SGC para 
uso temporário dos membros da diretoria. 

6- Fluxo de caixa para o segundo semestre/93, protocolo 
FOIRN/IIZ/CEDI 

Projeto ttFOIRN básicott: 
1- manutenção e pessoal: total previsto em agosto 
2- ~rticulação e formação: novembro 
3- materiRl de escritório: acumular na reforma da sede 
4- despesas correntes: agosto 
5- desmembramentos de áreas: setembro/outubro 
6- criação de novas associações: transferido para 94 
7- tabulação do censo: julho/ok 
8- federação shuar: agosto (aguardar orçamento/CEDI) 
9- projeto radio-fonia: junho/ em andamento 
10- reforma sede: dezembro 
11- preparação: agosto 
12- mimeógrafo/fotocopiadora: agosto 
13- pró-labore: acumular na reforma da casa 
14- impressos institucionais: dezembro 
15- estudo pe mercado: transferido para 94 
16- viagem à Brasília: setembro 
17- garagem para barco: agosto 
18- conselho administrativo: novembro 

PROJETO TRANSPORTES 

OIBI - Existem 1,5 mil+ 27 milhões aplicados. Quando 
chegarem os 6 mil. Casco está em SGC, ok. Motor necessário é 
o Yamar 25 hp. Agosto. para ser entregue na viagem do 
Brás/Gersen em setembro. 
AMAI- agosto 
ACIRI- agosto (já! controle da invasão dos garimpeiros) 
ACIRNE- agosto 
AIP - ok/resolvido o motor de 24 hp 3 mil US$. Falta pagar 
o casco já existente de 13 mts, 6t. Fazer avaliação: 
preço+reforma. Saldo vai para UNIDI. 
CACIR- agosto 
ACITRUT- material para recuperação barco/agosto 
AMITRUT- agosto 
PAPORI- agosto (para Euzébio usar na volta do Equador/Shuar) 
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ACIRX- já compraram com recursos do projeto Manos Unidas. 
Saldo disponível, transferível eventualmene para UNIDI. 
CRETIART- motor rabeta 10hp (Higino compraria na volta de 
Viena em novembro) · . 
AINBAL- comprar a pick-up em novembro, entregar em dezembro. 
ACIBRIN - agosto. 

MATERIAL DE ESCRITÓRIO (kits administrativos para cada 
associação): novembro (comprar) dezembro (entregar) 

PROJETO COMUNICACÃO/RADIO 

Compra dos rádios em setembro (a confirmar) 
Instalação em novembro (a confirmar) 
obs.: o CEDI está finalizando orçamento dos periféricos 
(bateria e placa solar) e tratando do projeto técnico 
diretamente com a empresa em S.Paulo. O NDI está 
acompanhando o processo de licenciamento em Brasília. 

7. Organização do arquivo da FOIRN e sistema de prestação de 
contas: foram os dois últimos assuntos discutidos. Com a 
presença da secretária e tomando por base dificuldades 
levantadas pela diretoria, a assessoria fez recomendações 
sobre a organização do arquivo de documentos. Deixou 
diagramas e orientações por escrito, a serem implementadas 
até o final de 93. Ficou evidente a necessidade de um 
treinamento dos membros da diretoria da FOIRN na 
administração de projetos, uma vez que as fontes de 
financiamen~o e os o número de projetos aumentou. Sobretudo 
considerando-se os recursos que vão ser processados a partir 
do segundo semestre de 93. Ficou combinado que o CEDI 
tentaria viabilizar um treinamento em SGC entre agosto e 
setembro. Gersen dedicaria parte do seu tempo em SP, no 
final de agosto para um pequeno treinamento na administração 
do CEDI. 

FIM 
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