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USODEPOÇOS

CERHtiroudaconcessionáriaManausAmbientalopoderdeproibirousodaáguadepoços

Competênciarevogada
Arquivo/AC

Usocoletivodepoçosartesianosemlocaisondenãohárededeabastecimentojáviroupartedaculturasolidáriadomanauara

OConselhoEstadualdeRecursos
Hídricos (CERH), em uma reu-
nião extraordinária realizada na
última terça feira, revogou o arti-
go 19 da resolução 01/2016, que
atribuía a competência à conces-
sionáriaManausAmbiental para
proibir o uso de poço tubular co-
mo fonte alternativa de água sub-
terrânea, contrariando toda a le-
gislação federal que regulamen-
ta o uso de recursos hídricos no
Brasil. A revogação ocorreu pós
contestação do deputado esta-
dual,DermilsonChagas(PEN).
O CERH, em uma reunião de

julho 2016, aprovou a resolução
denº 01/2016, naqual o artigo19
proibia o uso de poço tubular co-
mo fonte alternativa de água sub-
terrânea, contrariando o Decreto
Federal de nº 7.217/2010 que re-
gulamenta a lei federal de nº
11.445/2007,quetratadapolítica
nacionaldesaneamentobásico.
De acordo com o deputado

Dermilson Chagas, não se pode
ignorar que uma resolução de
conselho estadual, não se sobre-
põe a uma norma federal. “É
Inadmissível que uma simples
resoluçãopossaproibir algoque
anorma federal não proíbe”, dis-
seodeputado.ParaDermilson,o
referido artigo 19, que na prática

colidia também com o artigo 26
daConstituiçãoFederal, alémdo
citado Decreto, estaria condicio-
nando a concessão da Outorga
Onerosa para uso de água sub-
terrânea - uma competência que

é exclusiva do Estado - à anuên-
cia prévia da Manaus Ambien-
tal, uma empresa privada, con-
cessionária deumserviço públi-
co, que não possui legitimidade
e nem a atribuição para tal ação

que lhe foi dada por equivoco,
portanto, totalmente ilegal.
“A concessionária, aprovei-

tando-se do erro cometido pelo
CERH, com o artigo 19, passou a
emitir notificações às empresas

do Polo Industrial de Manaus,
além de condomínios e todas as
propriedades que possuem es-
trutura de poços tubulares,
proibindo-os e os ameaçando de
tamponamento ou de assumir a
posse de sistemas hidráulicos
alheios, nos quais chegou inclu-
sive a instalar hidrômetros para
vender uma água que não é de-
la, e sim do Estado, usando sis-
temas que também não perten-
cem à empresa, e sim a quem os
construiu”, afirmou.
Ao identificar a gravidade da

questão odeputado encaminhou-
a para o presidente do conselho e
também Secretário de Estado do
Meio Ambiente (Sema), Ademir
Stroski, que logoemseguidacon-
vocou uma reunião da Câmara
Técnica do referido Conselho pa-
ra analisar a assunto. Por iniciati-
va do parlamentar, juntamente
comrepresentantesdaFederação
das Indústrias doEstadodoAma-
zonas (Fieam), Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM), Conselho Regional de
Química e outros membros do
CERH, uma nova proposta de re-
dação foi dadaemsubstituição ao
artigo 19, revogado, cujo texto foi
aprovadonaterçafeira,com13vo-
tosfavoráveisecincocontrários.

DELPHINAAZIZ

HPStem
novonºde
telefone
OHospital e Pronto-Socorro (HPS)
DelphinaRinaldiAbdelAziz infor-
maaosusuáriosdaredepúblicade
saúdequemudouonúmerodetele-
fone fixo para (92) 3182-9750. A
unidade, que compõe o Sistema
Único de Saúde (SUS), atualmente
contacomestruturas independen-
tesparaoatendimentodeurgência
eemergênciadeadultosedopúbli-
co infantil, além de um Centro de
Diagnóstico dotado para realizar
examesdealtacomplexidade.
OHPSDelphinaAzizévincula-

doàSecretariadeEstadodaSaúde
(Susam) e está localizado em um
dos principais corredores viários
da cidade, na avenida Torquato Ta-
pajós,ZonaNortedeManaus,onde
passammaisde15linhasdotrans-
porte coletivo convencional. Os
prontos-socorros adulto e infantil
atendem24horaspordianasespe-
cialidadesdepediatria, clínicamé-
dica e cirurgia em geral. Por mês,
são atendidos aproximadamente
17mil pacientes. Na área do diag-
nósticodopronto-socorro, aunida-
de conta24horaspordia comexa-
mes laboratoriais, raio-x e eletro-
cardiograma.Aunidadecontaain-
da com ultrassonografia para pa-
cientes internados. O Centro de
Diagnósticofuncionadesegundaa
sexta-feira,das6hàs22h,eatende,
exclusivamente, pacientes com
exames marcados via Sistema de
Regulação(Sisreg)doAmazonas.

AMAZONAS

Alunosdeescolasmunicipaissembibliotecasserãobeneficiados

DoaçãodelivrosnoSul
Eh Aqui Doações/divulgação

Quemestiverdispostoaajudarpodeacessarositewww.ehaquidoacoes.com.br

Comoobjetivodedisseminaroco-
nhecimento ao maior número de
pessoas por meio da leitura, a Eh
Aqui Doações, promove amanhã
entrega de livros infantis, infanto-
juveniledeliteraturaparacrianças
doSuldoEstado.Emparceriacom
Sindicato Rural do Sul do Amazo-
nas (Sindisul), os materiais serão
doados a instituições municipais
deensinoquenãopossuembiblio-
tecas–“Piuntuba”,“RioRoosevelt”,
“João Paulo II”, “Nossa Senhora do
Carmo”,“NossaSenhoradoPerpe-
tuoSocorro”, “SalvaTerra”, “Areal”
e “São Benedito” - e vão beneficiar
aproximadamente100alunos.
“Queremos contribuir com a

educação de cada uma das crian-
ças que vai receber os livros e de
todaacomunidadedemaneiraefe-
tiva”,afirmaLuciaJunqueiraFran-
co Toledo, presidente da Eh Aqui
Doações, ao explicar que os livros
que serão entregues em conjunto
com o projeto “Caminho dos Li-
vrospelaFlorestaAmazônica”,co-

ordenadoporCristianeVieiraMa-
ciel da Silva, foram selecionados
dentreomaterialexistentenasede
daEhAquiDoações,emSãoPaulo.
A parceria entre a Eh Aqui

Doações e o projeto deve contem-
plaroutrasunidadesescolaresda
região até o mês de novembro de

2017.O“CaminhodosLivrospela
Floresta Amazônica”, criado em
Apuí (AM), em outubro de 2016,
tem como objetivo levar a leitura
às crianças e adolescentes mora-
doras de comunidades do Sul do
Amazonase,paraisso,contempla
escolascomadoaçãodelivros.

MULTIPARENTALIDADE

JuizdeMauésreconheceuoregistrocompaibiológicoepaisocioafetivo

Umfilhoedoispais
O juiz da 1ª Vara da Comarca de
Maués, Rafael Almeida Cró Bri-
to,determinouoregistrodemul-
tiparentalidade na Certidão de
Nascimento e demais registros
civis de uma criança nascida no
município (distante 268 quilô-
metros deManaus), que passa a
contar agora com dois pais em
seusdocumentosoficiais–obio-
lógico eo socioafetivo.
Na decisão, o magistrado jul-

gou parcialmente procedente o

pedido do pai biológico da crian-
ça, reconhecendo sua paternida-
de com consequente averbação,
porém, sem excluir do registro
civildacriançaonomedeseupai
socioafetivo. A decisão acompa-
nhouoparecerdoMinistérioPú-
blicodoAmazonas (MP-AM), ba-
seando-se em entendimento de
tribunais superioreseemumes-
tudopsicossocialqueevidenciou
o elo afetivo da criança comopai
que a estava criando. De acordo

comos autos, F.W.O, entendendo
que o menor B.M.C.O era seu fi-
lho, o registrou com seu nome.
Quandoacriançaestavacomcin-
co anos, descobriu-se por meio
deexamedeDNAqueopaibioló-
gico, na verdade, era P.S.M, o
qual, a partir de então, também
passou a manter vínculos com a
criançaepleiteou, juntoàJustiça,
a inclusão de seu nome no regis-
trocivildesta,emsubstituiçãoao
doquearegistrara.


