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Dupla armada assalta aluno e atira contra vigilantes na Ufam, em Manaus 
Tiroteio ocorreu por volta as 18h30 desta segunda-feira (8). Ninguém se feriu. 
Por G1 AM 

08/04/2019 21h49  Atualizado há um dia 
 
Assalto ocorreu dentro da Universidade Federal do 
Amazonas — Foto: Adneison Severiano/G1 AM 
Um tiroteio próximo a uma parada de ônibus dentro da 
Universidade Federal do Amazonas assustou estudantes, 
no fim da tarde desta segunda-feira (8). Dois assaltantes 
roubaram o celular de um estudante e chegaram a atirar 
na direção dos vigilantes. Ninguém se feriu. 
O caso ocorreu por volta das 18h30, na parada de ônibus 
localizada no Setor Sul Campus Universitário, que fica na 
avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, na Zona Sul de 
Manaus. 

De acordo com a Universidade, dois homens armados com pistolas entraram na universidade em uma 
motocicleta. Eles teriam ido até o Setor Sul e assaltado um estudante que estava na parada de ônibus, 
levando o celular dele. 
Vigilantes patrimoniais da universidade perceberam a ação dos suspeitos e seguiram-nos até o Setor 
Norte. No caminho, os suspeitos atiraram contra os vigilantes, que responderam com um disparo de 
alerta para cima. 
Os suspeitos conseguiram retornar a entrada da universidade e fugir. De acordo com a instituição, 
ninguém ficou ferido. 
Estudantes do mini campus, que não quiseram ter o nome divulgado, informaram que a dupla ainda teria 
realizado arrastão no corredor de um dos prédios, próximo ao campo de futebol. 
A Polícia Militar foi acionada pelo pai de uma estudante. Policiais da 11ª Companhia Interativa 
Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência. Eles realizaram buscas na mata atrás dos suspeitos. 
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II Congresso de Jornalismo da Amazônia reúne estudantes e profissionais na UFAM, em Manaus 
Jornalista Marcelo Canellas, da Rede Globo, é um dos convidados. Evento acontece de 8 a 12 de 
abril. 

Por G1 AM 

 
Universidade Federal do Amazonas, em Manaus — 
Foto: Adneison Severiano/G1 AM 
Começa nesta segunda-feira (8) o II Congresso de 
Jornalismo da Amazônia 2019 realizado pela 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM). O 
evento comemora 50 anos do ensino de jornalismo 
na Amazônia, iniciado pela universidade em 1969. 
Serão realizadas cinco mesas redondas e três 
palestras com variados temas. O evento acontece 
de 8 a 12 de abril. 
O Congresso ocorre no Auditório Rio Solimões - 
realizado pela Faculdade de Informação e 

Comunicação (FIC) - fica no Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL), no setor norte do Campus. A 
Ufam está localizada na Avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. 
O evento busca reunir professores, pesquisadores e estudantes para debater sobre a qualidade do 
ensino do Jornalismo e sua importância para a Amazônia e o país. O jornalista Marcelo Canellas da 
Rede Globo é um dos convidados do evento. 
O curso de jornalismo oferecido pela Universidade Federal do Amazonas foi criado em 1969 - o primeiro 
criado na região norte do Brasil. 
Confira a programação 
A cerimônia de abertura ocorre às 8h30 desta nesta segunda-feira (8). Às 9h45, será realizada a mesa 
redonda “Jornalismo e grandes temas da Amazônia”. 
Na terça-feira (9), a primeira palestra inicia às 8h30 com o tema “Ensino de jornalismo e tecnologias 
digitais”. Às 9h45, ocorre a mesa redonda “Assessoria de Imprensa e Jornalismo Empresarial”. Após as 
14h, terão início as oficinas. 
A mesa redonda “Correspondentes da Amazônia” será realizada na quarta-feira (10), às 8h30. A palestra 
“40 anos de Ensino de Jornalismo na Amazônia”. 
Na quinta-feira (11), serão realizadas duas mesas redondas pela manhã. A primeira será “Jornalismo, 
Ciência e Desenvolvimento da Amazônia”, seguida por “Empreendedorismo em Jornalismo”. 
Na sexta-feira (12) vai ser realizada a mesa “Jornalismo, poder e democracia” e a palestra “O papel 
social do jornalismo”.  
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Escritor Jan Santos realiza oficina de escrita e estratégia de publicação de livros, em Manaus 
Há vagas disponíveis para atividade no dia 27 de abril. 
Por G1 AM 
08/04/2019 17h01  Atualizado há um dia 

 
Escritor amazonense Jan Santos — Foto: Leonardo Leão/Manauscult 
O escritor amazonense Jan Santos promove nos dias 13, 18 e 27 de abril a oficina “Estratégias de 
publicação independente e escrita de contos", destinada aos entusiastas da escrita. Ainda há vagas 
disponíveis para o dia 27 - as inscrições podem ser feitas via internet. 
Nos dias 13 e 27, a oficina acontecerá das 15h às 19h, na Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, 
localizada na rua Barroso, n° 57, Centro. Já no dia 18, a atividade ocorre das 8h às 12h, no Auditório Rio 
Negro do Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). 
A atividade terá duração de 4h e ofertará certificados de participação, e, por meio da parceria com o 
Centro Acadêmico de Letras da Ufam, horas complementares para os estudantes. 
Santos é autor do recém-lançado livro “O dia em que enterrei Miguel Arcanjo e outros contos de fadas”. 
“A faixa etária indicada para a oficina é a partir de 13 anos. Nas atividades, daremos foco tanto em 
técnicas de escrita de narrativas breves quanto em como publicá-las, uma vez que o grande mercado 
editorial é por demais estreito, cabendo ao autor independente encontrar maneiras alternativas de 
espalhar sua produção”, explicou o escritor.  
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Tiroteio na Ufam gera correria de alunos 
8 de abril de 2019 

 
 

 
Um tiroteio e assalto deixaram alunos assustados 
na noite desta segunda-feira, 08/04, no campus da 
Universidade Federal do Amazonas (Ufam) 
localizado no bairro Coroado, Zona Leste da 
capital. Pelo menos dois homens armados, em 
uma moto, segundo estudantes, fizeram assaltos 
no Setor Sul do campus, conhecido popularmente 
como Minicampus. As informações são do Em 
Tempo. 
Os alunos que estavam tanto saindo como 
chegando ao campus relataram pânico, gritaria e 
muita correria. Uma aluna do curso de Jornalismo, 

que preferiu não revelar a identidade, relatou que viu muita correria e alguns colegas chegaram a dizer 
que se tratava de um arrastão. A universitária ainda ressaltou que a insegurança na parte do 
estacionamento é evidente e que deixa todos com medo. 
Ainda conforme a aluna, ao perceber a ação dos suspeitos, os vigilantes reagiram e houve troca de tiros, 
mas não houve confirmação de feridos. 
Os policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para a ocorrência e, 
durante ligação, o supervisor de área da Cicom informou que a guarnição estava em busca dos 
suspeitos. De acordo com o supervisor, os suspeitos teriam entrado na área de mata do campus para 
poderem fugir. 
Posicionamento 
A assessoria de comunicação da Universidade informou que dois homens em uma moto e armados de 
pistola roubaram um celular na parada de ônibus na entrada do campus. Os vigilantes perseguiram a 
dupla até determinado ponto da pista de acesso interno, quando apontaram arma para eles (seguranças 
da Universidade). Para afugentar a dupla, os seguranças realizaram disparos para cima, e foi quando a 
dupla se evadiu do local. 
Ainda conforme a nota, os suspeitos não foram para o setor Norte e não chegaram a entrar em salas de 
aula. As informações são da Prefeitura do Campus Universitário (PCU), que cuida da segurança do 
campus.  
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Após assaltar universitário, dupla atira contra seguranças da Ufam e foge 
Universitário foi assaltado em uma parada de ônibus na entrada do campus. Na fuga, os criminosos ainda 
atiraram contra os vigilantes do local, mas ninguém ficou ferido 
Da Redação / redacao@diarioam.com.br 
Publicado em 8 de abril de 2019 às 22:06 

Manaus – Dois criminosos armados roubaram o aparelho celular de um universitário, na entrada do 
campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), na Avenida General Rodrigo Otávio, bairro 
Japiim, zona sul de Manaus, na tarde desta segunda-feira (8). Na fuga, os criminosos ainda 
atiraram contra os vigilantes do local, mas ninguém ficou ferido. 
Policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fizeram buscas na área do 
campus da Universidade, mas os assaltantes conseguiram fugir. 
De acordo com a assessoria de imprensa da Ufam, a dupla estava armada com uma pistola e 
rendeu o universitário, que não teve o nome e a idade divulgados, em uma parada de ônibus na 
entrada do campus. 
Os vigilantes perseguiram os criminosos até determinado ponto da pista de acesso da 
Universidade. Durante a perseguição, os suspeitos apontaram a pistola em direção aos seguranças, 
que efetuaram disparos para o alto. Os criminosos conseguiram fugir. 
Até a noite desta segunda-feira nenhum dos assaltantes tinha sido identificado.  
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