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o DOUTOR DOS J'.NDros - 

Texto de: SUEIRO KAXINAWÃ 

Antigamente tinha o doutor dos índios. Hoje quase 
morreu. Pouca gente sabe remédio. rio~~ me arrependo de não 
aprendido com meu pai. Achava que ~so precisava·aprender 
tinh.a o remédio do branco. Mas com o remédio do branco a 

tudo 
ter 

\ 
porque 
gente\ 

também morre. Tem remédio do branco que também nSo cura doença. 
Assim também ê o remédio do fndio. Tem doença que cura, tem do 

ença que n~o cura. Eu fiquei com medo. Quando morria gente, os 
pqrentes ficavam com raiva. Diziam que era porque estava tratan 

do com ~emêdio da mata. Aqui todo tempo é tempo de doença. A do 
ença ngo escolhe tempo. 

----------------- -- 
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PROPONENTE COMISSÃO PRÕ-1NDIO DO ACRE {CPI-AC) 

CGC. p4.112.248/0001-1J 

~UA Rlô GRANDE DO SUL, S/N· 

AEROPORTO VELHO 

RIO BRANCO - ACRE 
CEP. (.q,900 - FONE 068-224-1426· 

. . 

Ntoico RESfONSAVEL; P~ULO J~St B. DE ALENCAR 

M!DICO - CRM 125 AC 
RG.· 4 910. 515 - SSP-SP 

CUSTO TOT.l\L DO ; 

PROJETO 
e~, 68.450.000,00 

J\ES~O Põ PROJETO; h F~NAL!DADE PRINCIPAL DESTE PROJETO 

t A iMPLANTAÇÃO DE INFRA~ESTRUTURA F1SICA COMPOSTA DE POSTOS 

DE SAÔDE, BARCOS E FONIA, NO PRlNCIPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, 
'1 . / 

DEVXD0 A PROXIM!DADE GEOGRJ\FJ~A DESTA REGIÃO COM A VILA DE 

TIPipc~~PERO, REGIÃO CONTAMINADA POR CÕLERA • 

. ,, 
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I INTRODUÇÃO 

A comiss~o Pró-índio do Acre está completando este 

ano 13 anos de existência. t uma das poucas organizações não 

· governamentais brasileiras de assessoria direta ao movimento 

ind!gena, atuando no Acre junto a 13 etnias regionais abran 

gendo uma populaç~o de aproximadamente 10.000 índios. 

Sua funç~o é de assessoria e apoio as demandas do 

movimento social indígena objetivando garantir sua sobre vi 

5. 

.•. · f"' i 1 1 ... . t - d "" vencia is ca, cu tura - ---·----.:-.:a a raves e açoe s no cam 

po fundiário, na oferta de serviços de educação, saúde e 

cooperativismo. 

Procuramos- dessa fo:rma, criar alternativas a ine 

xistência de serviços sociais básicos por parte do. Estado 

(Poder Público) para atendimento dos povos ind!genas acrea 

nos. 

Apoiados desde 78 com recursos financeiros não n~ 

cionais, a CPI-AC tem como resultado concreto de sua atuação 

a implantação de 37 escolas indtgenas sob a responsabilidade 

de professores indfgenas, bilingues; a formação de 23 moni .. -- 
tores de saúde indigenas, algumas cooperativas de compra e 

venda de borracha e 0utros produtos regionais além do apoio 

técnico a demarcação de ãreas indigenas da 'região. 

Estas ações vem implicando num compromisso ainda 

que ~equeno e insuficiente do Estado do Acre e da Federação 

q~anto a alocaç~o d~ recurs0s p~ra a prestação ae· serviços 

de educaç~o e saúde, atravªs de diversos convênios assinados 

com a CPI.desde 85. 

Estes objetivam orincipalmente a cont~atação de 
h ~~nn~m, 

professores e monitores de s~~de índios, materiais escolares 

e medicamentos. Esta participação efetiva do Estado no apoio 

aos grupos in~igenas tende a ampliar~se na medida em que a 

sociedade brasileira democ~at±zar o acesso ao seu povo dos 

bens e serviços de que tem direito. 

1' 
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.2. 
No ano passado a CPI ampliou o seu campo de atuação, 

encorporando também a população seringueira do Antimari ( r~ 
serva Estadual) e do Alto Juruá (reserva extrativista},abra~ 
gendo uma população aproximada de 8.000 seringueiros. 

Temos contado permanentemente com o apoio técnico-· 
cientifico de algumas universidades brasileiras, através da 
participação de seus professores na formação dos 
humanos indígenas. 

recursos 

r> 
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II - JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

O Estado do Acre está situado na região norte do 

pa1s e faz fronteira com o Estado do Amazonas e com os~pai 
ses Perú e Bolívia. E cortado pelas bacias do Rio Acre, Ju 
ruá e Purus. Estes rios nascem no Perú e desaguam no Ama 
zonas. 

A epidemia de cólera que acomete o Perú, desde j~ 

neiro, está se alastrando em direção a floresta amazônica 
(Departamento de L0reto e Madre de Dias) colocando em ris - coa populaçao ribeirinh".:> rrne h::il)ita a beira dos rios e 

interior da floresta. Aproximadamente 200.000 pessoas, en 

tre indios e seringueiros sô no Estado do Acre. 

A epidemia já chegou até Tipisca, cidade peruana 
que faz fronteira com o munic!pio de Cruzeiro do Sul-AC,o~ 
de 'exf s ee intenso fluxo de barcos, nos dois lados da fron 
teira através do Rio Juruã. 

Existe mais 3 corredores de passagem para pessoas 
ent~e os dois países, no município de Cruzeiro do Sul que 
são; ~io Ju~uã-Mtrim, afluente do Juruã, Rio Arnônea por o~ 
de perambulam de um lado para o outro da fronteira os ín- 
d í.oa Kampa e o Rf.o Breu, onde habitam os Kampa e os 

nauã. 

Kaxi 

Cruzeiro do Sul ê o 2~ município .. em importância p~ 
ra o Estado do Acre, com uma população"total 'de 60.000 ha 
bitantes, 20.000 urbanos e 40.000 rurais. 

:A populaç~o indígena é de aproximadamente 2.000 ín 

dias, comp0sta de vgrias etnias. 

Praticamente inexiste infra-estrutura de saúde e de 

comun~cação a dtsposição oas popu~ações que habitam a fl~ 
,... :1 '--' • ·-· 

:resta. As oond r çôe s de saneê":".:::to do meio são precarís- 
s Lmas, 

Os pnob Lemaa de saflde de sce s grupos humanos, nao 

'j 



tem se constituido até aqui, prioridade 

ções responsáveis pela saúde pública no 

recebidas por estas populações tem sido 
esporádicas e emergenciais. 

·-r 

para as 

Estado. As 

em sua 

• 4. 

institui - açoes 

maioria, 



III - OBJETIVOS 

1) Gerais 

Prevenção e controle do cólera nos 3 corredores de 

passagem de barcos e pessoas e na Reserva Extrativis 

ta do Alto Juruá. 

Atendimento permanente da população destas áreas da 

suas necessidades de saúde com o objetivo de reduzir 

a morbi-mortalidade das doenças comuns e de baixa 

complexidade diagnóstica. 

2) Específicos/metas 

construção pela comunidade de poços de água e de 

fossas. 

dlstribuiçâo de filtros de água e pastilhas de cloro 

para as famllias. 

orientação da comunidade sôbre prevenção e controle/ 

do c8lera. 

vigilância epidemiológica e Sanitária do côlera. 

diagnós·tico e tratamento das doenças comuns na área. 

imunização das crianças menores de 5 anos e de 7 

anos em diante com a v~cinação básica. 

capacitaçSo de 13 monitores de saúde e pilotos de 

barcos sobre prevenção e controle do c6lera. 

construção de 12 postos de saúde. 
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IV 
.6. 

PLANO DE TRABALHO/AÇÕES 

A CPI-AC capacitará 13 monitores de saúde indígenas 

e seringueiros em prevenç~o, diagnóstico e tratamento do 

cólera, noções de saneamento básico e uso de rádio 

missar. 
trans 

O curso se~ã realizado pela CPI-AC, com duração· 

prevista de 15 dias, no município de Cruzeiro do Sul. 

Será também ministrado aos pilotos de barcos que 

fazem o trajeto de Cruzeiro do Sul-Tipisca, um curso sobre 

noç8es de cólera e primeiros socorros, com duração aproxi 

mada de 3 dias. 

O plano de trabalho para a prevençgo, diagnóstico e 

tratamento da cólera deverá ser objeto de ampla discussão 

dos monitores de saúde com o coordenador municipal do cóle 

ra pa,:,a haver entros-amen •..... ..;.;,...:":":..· .... to das ações. 

Com relaç~fo. a vigilO:: .. v.i..a sani tãria e epidemiológica 
;:;·e;râ coletado água do .rto, em pontos determinados pela 

c0o~denaçâo municipal, fezes e vômitos ·em pacientes de 

inte~esse. ~stes materiais serão enviados para o Municipio 

de Cruzeiro do Sul/Rio Branco onde existe laboratório de 

~aúde pública equipado para tal finalidade. 

Todos os casos de diarréia em um primeiro momento, 

que sâo atendidos nos· postos de saúde pelos mon ; tores de 

saúde serRo notificados através da foniá para a coorden~ 

ç~o local, atê que se estabeleça os padr8es de normalidade 

baseado na frequência de casos de diarréia. 

Os pacientes com diarréia grave~ que necessitam de 

medidas:· de urgênc;la, h;l:drataçâo venosa e outras providên - 

cias, serão removidos para outro nível de atendimento onde 

se disponha de recursos técnicos e de pessoal· capacitado. 

A populaçSo seringueira tem o hábito de buscar água 

nG pio para uso doméstico e para beber, muitas vezes não 

dispõe de um reservat8rio adequado para o armazenamento da 

1 



.7. 

mesma. Os índios, por outro lado, pegam a água para uso d~ 

méstico e para beber em fontes que brotam da terra. Também 
não dispõe de reservatório adequado. 

Quase toda a população da floresta, não faz uso de 
fossas sanitárias para depositar as fezes,defeca sobre a 

superfície da terra. A indicência de parasitoses intesti 
nais é de praticamente 100%. 

A partir dos· post·~ ~~ ~~1ae serão distribuidos fil 

tros de água e pastilhas de cloro para a cloração da água 
de beber. 

Para tncentlvar a população construir fossas e po 
ços de água, serão colocados a disposição desta, ferramen 
tas de trabalho. 

As informaç8es referentes ao cólera, serão repa! 
sadas as comunidades através de vídeos, palestras e reu 
niões por um profissional de saúde que irá perc~rrer os 
lugares de alto risco divulgando as informações. 

Com os ~ecursos provenientes da Fundação Nacional 
de ~aúde iremos cons t ru í.e 8 postos de saúde no .interior da 
reserva extrativista em locais já previamente estabelec! 
dos· e 4 postos de 'eaíide f0ra da reserva em pontos de inten 

~o fluxo de pessoas (ver mapa}. 

Esta estratégia de trabalho será reavaliada conti 
nuamente pela coordenação local (CPI-AC) e a coordenação 
municipal com o objetivo de torná-la o mais adequado aos 
~eu objetivo. 
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.8. 
V - MOD2LO DE ASSISTE!NCIA Ã SAODE ---- --- 

Após esta fase inicial de implantação da infra-es - 
trutura física composta de postos de saúde, barcos e fonia 
e capacitaç~o dos monitores de saúde em cólera, iremos 
iniciar a implantação do atendimento as demandas de saúde 

da população. 

Teremos 3 n!veis de atendimento da população da re 

serva extrativista e das áreas indígenas. 

O 19 nível de atendimento terá como unidade básica, 
o posto de saúde localizado no interior da floresta; o 29 

n!vel sera a unidade mista de saúde, localizada na sede do 

Munic!pio de Cruzeiro do Sul e o 39 nível é o Hospital de 

base de ~io Branco, hospital geral. Em relação ao tempo de 
deslocamento entre os vârios niveis do sistema ver mapa em 

anexo. 

No 19 nlvel de -atP~~~mAnto, o monitor de saúde terã 

como ~t~tbuição as se9utntes aç5es: 

di~gn5st~co e tratamento de malária, leishmani~ 
se, intecções respiratórias agudas, diarrérias , 

tuberculose, hansenlase, etc. 

cu~~ttvci$, drenagem de abscesso e sutura de 

quenas ;fex,idas·. 

vactnaçio blsica (BCG, DPT, Anti-sarampo, 
p51io e toxolde tetânico). 

Anti 

encamtnhafflento ao 29 nível de atendimento, 

C~uzeiro do Sul, dos casos não resolvidos. 

em 

· p~lestr~s ~euni8es sobre o processo saúde-doença. 

levantamento~âesaúde 

registr~s de saúde '1 

_.,. .........•...•... t.: ..•. 

. . ' 
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A implantação de todas essas. atividades, a nível 

de posto de saúde ocorrerá de um mod9 gradual, com tempo. 
previsto de 3 anos. Serão ministrados vários cursos de 
formação de monitores de saúde afim de capacitá-los no 
desempenho de suas atribuiç8es. 

Em Cruzeiro do Sul, na sede do município, será lo 
tada uma pequena equipe 'de saúde composta de 1 médico, 1 

dentista e 1 laboratorista que terá as seguintes abribui - çoes: 

suprimento dos postos de saúde da Reserva Extrati 
vista e Ãreas ind!genas com medicamentos e 
riais afins. 

mate 

Observação em campo do trabalho realizado 
monitores de saúde • 

pelos 

. Atendimento de pacientes que est~o além das pos 
sibilidades do monitor de saúde. 

Supex-vis?to adraí.n Ls t.ca tiva. · 

• fo~maç~o contlnua dos monitores de saúde • 

• detectar out~as necessidades do mànitor e da comu 
nidade no âmbito da saúde. 

. ...• ~·· . 

j 
' 

....•... ~- .. , 
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VI - AVALIAÇÃO/ACOMPANHAMENTO~ PROJETO 

A avaliação dos objetivos do projeto e acompanh~ 
mente de suas açoes terá como referência dois critérios: 

O 19 critério será o pedagógico. Por ocasião dos 
cursos de formação dos monitores de saúde, serão aplic~ 
dos vârios instrumentos de avaliaç~o afim de se aferir o 
desempenho dos mesmos. Achamos que a capacitação de moni 

tores representa o elemento crucial desta proposta. 

O 29 crité~to será representado pelos 
de demanda tais como; 

indicadores 

1. · cobe~tura vacinal de crianças na faixa etária/ 
de O a 5 anos por BCG, DPT, anti-pólio e anti 
-sarampo. 

2. quantidade de crianças atendidas nos postos de 

saúde, na fatxa etária de O a 5 anos acometidos 

de doenças respirat5rias agudas e doença diar 

rêica. 



VII - PREVIS!O ORÇAMENTÃRIA 

.11. 

Natureza de gástos Valor (Cr$ 1,00) 

Cr$ 1.500.000,00 
Cr$ 9.900.000,00 
C;r$ 400.000,00 
Cr$ 24.000.000,00 

Cr$ 25.910.000,00 

68.450.000,00 

- Vencimentos (3190.11} . . . . . . . . . . . Cr$ 

Passagens e Despesas com locomo- 

ção (349033} ••••••••••••.•••••••• 
- Material de consumo (3490.30) ••••• 

Serviços de terceiros (3490.36) ••• 
- Obras e instalaç8es (4590.51) .•••• 
- Equipamentos e Materiai.s perrnanen- 

tes (4590.52Y ••••••••••••••••••••• 

TOT,AL •••••••••••••••••••••••••••• 

Vericimeritos (3190.11) ••••••...••••• Cr$ 

Vencimento de 2 médicos,aurante 

3 meses à Cr$ 800.000,00 J/rnês .•• Cr$ 
Vencimento de 1 odontõlogo,durante 
3 meses à C;r:$ 400.000,00 p/mês Cr$ 

• Vencimento de 1 laboratorista du- 

~ante 3 meses à Cr$ 160.000,00p/mêsCr$. 
Vencimento para equipe de produção 

· de vídeo durante 1 mês ..••••••••• Cr$ 

• · vencimento de 13 monitores de sàú- 

• 

de,durante 3 meses a Cr$ 520.000,00 

p/mês . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 
Vencimento de 1 enfermeira,durante 
3 meses à Cr$ 200.000,00 ••••• Cr$ 

... -------- ··--------------------- ------ ··--·--- .. ·--- 

Passagens e Despesas com locomoção 

(349033) •••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 

I • 

6.740.000,00 

6.740.000,00 

2.400.000,00 

1.200.000,00 

480.000,00 

soo.000,00 

1.560.000,00 

600.000,00 __ 

1.soo.000,00 
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• 10 passagens aéreas trecho Rio/SP, 
' à Rio Branco, ida e volta, a um 

valor médio de Cr$ 150.000,00 ••••• Cr$ 

Material de consumo (3490.30) •••••••. Cr$ 

• 

Medicamentos da linha CEME confor- 
me relação em anexo Cr$ 3.ooo.ooopocr$ 
Medicamentos e materiais afins - 

extra-CEME ••••.•••••••••••••••••• Cr$ 
500 filtros d'agua à Cr$ 3.000,00 

p/un:ldade • • • • • • • • • • • . . • • • • . • • • • • • Cr$ 
·-, 
< combustível - óleo diesel e gaso - 

~ - lina - 6000 litros ao valor medio 
Cr$ 150,00 o litro ••••••••••••••• Cr$ 
ferramentas p/a construçao ü~ po- 
ços e fossas conforme !'e!ação 

,,,.-.._ 

anexa Cr$ . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Se:r;iv;i.ços de ·teJ;cei:t'eS ( 34 9 O. 36) • • • • • • Cr $ 

pagamento de 2 pilotos de barcos 
p/desloca.mento na área p/divulga- 
çSo de info:rm~ção durante 2 meses 
R cri 200.000,00 p/mês •••••••••• Cr$ 

Equtpameritos e ~atei!ais pe~manente 
(4590.52) •••.••••••••••••••••••••••• Cr$ 

• · 10 barcos pequenos com motor de 
~abeta de 3HP ao preço médio de 
C~$ 650.000,00 a unidade •••••••• Cr$ 

• · 3 barcos t!po voadeira com motor 

de popa de 15 HP ao p~eço médio 
de cri 1.200.000,00 a undiade... Cr$ 

13 rádios transistores ao preço 
médio de Cr~ 300.000,00 cada.... Cr$ 

13 antenas ao preço méã~u ~e 

Cr$ 40.900,00 cada ••••. ~ •• ~ ••• 
13 placas solares ao pr~ço médio 
de Cr~ 200.000,00 cada .•••••••• 

• 
Cr$ 

Cr$ 

.12. 

1.soo.000,00 

9.900.000,00 

3.000.000,00 

1.soo.000,00 
' 

1.500.000,00 

900.000,00 

3.000.000,00 

400.000,00 

400.000,00 

25.910.000,00 

6.500.000,00 

3.600.000,00 

3.900.000,00 

520.000,00 

2.600.000,00 
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• 13 baterias de 12 volts ao preço 

mãdio de Cr$ 30.000,Uu ••••• :•••• Cr$ 

.13 • 

390.000,00 

8.400.000,00 

24.000.000,00 

24.000.000,00 

CONSTRUÇÃO~ POÇOS DE ÃGUA ~FOSSAS~ MEMÕRIA ~ C.Ã.LCULO 

• 12 conjuntos de mesas, bancos, 
armário p/medicamentos, macas e 
biombos p/os postos de saúde ao 
preço médio de Cr$ 700.000 cada 

', 

conjunto ••.••••..•••••••••••••• Cr$ 

Obras (4590.51) ••••••••••••••••••• Cr$ 

construçao de 12 postos de 50 

m2 em madeira ao preço médio de 

Cr$ 2.000.000,00 a unidade •••••• 
' 

UNIDADE QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
VALOR 

UNITÃRIO 
VALOR 
TOTAL 

~~terial de Con 

sumo (.3490. 30) 

machado 
serrote 
martelo 

plainas 

formão 
alicate 
carrinho de mao 
cavador 
enxa.deco 
pá 
enxada 

facão 
boca de lobo 

moto serra 

unidade 36 1.500,00 
1.300,00 

1.200,00 

2.200,00 

1.000,00 

1.200,00 

12.000,00 

8.500,00 

2.100,00 

2.000,'00 

2.500,00 

4.500,00 

n .jO 
1 

• I" ::!6 li 

li 36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 
' 4 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

li 

3.000.000,00 

54.000,00 

46.800,00 

43.200,00 

79.200,00 

36.000,00 

43.200,00 

432.000,00 

306.000,00 

75.600,00 

72.000,00 

90.000,00 

162.000,00 

li 

8.500,001 306.000,00 

250.000,00 1.000.000,00 

li 

outros materiais 254.000~00 254.000,00 

'' 
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RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS LINHA CEME 

APRESENTAÇÃO 
EMBALAGEM 

MEDICAMENTO TOTAL 
CAIXA C/ 

' 

Ãcido acetil salisílico comp.lOOmg 500 cps. 12 

Ãcido acetil salisílico comp •. 500mg 500 cps. 12 

Aminofilina "' " - 500 cps. 2 COI •• 1. ..• • -:-! , .,1_. 

Ampicilina cor.soo~~ 500 cps. 12 

Ampicilina I fr sco 50 fr. 12 

Benzoato de benzila 
..• 

frasco 50 fr. 12 

Cloronecicol-sol.oftal. frasco 50 fr. 6 
Cloreto de sódio sol.0,9t frasco500ml. 20 fr. 24 

D~pirona-sol. oral frasco 50 fr. 12 

Mebendazol comp.lOOmg. 300 cps. 24 

Mebendazol - susp.oral frasco 50 fr. 12 

Metronidazol comp.250mg. SOO cps. 24 

Metronld~~ol~susp.oral frasco 50 fr. 12 

Sais de ~eidrataç~o oral envelope ' 200 env. 24 

Sulfametaxozol+trimetropin comp.SOOmg. 500 cps. 12 

Sulfametaxozol+trimetropin frasco 50 'fr. 12 

Sulfato ferroso-sol.oral frasco 50 fr. 12 

Sulfato ferroso comp.40mg. SOO_cps. 24 

Tetraciclina Cápsula 500 .cps , 12 

,mcr 



) 
.15. 

RECURSOS FINANCEIROS QUADRO DE USOS E FONTES 

MINIST.t:RIO SECRETARIA 
NATUREZA DE GASTO CÕDIGO . FNS/COSAI DA SAÚDE DE SAOOE CPI-AC TOTAL 

SNVS ACRE 

Vencimentos 3190.11 - - 1.560.000 ,oo 5.180.000,00 6.740.000,00 

Material de Cansuno 3490.30 - 5.400.000,00 4.500.000,00 - 9.900.000,00 .. 

Passagens e Desi;:esas de 
3490.33 - 1 .• soo.000,00 - - 1.soo.000,00 I.ocaroção 

Serviços de terceiros 3490.36 - 400.000,00 - - 400.000,00 

- . 
(l)ras e Instial.açôes 4590.51 - 24.000.000,00 - - 24.000.000,00 

- 
Equipanentos e Material 

4590.52 17.510.000,00 - 8.400.000,00 - 25.910.000,00 Pennanen~ 
" ~· -- . 

'ID.mL - 17. 510. 000,00 31. 300. 000, 00 14.460.000,00 5.180.000,00 68.450.000,00 



- - 
----------. -TABELA DE DISTRIBUIÇÃO-DA INFRA-ESTRUTURA FlSICA E TEMPO DE DESLOCAMENTO ENTRE .LOCALIDADES- - - -·---------·----- -- _, ,··- 

; 

BOC'A 00 TEJO · cruze:, FO oo SUL ~ PCS'ID L oe ALI D A D E DE FOOIA BARCD DE 

~ 
SAOOE SAODE •BARO) BARCO 

11) Boca do Tejo - RE l 1 1 1 1---------- lOhs ~- 
~ 

2) Foz do Bajé - RE 1 1 1 1 6hs 16hs 40 nun, 

1~ 3) Seringueirinha - RE 1 l_ l_ 1 16hS 26hS 40 min. 

~ 
4) Jaminawa-Arara- AI 1. .1. 1. 1 3lhs 4lhs nun, 

2~ 5) são Francisco - RE i .. 1 .1 _l. 21hs 31hs 40 min. 

~ 
6) P.estauração - _RE 1 1 .1- 1 2Shs _ 35hs 40 min. 

- 
3~ 7) Boa Vista. - RE l _l 1 1 3lhs _41hs 40 min. 

1·- .>: ~ 
8) Juruá Mirim - / l 1 l_ 1 4hs 20 min. 

- 
2~ 9} Kampa-Kaxi-Breu-AI 2 2_ -2: 2 25hs 34hs 80 mín, 

.>: ~ 
10) Karrpa do ArrÔnia - 1 1. .1- 1 2lhs nun. 

li) Acuriá -/ . .L. .1 1 1 3hs 13hs ~ . - - 
12) Sede 1 1 1 - - .>: 

13 13 .13 12 ' 

~ 

" 


