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COM SERVIÇO 24 HORAS, ILUMINA 
MANAUS LEVA LUZ A ÁREAS 
ANTES ABANDONADAS
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PREFEITURA DE MANAUS CONCLUI 80%
das obras de revitalização do T3 PM prende três 

homens por roubo a 
coletivo na avenida 
Torquato Tapajós
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HOMEM MORRE 
APÓS COLIDIR 
MOTO 
CONTRA 
CARRO EM 
MANAUS

GAVIÃO DO 
NORTE BATE O 
PENAROL POR 2 
A 0 E FECHA 
PRIMEIRA FASE 
DO GRUPO A

FLAMENGO É 
OCTACAMPEÃO E 
COMEMORA O BI 
COM GARRA 
NO BRASILEIRÃO
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Prefeito solicitará inclusão de pessoas 
com deficiência em grupo prioritário de vacinação
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Junto à comitiva do Governo do Estado, Wilson Lima viajou para viabilizar meios de prestar ajuda humanitária à população des-
tas localidades, severamente atingidas pela cheia dos rios. 

Foto: Lucas Silva/Secom

para municípios afetados pela cheia
Governador leva doses de vacina



O programa Ilumina Manaus, da Prefeitura, está com o planejamento em curso para iluminar 100% da capital em LED. Para 
que essa meta seja alcançada, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e da Unidade Gestora Municipal 
de Abastecimento de Energia Elétrica (UGPM Energia) têm trabalhado durante as 24 horas do dia, em turnos, para realizar a 
troca da luminária e a fiscalização dos pontos.

O Ilumina Manaus é um projeto da gestão David Almeida, que faz parte de uma política de gestão integrada municipal, que tem 
o objetivo de melhorar a capital amazonense em todos os aspectos, colocando nos bairros iluminação mais moderna, com 
quatro vezes mais luz do que a convencional, ações de tapa-buracos, recapeamento e limpeza pública.

O “Chapéu de Zinco” e a quadra de esportes do núcleo 16, no Cidade Nova, zona Norte, são alguns dos espaços que estão 
recebendo as ações do Ilumina Manaus. “A gente estava fiscalizando aqui e constatamos que esse complexo em geral estava 
abandonado. Próximo daqui fica o escadão do núcleo 16 e, de acordo com os moradores, faz mais de dez anos que era aban-
donado pelo poder público”, comentou o superintendente da UGPM Energia, Carlos D’Ávila.

O local é um espaço para promoção da convivência e de projetos assistenciais e, agora, além da instalação de LED, passará 
por uma revitalização completa com serviços de limpeza, poda, tapa-buracos, reforma do campo de futebol e aumento da 
quantidade de postes de luz, atendendo aos desejos da população, que pedia por atenção pública.

“Este aqui é um bairro antigo, e há mais de dez anos não se via a prefeitura neste espaço, trabalhando dessa forma. Agradec-
emos por termos aqui a ação da prefeitura, e isso aqui não só colabora para que fique mais bonito, mas vai influenciar também 
para a diminuição de criminalidade”, destacou Eumar Filho, presidente da associação do núcleo 16 e loteamento Vitória.

“A última vez que nós tivemos qualquer tipo de limpeza pública aqui foi por causa de um incêndio que teve na área verde. Tinha 
uma vizinha que pagava para limparem, e um outro morador que vinha limpar também. Só os moradores que cuidavam, mas 
os responsáveis não limpavam nunca”, comentou Marlis do Nascimento, moradora do bairro há 33 anos.
“Eu achei muito bom porque, para pegar ônibus a gente tem que andar longe, até lá na principal, e por causa da falta de ilumi-
nação e de limpeza, era muito perigoso, a gente tem medo, estava muito abandonado isso aqui”, destacou Marlis.

Esporte e luz

A gestão municipal tem a preocupação, também, em estimular a prática de esportes e de atividades físicas, em prol do 
benefício à saúde da população. Por isso, o Ilumina Manaus contempla os campos de futebol espalhados pela cidade, geridos 
pela prefeitura, e que irão proporcionar uma economia de até 80% nas contas de energia.
A Seminf conta com a ajuda da população, para identificar pontos que necessitem de iluminação. Basta ligar para o número da 
ManausLuz, o 0800 201 0001, e solicitar o serviço, que se verificada a real necessidade, os trabalhos iniciarão em até 48 horas.

Um homem, até o momento não identificado, morreu ao colidir a moto que pilotava na 
traseira de um carro, modelo Mobi, na manhã desta sexta-feira (26). O acidente ocorreu 
na avenida Alameda Cosme Ferreira, bairro São José 3, zona leste de Manaus. 

Segundo informações dos policiais militares da 9 ª Companhia Interativa Comunitária 
(Cicom), a vítima pilotava em alta velocidade e acabou perdendo o controle da moto e 
colidindo com veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ainda foi acionado para socorrer 
o homem, porém ele já havia falecido. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal 
(IML).

Policiais militares da 9ª Companhia Interativa 
Comunitária (Cicom), detiveram, na manhã des-
ta quinta-feira (25/02), dois homens de 25 e 38 
anos.

A motivação da prisão se deu pelo crime de 
tráfico de drogas na rua Barreirinha, bairro São 
José 3, zona leste de Manaus. 
Segundo informações dos policiais, durante pa-
trulhamento pela zona leste, no bairro São José, 
deparou-se com dois indivíduos no veículo em 
atitude suspeita.

Logo após, ao perceberem a presença da viatu-
ra policial, tentaram fugir, jogando uma sacola, 
mas foram contidos. 

Nesse ínterim, após busca no veículo, foi en-
contrada uma pequena porção de substância 
com característica de maconha, e na sacola foi 
encontrada uma porção média de substância 
com característica de maconha e R$ 43 em es-
pécie. 

Diante dos fatos a dupla recebeu voz de prisão 
e foi levada ao 14° Distrito Integrado de Polícia 
(DIP), para providências. 

O primeiro suspeito abordado foi autuado em 
flagrante pelo crime de tráfico de drogas, ele já 
possui passagens por tráfico de drogas e rou-
bo. O segundo envolvido foi autuado por posse, 
porte e consumo de drogas.
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O Flamengo é bicampeão do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro chegou ao seu oitavo título da primeira divisão mesmo perdendo para o São Paulo, por 2 a 1, 
na noite desta quinta (25), em jogo realizado no Morumbi, em São Paulo.

Apesar do tropeço do Flamengo, o principal rival na briga do título também não venceu. Em Porto Alegre, o Internacional não saiu do 0 a 0 com o Corinthians, tendo 
um gol anulado já nos acréscimos do segundo tempo.

O Flamengo começou melhor e chegou a assustar em uma cabeçada de Gustavo Henrique defendida por Tiago Volpi, mas o zagueiro estava impedido. Pouco tempo 
depois, o São Paulo chegou a área e Igor Vinícius caiu após dividida com Isla, mas a arbitragem mandou seguir o lance e o árbitro de vídeo não chamou o principal 
para revisar o lance.

O time rubro-negro seguiu dominando a partida e teve sua grande chance do primeiro tempo aos 40 minutos, quando Bruno Henrique desviou escanteio e Gabigol 
mandou para fora. O castigo veio já nos acréscimos, aos 49. Luciano bateu falta no canto de Hugo e o goleiro aceitou. 1 a 0 para o São Paulo.

O segundo tempo começou como o primeiro, com o Flamengo atacando. E não demorou para o empate. Logo aos 5, Gustavo Henrique desviou cobrança de es-
canteio e Bruno Henrique, totalmente sozinho, mandou para o gol.

Mas a felicidade do Mengão não durou muito. Sete minutos depois, Hugo errou na saída de bola e entregou para Daniel Alves, que achou Pablo sozinho para marcar 
o segundo gol do Tricolor. Curiosamente, Pablo não marcava desde o confronto entre os times pela Copa do Brasil, em novembro.

Por: Jeanne Gade

Por: Barbara Nascimento

Por: Fabiane Monteiro

Por: Lara Tavares

Foto: O Chefão da Notícia

Foto: reprodução

Fonte: Yahoo

Dupla é presa por tráfico 
de drogas na zona leste

HOMEM MORRE APÓS COLIDIR  
MOTO CONTRA CARRO EM MANAUS

Com serviço 24 horas, Ilumina Manaus leva luz a 
áreas antes abandonadas

Flamengo é octacampeão e comemora o bi com garra no Brasileirão

Fonte: com informações da Semcom

Foto: Juan Pablo/Semcom

Foto: reprodução



A Prefeitura de Manaus está capacitando 
1.200 Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) 
com foco na intensificação da busca ativa de 
casos suspeitos de Covid-19 e outras sín-
dromes gripais. O prefeito de Manaus, David 
Almeida, explica que os ACSs são estratégi-
cos para a identificação precoce de casos 
frente a um problema sanitário mundial, que 
exige ações assertivas do poder público. “A 
busca ativa é um apoio fundamental, porque 
os agentes comunitários vão priorizar os gru-
pos de risco, trabalhando para que sejam logo 
atendidos em um esforço para impedir a for-
ma grave da doença”, destaca.

A capacitação, iniciada nesta quarta-feira (24), 
é uma iniciativa da Secretaria Municipal de 
Saúde (Semsa), por meio da Escola de Saúde 
Pública de Manaus (Esap), em parceria com a 
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) 
e o Ministério da Saúde. A diretora do Depar-
tamento de Atenção Primária da Semsa, Sonja 
Ale Farias, informa que o curso vai fortalecer o 
trabalho já realizado pelos agentes comunitári-
os. “Estamos usando essa estratégia para de-
scobrir precocemente os casos de Covid-19 e 
síndromes gripais, para o diagnóstico e o trat-
amento precoces. Além de verificar a situação 
do usuário, o ACS também analisa a situação 
de toda a família dele”, explica.

Equipamentos
A Opas, em conjunto com o Ministério da 
Saúde, fez a doação de equipamentos para 
auxiliar na identificação de sinais e sintomas 
de síndromes gripais e Covid-19 durante a 
busca ativa, como oxímetros (que permitem 
saber a quantidade de oxigênio presente no 
corpo do paciente), termômetros e coletes de 
identificação, para os profissionais de saúde 
que atuam na ponta do sistema.
A aula inaugural da capacitação dos ACSs 
aconteceu no auditório Deodato de Miran-
da Leão, da Semsa, zona Centro-Sul, com 
a participação de representantes de depar-
tamentos, gerentes, técnicos de Educação 

Permanente dos Distritos, respeitando as 
medidas sanitárias de proteção. A dinâmica 
da formação seguirá de maneira remota, para 
alcançar a totalidade dos agentes comunitári-
os, por meio de videoaulas a serem disponibi-
lizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) da Esap, devido ao cenário epidemi-
ológico atual. O curso é composto de duas 
videoaulas e notas técnicas da Semsa, que 
fundamentam a atuação dos profissionais de 
saúde da ponta.

Fluxo
A busca ativa será realizada por meio de vis-
itas domiciliares ou ligações telefônicas (no 
caso de agentes comunitários que integram 
o grupo de risco) e vai contemplar grupos 
de idosos, mulheres grávidas, portadores de 
doenças e agravos crônicos, obesos e demais 
usuários.

Ao fazer contato com esses grupos, o ACS 
aplica um questionário para identificação de 
sinais e sintomas compatíveis com síndromes 
gripais e Covid-19, orientando os usuários 
conforme a situação apresentada. Os dados 
são registrados no sistema e-SUS Notifica. Os 
casos suspeitos e confirmados são encamin-
hados às unidades de saúde, conforme o es-
tágio da doença.

Há 21 anos atuando como agente comunitária, 
no Distrito de Saúde (Disa) Norte, Maria Isolina 
Pereira Rodrigues explica que a capacitação 
mostrou a importância da aplicação do check-
list, que reúne uma série de perguntas sobre 
o estado de saúde do usuário no trabalho que 
realiza, focadas na identificação de síndromes 
gripais e Covid-19. “São perguntas como 
‘você está com gripe? teve febre? o nariz está 
escorrendo?’, que permitem que a gente aju-
de no encaminhamento desse usuário para a 
rede. Às vezes são sintomas que não parecem 
Covid-19, mas depois a doença é confirma-
da, por isso é muito importante essa capaci-
tação”, assegura.

O Brasil identificou a primeira contaminação pelo novo coronavírus no final de fevereiro de 2020, enquanto a Europa já 
registrava centenas de casos de Covid-19. A declaração de transmissão comunitária no País veio em março, mês em 
que também foi registrada a primeira morte pela doença.

Em abril, em meio ao isolamento social, o governo adotou medidas para mitigar o efeito da doença na economia, 
como linhas de crédito para as empresas, e enviou ao Congresso Nacional proposta de criação de auxílio emergencial, 
direcionado à população mais vulnerável.

Ainda em 2020, estudos sobre a vacina contra Covid-19 avançaram e tornaram real a possibilidade de imunizar a 
população. Em janeiro deste ano, o Brasil começa a vacinar grupos prioritários, após a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) aprovar o uso emergencial da CoronaVac e da vacina de Oxford.

Com casos ainda em alta e vacinação em andamento, no início de 2021, vários Estados decretam toque de recolher 
para tentar conter o avanço da doença. E o Carnaval é cancelado para evitar aglomerações.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), concluiu na tarde desta quin-
ta-feira (25), 80% dos serviços de revitalização asfáltica e drenagem profunda no Terminal de Integração 3 (T3), 
localizado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona Norte da cidade.

Atualmente, o T3 faz a integração das zonas Norte e Leste com o centro da capital, sendo considerado o segundo 
maior terminal de integração de Manaus, atendendo aproximadamente 50 mil pessoas por dia, segundo informações 
do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

A obra no local faz parte de uma das determinações do prefeito David Almeida, para que se concluam todas as 
obras inacabadas em Manaus que a gestão anterior não terminou, o mais breve possível, com objetivo de não se ter 
nenhum tipo de prejuízo à rotina da população.

Segundo a contadora Maria Farias, que utiliza o terminal para ir de casa ao trabalho, a pista central do T3 parecia 
“tábua de pirulitos”, ou seja, repleta de buracos e quando chovia o local apresentava inúmeras poças de lama, ge-
rando diversos transtornos aos usuários.

“Eu acredito que com essas obras na pista vai melhorar bastante para todos nós, que utilizamos este espaço para ir 
trabalhar, porque esse terminal estava horrível e com a pista central cheia de buracos”, disse Farias.
Duas equipes da Seminf estão trabalhando desde o último dia 3, na pista central do T3, executando os serviços de 
recapeamento com massa à base de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem profunda, bem 
como, realizando melhorias no meio-fio da pista.

De acordo com Ícaro Silva, engenheiro fiscal da obra, a Seminf utilizou aproximadamente 140 toneladas de massa 
asfáltica em uma extensão de 140 metros de pista, para posteriormente seguir com a execução de 24 metros de 
drenagem profunda em outro trecho da via.

Ainda segundo o engenheiro, os serviços de infraestrutura no terminal devem seguir até março, pois serão executa-
das outras obras, como as de drenagem profunda.
“Nós estamos fazendo os serviços de pavimentação, inicialmente, executamos os serviços de recapeamento na 
pista central que estava encoberta de buracos e agora estamos fazendo a obra de drenagem profunda que nunca 
existiu aqui. Então por isso que existiam problemas de buracos na pista, porque a água da chuva não tinha por onde 
escoar. Depois dessa obra, nunca mais vai ter buraco por aqui”, garantiu Oliveira.

Inovação tecnológica

A pista central foi entregue para o fluxo normal dos ônibus e se o clima e o tempo ajudarem, até março, as obras 
serão integralmente concluídas.

A qualidade dos serviços no local está atestada com uma inovação tecnológica chamada “Densimetro não Nuclear”, 
um medidor de densidade de solos capaz de determinar as principais propriedades físicas de solos compactados, 
tais como, densidade seca e úmida, umidade e percentual de capacitação. O equipamento é geralmente utilizado em 
estradas, onde há um grande fluxo de veículos pesados, como é o caso do T3.

Agentes comunitários intensificam busca ativa 
de casos de Covid-19 e síndromes gripais

O Manaus segue imbatível no Campeonato Estadu-
al 2020. Na tarde desta quinta-feira (25), no estádio 
Ismael Benigno (Colina), o Gavião do Norte bateu o 
Penarol por 2 a 0.

Com essa partida ganha o Manaus fechou a pri-
meira fase na liderança do grupo A, com 100% de 
aproveitamento e nenhum gol sofrido. 

Rafael Ibiapino e Jackie Chan anotaram os tentos 
do time esmeraldino.Agora, as duas equipes voltam 
suas atenções para as semifinais do Barezão, que 
ocorrem neste sábado (27).Na Arena da Amazônia, 
o Manaus encara o Fast, às 15h30. 

No mesmo horário, na Colina, o São Raimundo re-
cebe o Leão da Velha Serpa.Não há vantagem para 
nenhum dos times. Em caso de empate, as vagas 
para a final serão definidas nos pênaltis.
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Prefeitura de 
Manaus conclui 
80% das obras de 
revitalização do T3
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Gavião do Norte bate o Penarol por 2 
a 0 e fecha primeira fase do grupo A

Primeiro caso de Covid no Brasil completa um ano



O governador do Amazonas, Wilson Lima, embarcou, na madrugada desta sexta-feira (26/02), para os municípios de Boca do Acre, Eirunepé e Guajará. Junto à comitiva 
do Governo do Estado, Wilson Lima viajou para viabilizar meios de prestar ajuda humanitária à população destas localidades, severamente atingidas pela cheia dos rios. 
Ele também levou novos lotes da vacina contra a Covid-19 para os três municípios. 

“Estou embarcando com a minha equipe para essas regiões que estão sendo mais afetadas nesse momento, nas calhas dos rios Juruá e Purus, para que a gente possa 
fazer um diagnóstico da situação, reunir com os prefeitos, conversar com a população. Mas nós já iniciamos um processo de aquisição de cestas básicas, já conversa-
mos com a Força Aérea Brasileira (FAB), para o transporte de estruturas para o tratamento de água potável”, ressaltou o governador.
Doses de vacina contra Covid-19

Nesta remessa de vacinas contra a Covid-19, Eirunepé receberá 760 doses, sendo 180 do tipo CoronaVac, do Instituto Butantan; e 580 da AstraZeneca (Oxford). Para 
Boca do Acre foram destinadas 1.640 doses; e outras 530 para Guajará, sendo CoronaVac para os dois municípios. 
“Estamos levando mais um carregamento de doses de vacinas contra a Covid-19, e a gente vai fazer todo o estudo de quais outras ajudas nós podemos levar para esses 
nossos irmãos que estão sendo muito atingidos nesse momento”, acrescentou Wilson Lima. 

Entre os integrantes da comitiva estavam o secretário de Saúde, MarcellusCampêlo; a secretária de Assistência Social, Maricília Costa; o coronel Francisco Máximo Filho, 
da Defesa Civil, que também coordena o Comitê de Enfrentamento à Covid-19; e representantes de outros órgãos e secretarias estaduais. 
“Além da questão da ajuda humanitária, também há outros suportes que o Governo do Estado pode dar, como a questão dos financiamentos, aquelas pessoas que 
tiveram acesso aos recursos da Afeam; e também a disponibilidade de outros créditos, a questão da saúde pública, entendendo se há necessidade ou não de transferên-
cia de pacientes, o envio de insumos, de medicamentos, a questão do setor primário. Nós estamos embarcando com uma estrutura para avaliar todas essas necessi-
dades desses moradores e entender como o estado pode colocar toda a sua estrutura à disposição”, destacou o governador Wilson Lima. 

Saúde

O titular da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), MarcellusCampêlo, enfatiza que o repasse de recursos por meio do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, 
Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) tem sido de grande importância, auxiliando as prefeituras a executarem melhorias na área da saúde. 
“Nós vamos apoiar os municípios, os prefeitos e os secretários de saúde tanto na intensificação do apoio à vacinação contra a Covid-19, como também no reforço às 
ações que nós já fazemos durante todo o ano. Nós estamos com o repasse do FTI já passado aos municípios e temos recurso do Governo Federal que também será 
repassado”, afirmou Campêlo. 

De acordo com ele, em 2021 já foram repassados, por meio do FTI, R$ 528.626,83 para Eirunepé; R$ 330.388,02 para Guajará; e R$ 528.626,63 para Boca do Acre. 
Marcellus ressalta, ainda, que a assistência vai atuar em parceria com a vigilância, no combate à proliferação de outras doenças, nos municípios atingidos pela enchente. 
“Fundamentalmente nós vamos trabalhar com a Fundação de Vigilância em Saúde e suas equipes, para trabalhar as consequências das enchentes, que trazem doenças 
de veiculação hídrica. Nós temos principalmente as doenças diarreicas e a proliferação de dengue, por exemplo, e também a questão da malária, que por conta desse 
período acaba intensificando muito. Tudo isso, somado à Covid-19, preocupa a área da saúde e é preciso que nós façamos essa ação integrada com os municípios”, 
avaliou o secretário de Saúde. 

Cheia

As prefeituras de Boca do Acre e Eirunepé decretaram situação de emergência por inundação. Guajará está em situação de transbordamento, de acordo com dados da 
Defesa Civil do Amazonas. 
O aumento do volume de chuvas, com o período sazonal, tem sido acompanhado diariamente pela Defesa Civil do Amazonas, através de monitoramento das nove calhas 
de rios que compõem o Estado (Alto Solimões, Triângulo – Juruá, Jutaí e Solimões -, Purus, Alto Juruá, Madeira, Alto Rio Negro, Rio Negro e Solimões, Médio Amazonas 
e Baixo Amazonas). 

O trabalho é feito através do Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa), que atua com a coleta de informações junto aos órgãos oficiais, a exemplo da Agência Nacional 
de Águas (ANA), do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) e da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).
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Governador leva doses de 
vacina e ajuda humanitária 
para municípios afetados 
pela cheia

Por: Fernanda Lopes

Foto: Lucas Silva/Secom

Fonte: com informações da Agência Amazonas



Durante reunião realizada nesta quinta-feira (25), o prefeito de Manaus, David Almeida, recebeu das mãos 
da deputada estadual Joana Darc (PL) um ofício solicitando a inclusão de pessoas com deficiência no 
grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. De acordo com o chefe do Executivo, o pedido será en-
caminhado à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para buscar uma maneira de incluir, por vias legais, 
esse grupo nas próximas etapas de vacinação.

Além disso, o prefeito afirmou que a solicitação vai ao encontro dos objetivos da gestão municipal, que 
defende a inclusão social.
“Recebo esse ofício com alegria e garanto que vamos buscar soluções para cumprir, de forma rápida, 
a inclusão desse grupo de pessoas no protocolo de vacinação. A Prefeitura de Manaus sempre vai lutar 
pelos que mais precisam e sabemos que as pessoas com deficiência também estão vulneráveis ao novo 
coronavírus”, explicou David.

A deputada Joana Darc destacou que o Novo Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a 
Covid-19, lançado no último dia 15, incluiu como prioridade outros grupos populacionais caracterizados 
pela vulnerabilidade social e econômica. Assim, ela destacou que pessoas com deficiência passam a ser 
um grupo que deve ser vacinado prioritariamente.

“Agradeço ao David por nos receber, pois esse é um pedido de todas as famílias especiais e das pessoas 
com deficiência, que precisam de uma ação rápida e efetiva do poder público, para sobreviver nessa pan-
demia”, destacou a parlamentar.

Caso seja aceita, a solicitação inclui as pessoas com deficiência institucionalizadas e com deficiência per-
manente. No primeiro caso, trata-se daquelas que vivem em residência inclusiva para jovens e adultos com 
deficiência, como é o caso do Abrigo Moacyr Alves, e em locais com equipe de saúde capacitada, para 
realização das aplicações necessárias ao público-alvo.

Na manhã da última quinta-feira (25), uma equipe de Policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comu-
nitária (Cicom) efetuaram, a detenção de três homens, com idades de 19, 23 e 32 anos.

Conforme informações, os mesmos seriam responsáveis pelo roubo a passageiros de um ônibus do trans-
porte coletivo que trafegava pela avenida Torquato Tapajós, no bairro Tarumã, zona norte da capital, ocor-
rido pouco tempo antes.

De acordo com policiais da viatura 6397, por volta das 11h15, durante patrulhamento na Torquato Tapajós, 
a equipe foi acionada por pedestres sendo avisados de um possível roubo.
O caso estaria em andamento em um ônibus da linha 324 do transporte coletivo urbano, que atende o bairro 
Parque São Pedro, na zona oeste. 

Conforme os denunciantes, três homens estariam praticando o crime. A equipe policial iniciou buscas e 
localizou o coletivo em uma rotatória da referida avenida, onde realizou abordagem.
Durante o procedimento, um dos infratores foi flagrado empunhando uma arma de fogo dentro do ônibus 
e foi detido imediatamente. 

Nesse ínterim, outros dois foram detidos quando tentavam escapar pela porta traseira. Com eles, os polici-
ais encontraram duas armas de fogo de fabricação caseira calibre 28.
Ainda foram encontradas quatro munições, sendo duas deflagradas, uma arma branca do tipo faca, uma 
quantia em dinheiro não informada, um cordão de cor amarela e um relógio.

Em razão dos fatos, os três detidos e as armas apreendidas foram encaminhados para o 6° Distrito Integra-
do de Polícia (DIP) para a conclusão das medidas legais cabíveis
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ARTIGO DO DIA VIVER POR PRINCÍPIOS OU POR REGRAS?
Tenho aprendido a viver por princípios e não por regras, mas não tem sido fácil. Isso porque 
desde a infância me ensinaram a obedecer mandamentos, regras, normas e leis, quase sempre 
sem explicações. Não que a regra seja ruim. Ela é ótima, desde que aponte para princípios 
saudáveis. O problema é quando a regra deve ser obedecida por mero legalismo, sem que nada 
de produtivo aconteça, sem que um bom princípio seja enxergado em seu fim.

Quando criança vivia perguntando: “Mas porque eu tenho que obedecer?” E a resposta era: 
“Porque sim e pronto. Obedeça”. Mais tarde, já na adolescência, a resposta aos meus ques-
tionamentos (coisa típica de adolescente) era: “Quando você ganhar o seu próprio dinheiro, 
você manda. Agora mando eu. Cala a boca e obedeça”. Um ano de Exército (sim, fui recruta 
zero, fazer o quê?) me fez entender que o pequeno e fraco não deve questionar as regras dos 
mais fortes. Foi duro, mas aprendi.

O questionamento, contudo, ainda continuava em mim. “Por que (ou pra quê) obedecer uma 
regra quando ela deixou de ter significado? Foi então que me aproximei mais de Jesus e, desde 
então, Ele tem me ensinado a viver por princípios, e não meramente por regras. Os princípios 
estão acima das regras, mas as regras carecem de princípios para não se tornarem inócuas ou 
malditas.

Veja bem! Não é o véu (regra) o que importa, o importante é o princípio da submissão por 
trás do véu. Não é o tempo de oração (regra) o mais importante - se uma hora ou um dia de 
oração-, fundamental mesmo é o princípio da intimidade com Deus. Não é o volume das ofertas 
e dízimos (regra) o mais importante, o importante é o princípio da dependência grata a Deus.

Jesus, mesmo sendo questionado quanto à regra, curou num sábado, porque pra Ele o 
princípio da cura está sempre acima da lei. Diante da mulher flagrada em adultério, ao ser 
interrogado sobre a aplicação da norma para ela (apedrejamento naquele caso), Jesus põe em 
xeque a condição dos acusadores e assim abençoa com vida aquela mulher. Pra Jesus a vida 
de qualquer um deve ser mais considerada que a própria lei.

Sim senhor. A regra existe para abençoar o filho de Deus, não pra amarrá-lo a uma existência 

de angústia, culpa e dor. Isso não significa que toda regra deva ser desobedecida. Óbvio que 
não. Isso seria agir com rebelião.

Jesus diz: “Se me amais, guardareis os meus mandamentos”. (João 14:15). E mais. “Se 
guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; assim como também eu 
tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço.” (João 15:10).
Observe que os mandamentos de Jesus são, na verdade, princípios de vida, pois giram em 
torno do amor.
Quem vive sob os princípios do Senhor não precisa de vigilantes e regras para fazer o que deve 
ser feito. Ele simplesmente faz porque os princípios de vida lhe dirigem o coração.
Quem vive sob os princípios do Senhor não fica dando explicações diante da desconfiança de 
olhos acusadores e legalistas. Ele simplesmente continua vivendo silenciosa e abundantemente 
sob os princípios da graça.

Sim, graça!

A graça trabalha com princípios, não com regras. Se trabalhasse com regras não seria graça, 
seria lei. Por isso, eu me junto a Davi e também digo: “A tua graça é melhor do que a vida” 
(Salmo 63:3). A graça de Deus me ensina a viver e decidir de acordo com os princípios de vida 
que estão no coração de meu Pai.

Desse modo sou livre e preso ao mesmo tempo. Livre da rotulação dos homens, mas cativo 
da graça de Deus. Nessa graça me empenho para ser santo sem ser legalista, puro sem ser 
hipócrita e alegre sem ser libertino. É assim que vou vivendo: com graça e liberdade, obedecen-
do as regras quando são abençoadoras, desprezando as regras quando são amaldiçoadoras, 
mas sempre com uma condição: ouvindo bem de perto a voz do meu Senhor.

Por: Samuel Costa
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