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O ano de 2019 é especial para a 

capital do Amazonas em razão dos 

seus 350 anos de existência, inicia-

dos em 1669 com a construção do 

Forte de São José da Barra, núcleo 

original da cidade.

Mas... como era o dia a dia de 

Manaus há 50 anos, quando es-

tava completando seu tricente-

nário? O que acontecia naquela 

cidade que vivia os primeiros cin-

co anos do regime militar, o co-

meço da Zona Franca, a chega-

da do homem à Lua?

No projeto “Hoje em 1969”, o 

Instituto Durango Duarte (IDD) foi 

buscar nas folhas dos cinco princi-

pais jornais impressos de Manaus 

da época – A Crítica, O Jornal, Di-

ário da Tarde, Jornal do Comércio 

e A Notícia – o cotidiano dos ma-

nauaras do fim dos anos 1960.

Inaugurações, lançamentos, 

aniversários de personalidades e 

de instituições, eventos esportivos 

e sociais, acontecimentos impor-

tantes e algumas frivolidades, tudo 

pontuado diariamente nos textos 

jornalísticos e nas colunas sociais 

dos periódicos da cidade.

Este projeto foi todo formatado 

digitalmente para que você possa 

lê-lo em dispositivos móveis ou em 

desktops. A empresa contratada 

para a edição do livro foi a iMarke-

ting Agência Digital.

Receba este e-book como uma 

fonte de dados diferenciada e tam-

bém como um presente de fim 

de ano. Aproveite a leitura e boa 

viagem no tempo.

Durango Duarte

Apresentação
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1º Jan - Quarta-Feira

    A Companhia Amazonense 

de Telecomunicações (Camtel) 

iniciou a chamada dos primei-

ros mil interessados na aquisição 

dos aparelhos telefônicos cons-

tantes do seu plano de amplia-

ção. “Assim, os inscritos sob os 

números de 1 a 1000 já poderão 

dirigir-se aos escritórios da em-

presa”. A sede da CAMTEL para 

assinatura dos contratos ficava 

na rua Miranda Leão, 13, 3º an-

dar. (Jornal do Comércio, de 1 e 

2 de janeiro de 1969, p.8)

02 Jan - Quinta-Feira

 Aniversário de 65 anos de 

fundação do Jornal do Comér-

cio, no Amazonas. Em come-

moração, “com a colaboração 

de diversas firmas e entidades 

amazonenses”, circulou, no dia 

1º, uma edição de cinco cader-

nos, equivalentes a 40 páginas. 

(Jornal do Comércio, de 1 e 2 de 

janeiro de 1969, capa)

03 Jan - Sexta-Feira

 Inauguração, na aveni-

da Eduardo Ribeiro, n. 406, de 

uma agência do Banco do Mara-

nhão S. A. O gerente da agência 

era Giovani Costa e Silva. (Jor-

nal do Comércio, de 3 de janei-

ro de 1969, capa)

 O delegado de Trânsito, 

José Ribamar Afonso, solicitou 

ao prefeito Paulo Nery que de-

terminasse que os prédios com 

cinco ou mais andares que fos-

fVoltar para Sumário
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sem construídos em Manaus ti-

vessem, obrigatoriamente, ga-

ragem subterrânea. A medida 

seria para evitar engarrafamen-

tos e estrangulamento nas ruas 

centrais da cidade, devido ao 

grande número sempre crescen-

te de veículos chegados a Ma-

naus. “Com os novos edifícios 

já em construção, transforma-

rá a Zona Franca de Manaus em 

uma metrópole super-estrangu-

lada, multiplicando dessa forma 

os problemas urbanísticos na ci-

dade”. (Jornal do Comércio, de 3 

de janeiro de 1969, p. 2)

 O Colégio Santa Dorotéia 

lança o seu Curso Científico. 

(Jornal do Comércio, de 3 de ja-

neiro de 1969, p. 2)

 O Banco Nacional de Habi-

tação (BNH) já está funcionan-

do em Manaus, em uma das de-

pendências da Sudam, na Praça 

São Sebastião, sob a chefia de 

Américo Vieira Medeiros. (Jor-

nal do Comércio, de 3 de janei-

ro de 1969, p. 8)

 Com o início do funciona-

mento, em caráter experimen-

tal, da TV Ajuricaba desde 31 

de dezembro de 1968, as lojas 

de eletrodomésticos do Cen-

tro de Manaus passaram a ven-

der conversores e antenas de 

TV UHF para televisores. (Jor-

nal do Comércio, de 3 de janei-

ro de 1969, p. 8) 

04 Jan - Sábado

 Para ampliar o mercado in-

terno dos produtos eletrodo-

mésticos e outros, bem como 

fVoltar para Sumário



1969-2019

10

facilitar sua exportação, o Minis-

tério do Interior assinou porta-

ria, criando entrepostos da Zona 

Franca de Manaus, destinados a 

receber produtos regionais com 

isenção de impostos. “Esses en-

trepostos ficarão em Porto Ve-

lho-RO, Boa Vista-RR e Rio Bran-

co-AC”. (Jornal do Comércio, de 

4 de janeiro de 1969, capa)

 O presidente do Sindicato 

dos Jornalistas Profissionais do 

Amazonas, Sinval Gonçalves, en-

tregou, no dia 30 de dezembro 

de 1968, uma exposição de mo-

tivos ao reitor da Universidade 

do Amazonas, professor Jauary 

Marinho, solicitando a implanta-

ção de um Curso de Jornalismo 

mantido pela Universidade do 

Amazonas. (O Jornal, de 4 de ja-

neiro de 1969, p. 8)

05 Jan - Domingo

 O Instituto Geográfico e 

Histórico do Amazonas (Igha) 

realiza sessão extraordinária e 

solene, em sua sede social, em 

homenagem às Forças Arma-

das do Brasil, comemorativa ao 

primeiro centenário da incursão 

do Exército Brasileiro na capital 

paraguaia Assunção, episódio 

considerado como precursor do 

fim da Guerra do Paraguai. (Jor-

nal do Comércio, de 4 de janei-

ro de 1969, p. 5)

06 Jan - Segunda-Feira

 A Companhia Tropical de 

Hotéis da Amazônia efetuou o 

pagamento do licenciamento de 

obras junto à Prefeitura de Ma-

fVoltar para Sumário
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naus, no valor de NCr$ 15.912,66, 

para a construção do Hotel Tro-

pical em área da Ponta Negra. O 

pagamento efetuado foi o maior 

já registrado na Secretaria de Fi-

nanças da Prefeitura. “A Compa-

nhia Tropical de Hotéis da Ama-

zônia construirá seu hotel numa 

área de 70.686 m2 e é também a 

maior área coberta já licenciada 

pela Secretaria de Obras do Mu-

nicípio. Com o evento, está asse-

gurado definitivamente o grande 

hotel idealizado pelo arquiteto 

Sérgio Bernardes”. (A Crítica, de 

7 de janeiro de 1969, p. 3)

 Início do funcionamento, 

em fase experimental, da Rádio 

Tropical, atual Rádio Cidade, em 

frequência modulada 99.3 MHz, 

então a única emissora de rádio 

da América do Sul a transmitir 

em som estéreo. “A Rádio Tro-

pical, situada em Manaus, à rua 

José Paranaguá, nº 400, é uma 

organização Antônio Malheiro 

que transmitirá diariamente mú-

sica, esporte e notícia. Sua equi-

pe de operadores, no momen-

to, é composta de estudantes da 

Faculdade de Medicina, e ontem 

funcionou apenas com dois ele-

mentos, um na locução e outro 

no controle”. (O Jornal, de 7 de 

janeiro de 1969, p.2)

07 Jan - Terça-Feira

 Passa a vigorar instru-

ção baixada pela Alfândega de 

Manaus, com base no decre-

to assinado pelo presidente da 

República, Costa e Silva, regu-

lamentando a bagagem de pes-

fVoltar para Sumário
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soas vindas do exterior. Com a 

nova lei, foi retirada a isenção 

fiscal sobre eletrodomésticos e 

eletrônicos em bagagem de pas-

sageiros vindos do estrangei-

ro, o que, em tese, prejudicaria a 

Zona Franca de Manaus, porque 

reduziria o número de turistas 

que vinham à capital amazonen-

se para comprar eletrônicos e 

eletrodomésticos com menores 

preços. Cerca de 80% do movi-

mento do comércio manauara 

no biênio 1967-68 foi propiciado 

pela venda de bens duráveis aos 

turistas. (A Crítica, de 7 de janei-

ro de 1969, capa)

 Tem início o Projeto Ron-

don III, tendo Manaus como 

sede da coordenação-geral do 

movimento e sob a orientação 

do coronel Mauro Costa Rodri-

gues. “Dois aviões C-54 da FAB 

e um DC-4 da Paraense chega-

rão amanhã a Manaus com 120 

elementos, dos quais 40 mo-

ças. Outros aviões estavam sen-

do aguardados para os dias 14, 

15, 16 e 20 do mês em curso, to-

dos conduzindo suas parce-

las de professores e concluden-

tes de Universidades do Sul e do 

Nordeste, cujo total a entrar em 

ação em nosso Estado, incluin-

do os recrutados na Universi-

dade do Amazonas, aproxima-

-se de meio milhar de pessoas. 

O Ministério do Interior também 

enviará um avião DC-3 que fica-

rá baseado em Manaus, servin-

do de apoio aos grupos pelo in-

terior. Mais dois aparelhos C-130, 

da FAB, que hoje estão em Ma-

naus, conduzem 100 toneladas 

fVoltar para Sumário
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de medicamentos e material di-

verso para os componentes do 

PR-III no Amazonas. (...) As mo-

ças, enquanto na capital, fica-

rão hospedadas nos colégios 

Benjamin Constant, Santa Doro-

téia e N. S. Auxiliadora, enquan-

to os rapazes serão alojados nos 

quartéis do CIGS e do 27º BC, e 

no Diretório Central de Estudan-

tes. No interior, receberão hos-

pedagens das Prelazias e Prefei-

turas”. (Jornal do Comércio, de 7 

de janeiro de 1969, capa)

08 Jan - Quarta-Feira

 Para controlar a entrada 

crescente de estrangeiros no 

Amazonas por conta da cria-

ção da Zona Franca de Manaus, 

o chefe de Polícia, João Valen-

te, deu início a uma operação de 

fiscalização no Aeroporto Pon-

ta Pelada e nos hotéis da cidade: 

“… doravante qualquer pessoa 

egressa de outro país, terá que 

informar às autoridades, na Pon-

ta Pelada, de onde vem, nome 

completo, profissão, para onde 

vai, idade e filiação, dados que 

poderão facilitar, em qualquer 

eventualidade, as investigações 

policiais sobre a vida pregressa 

do emigrante, em casos de cri-

mes”. (Jornal do Comércio, de 8 

de janeiro de 1969, p.5)

 A Delegacia Especializa-

da de Trânsito (DET) tomou al-

gumas medidas para emplaca-

mento de motos: “Quem quiser 

emplacar sua moto em 69 terá 

que ter seguro, carteira de ha-

bilitação e apresentar à DET os 

fVoltar para Sumário
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capacetes de segurança exigi-

dos por lei. Segundo o delega-

do Ribamar Afonso, a mama-

ta vai acabar, e só menor com 

mais de 15 anos poderá tirar a 

sua carteira de habilitação, as-

sim mesmo, com autorização 

dos pais”. (A Crítica, de 8 de ja-

neiro de 1969, p.8)

09 Jan - Quinta-Feira

 Chegam a Manaus, após 

permanecerem durante três dias 

em Boa Vista-RR, dezoito guia-

nenses participantes da Revol-

ta de Rupununi, na Guiana, que 

pretendia depor o governo do 

seu país. Os rebeldes, que pedi-

ram asilo político às autoridades 

brasileiras, vieram em um catali-

na da FAB, escoltados por uma 

patrulha do Exército. O desem-

barque foi a 1h45 no aeroporto 

de Ponta Pelada, sendo depois 

conduzidos, em um ônibus do 

GEF, ao Quartel do 27º Batalhão 

de Caçadores, no bairro São Jor-

ge, onde permanecerão até or-

dem de embarque para a Guana-

bara (Rio de Janeiro). (A Crítica, 

de 9 de janeiro de 1969, capa)

 Após se eleger vereador, 

o animador e cantor J. Aqui-

no, conhecido popularmente 

como “Carrapeta”, fechou con-

trato com uma gravadora do Rio 

de Janeiro para fazer um “long-

-play”: “Assim, viajará no próxi-

mo sábado para realizar a gra-

vação, da qual as Lojas Novidisc 

já pediram reserva de dois mil 

exemplares”. (Jornal do Comér-

cio, de 9 de janeiro de 1969, p.8)

fVoltar para Sumário
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10 Jan - Sexta-Feira

 Início do 5º Intercâmbio Na-

cional de Guias, com a participa-

ção de Bandeirantes do Amazo-

nas e de diversos estados, um 

“conclave de máxima importân-

cia para o aperfeiçoamento da 

ação do Bandeirantismo brasi-

leiro”. A solenidade de abertura 

do evento ocorreu na Praça da 

Saudade. (Jornal do Comércio, 

de 10 de janeiro de 1969, p.8)

 O Ginásio Estadual Márcio 

Nery, construído pelo governa-

dor Arthur Cesar Ferreira Reis, 

no bairro Cachoeirinha, formou 

sua primeira turma de conclu-

dentes do Curso Ginasial. (A Crí-

tica, de 10 de janeiro de 1969, p.3)

11 Jan - Sábado

 Para construir o Palácio 

Ruy Barbosa, sede da Assem-

bleia Legislativa do Amazonas, 

a Secretaria de Viação e Obras 

do Estado já iniciou a demoli-

ção do antigo prédio do Depar-

tamento de Saúde, na Praça do 

Congresso. O prédio foi projeta-

do pelo arquiteto Severiano Ma-

rio Porto (A Crítica, de 11 de ja-

neiro de 1969, p.7)

 Lançamento oficial do sím-

bolo do Tricentenário da Cida-

de de Manaus, em solenidade 

realizada às 18h no hall do Tea-

tro Amazonas. Inaugurado pela 

primeira-dama Violeta Areo-

sa, o desenho foi concebido por 

uma equipe da Escola de De-

senho Industrial da Guanabara 

fVoltar para Sumário
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e suas linhas lembravam meta-

de da Bandeira Brasileira, signi-

ficando que a região representa 

parte do país. Suas três figuras 

geométricas correspondiam a 

cada um dos séculos já vividos 

pela atual capital amazonense. 

“Ao mesmo tempo, as duas fi-

guras superiores formam o M de 

Manaus e o espaço aberto con-

figura o A de Amazonas”. (Jor-

nal do Comércio, de 12 de janei-

ro de 1969, capa)

12 Jan - Domingo

 A empresa Transamazon 

recebe nove ônibus modernos 

e confortáveis, “que irão ser-

vir aos bairros da cidade e tam-

bém na ligação Manaus-Ita-

coatiara”. (O Jornal, de 10 de 

janeiro de 1969, p.3)

13 Jan – Segunda-Feira 

 Aniversário de 56 anos do 

Nacional Futebol Clube. (Jor-

nal do Comercio, de 19 de janei-

ro de 1969, p.17)

 O ministro da Aeronáutica, 

Márcio de Souza Melo, chega à 

capital amazonense para verifi-

car as obras de construção de 

casas para o pessoal do Coman-

do Aeronáutico de Manaus, dos 

trabalhos de manutenção da 

atual pista do aeroporto Ponta 

Pelada e da nova pista que será 

construída. (Jornal do Comércio, 

de 14 de janeiro de 1969, capa)

fVoltar para Sumário
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14 Jan - Terça-Feira

 De maneira inesperada, o 

desembargador João Machado 

renuncia à presidência da Fun-

dação Universidade do Amazo-

nas (FUA), durante uma reunião 

do órgão na sede da Reitoria da 

Universidade: “Para substituir o 

dr. João Machado na FUA, foi 

eleito o Professor Garcitilzo do 

Lago Silva”. (A Crítica, de 16 de 

janeiro de 1969, p.3)

15 Jan - Quarta-Feira

 “Os participantes da malo-

grada revolução separatista na 

Guiana, detidos há cinco dias 

no quartel do 27º BC, deverão 

ser postos em liberdade hoje, 

mas ficarão confinados aos li-

mites da cidade, segundo deci-

são tomada pelas autoridades 

militares e do Itamarati. Os re-

beldes poderão sair do quartel 

de manhã, mas terão de voltar 

ao meio dia e à noite novamen-

te. Isso, por uma simples razão: 

nenhum deles dispõe de dinhei-

ro para pagar despesas em res-

taurantes e hotéis e continuarão 

no 27º Batalhão de Caçadores, 

agora, na situação de hóspe-

des”. (A Crítica, de 15 de janei-

ro de 1969, capa)

 “Ao que tudo indica, nova 

ameaça paira sobre a Zona Fran-

ca de Manaus, agora com a pu-

blicação do Ato Complementar 

n. 41, que dispõe sobre Conflitos 

de Legislação Tributária, no seu 

art. 3º; §5º, no que diz respeito à 

cobrança do Imposto Sobre Cir-

fVoltar para Sumário
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culação de Mercadorias”. (Jor-

nal do Comércio, de 15 de janei-

ro de 1969, capa)

16 Jan - Quinta-Feira

 O delegado Walter Reis, de 

Roubos e Falsificações, afirmou 

que a polícia passaria a fiscalizar 

melhor o Porto de Manaus, em 

atendimento aos fiscais do por-

to que denunciaram a “exporta-

ção de várias dezenas de gatu-

nos, a esta capital, pela Polícia 

paraense”: “Sabemos que toda 

pequena embarcação que dei-

xa o Estado do Pará a qual faz 

escala pela hinterlândia ama-

zonense, traz em seu bordo la-

drões perigosos que o Departa-

mento de Furtos daquele Estado 

resolve deportar mensalmente. 

Devolveremos do mesmo modo 

que nos forem enviados todos 

e quaisquer indesejáveis proce-

dentes do Pará”. (A Crítica, de 16 

de janeiro de 1969, p.8)

 Para ir de encontro à de-

terminação do governo fede-

ral de redução nos gastos pú-

blicos e equilíbrio financeiro dos 

orçamentos federais, estadu-

ais e municipais, a Prefeitura de 

Manaus emitiu nota informando 

que não faria a ornamentação 

que “há três anos vinha realizan-

do na principal via de Manaus 

durante o período carnavales-

co”. Mesmo assim, ajudaria so-

mente na armação do palanque 

e na melhoria da iluminação pú-

blica do local do desfile de gru-

pos e da escolha da Rainha do 

fVoltar para Sumário
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Carnaval. (A Crítica, de 17 de ja-

neiro de 1969, capa)

17 Jan - Sexta-Feira

 Aniversário de quatro anos 

da instalação oficial da Uni-

versidade do Amazonas. (Jor-

nal do Comércio, de 17 de janei-

ro de 1969, capa)

 Inauguração do Instituto 

de Anatomia e Histologia Alfre-

do da Mata, localizado nos fun-

dos do Hospital Getúlio Vargas, 

na esquina da avenida Afon-

so Pena com Boulevard Ama-

zonas e destinado aos estudan-

tes das Faculdades de Medicina 

e Farmácia e Odontologia. (Jor-

nal do Comércio, de 17 de janei-

ro de 1969, capa)

 Aniversário de 60 anos 

de fundação da Faculdade de 

Direito do Amazonas. (Jor-

nal do Comércio, de 17 de ja-

neiro de 1969, p.3)

 Começam a circular em Ma-

naus os carrinhos amarelos de 

sorvete da fabricante GELAR 

S.A. Indústrias Alimentícias, ins-

talada na avenida Carvalho Leal, 

60, no bairro Cachoeirinha. “Em-

presa organizada em Belém, a 

GELAR fabrica sorvetes, pico-

lés, bolos, ‘tijolos’ e uma série 

de outros produtos, que serão 

vendidos em diversos pontos 

de nossa cidade, por vendedo-

res com carrinhos dotados de 

guarda-sol e trajados em unifor-

mes brancos com punhos e go-

las azuis”. (A Crítica, de 17 de ja-

neiro de 1969, p.8)

fVoltar para Sumário
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18 Jan - Sábado

 Inauguração da fábrica de 

meias de Manaus, com a de-

nominação Sociedade Indus-

trial de Manaus (SIM), “que pro-

duzirá, inicialmente, 150 dúzias 

de meias, utilizando a mão de 

obra de 20 operários”. (Jor-

nal do Comércio, de 19 de ja-

neiro de 1969, p.8)

19 Jan - Domingo

 Aniversário do comenda-

dor Emídio Vaz de Oliveira, ge-

rente da companhia aérea Varig. 

(Jornal do Comércio, de 19 de ja-

neiro de 1969, p.8)

 O dr. Ulisses Uchoa Bitten-

court ingressa no Instituto Ge-

ográfico e Histórico do Amazo-

nas (Igha), assumindo a cadeira 

cujo patrono é Gastão Cruls, um 

dos mais reputados amazonólo-

gos dos últimos tempos. O novo 

sócio do Igha foi saudado pelo 

padre Nonato Pinheiro. (Jor-

nal do Comércio, de 19 de ja-

neiro de 1969, p.8)

 “Está em circulação a edi-

ção de lançamento da Revista 

Industrial do Amazonas (RIA), 

excelente iniciativa da BUZO-

-Publicidades, com responsa-

bilidade de Walfran Soares, ca-

bendo sua distribuição, para 

todo o país, à Federação das In-

dústrias de nosso Estado”. (Jor-

nal do Comércio, de 19 de ja-

neiro de 1969, p.8)

fVoltar para Sumário
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20 Jan - Segunda-Feira

 

 Dez jogadores e um técni-

co chegam à cidade para serem 

avaliados em vários clubes pro-

fissionais da Federação Amazo-

nense de Futebol (FAF). Para o 

Olímpico Clube: Gilson, que jo-

gou pelo Nacional, de Minas Ge-

rais; Durval, que atuou pelo Ban-

gu, Sporting, de Portugal, e no 

futebol venezuelano, e Carlinhos, 

ponta esquerda que jogava pelo 

Rabelo, de Brasília. Para o Nacio-

nal: o ponta de lança Varto e o 

atacante Joel. Para o Rio Negro: 

além do técnico Osvaldinho, vie-

ram o jogador Xerém, o zagueiro 

Jairo, o volante Jorge Luís, e os 

jogadores Anízio e Carlos Alber-

to, do Bangu; (Jornal do Comér-

cio, de 21 de janeiro de 1969, p.4)

 A corveta “Solimões” traz 

para Manaus cerca de 40 univer-

sitários de Belém-PA, os quais 

partirão a Tabatinga, pelo Pro-

jeto Rondon III. “A CV ‘Solimões’ 

está equipada plenamente para 

assistência médica e dentária, 

que é a atividade principal de 

seus ‘passageiros’ no trato com 

nossas populações ribeirinhas”. 

(Jornal do Comércio, de 21 de ja-

neiro de 1969, p.8)

 Rotary Clube reinicia, no 

Hospital Infantil “Dr. Fajardo”, a 

campanha de vacinação contra 

o sarampo. (Jornal do Comércio, 

de 21 de janeiro de 1969, p.8)

21 Jan - Terça-Feira

 Realização da primeira reu-

nião dos sócios-fundadores da 
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Associação de Poupança e Em-

préstimo AMAZON-LAR, única 

associação de poupança e em-

préstimo autorizada pelo Banco 

Nacional de Habitação a funcio-

nar no Amazonas. “Comparece-

ram, entre outros, o dr. Emídio 

Vaz de Oliveira, dr. Newton Sá 

Roriz, major José Ribamar Nu-

nes Moreira, Herman Berkowski, 

Hildimirio Costa, Luiz Carlos An-

tony e Luiz de Miranda Corrêa, 

que, em sua qualidade de presi-

dente do Conselho de Orienta-

ção da APE, dirigiu a reunião em 

pauta”. (O Jornal, de 22 de ja-

neiro de 1969, p.5)

22 Jan - Quarta-Feira

 A Delegacia Regional do 

Trabalho recebe do Ministério do 

Trabalho as cartas sindicais de 

dois órgãos patronais do ramo 

industrial amazonense: o Sindi-

cato das Indústrias Metalúrgicas, 

Mecânica e de Material Elétrico 

de Manaus e o Sindicato das In-

dústrias Gráficas de Manaus, “os 

quais vêm completar nove sindi-

catos industriais em nossa cida-

de”. (Jornal do Comércio, de 23 

de janeiro de 1969, p.8)

23 Jan - Quinta-Feira 

 O Guanabara Clube realiza 

sua primeira reunião do ano, sob 

a presidência do sr. Clemente Si-

mões e do vice João Wanderley. 

(Jornal do Comércio, de 23 de 

janeiro de 1969, p.3)

 Divulgação de estudo pre-

liminar do Centro de Pesquisas 
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Socioeconômicas da Universida-

de do Amazonas: dos 1.015 ves-

tibulandos de 1969, apenas três 

são estrangeiros; a escola mais 

procurada é a Faculdade de Me-

dicina (249 candidatos), seguida 

pelas Ciências Econômicas (219 

para os três cursos que nela fun-

cionam), Filosofia (203 para os 

seus sete cursos), Direito (168), 

Serviço Social (76), Engenharia 

(64) e Farmácia e Odontologia 

(36); 82% dos vestibulandos são 

solteiros, e mais de 30% são ex-

clusivamente estudantes. (Jor-

nal do Comércio, de 24 de janei-

ro de 1969, p.8)

24 Jan - Sexta-Feira

 Na avenida Eduardo Ri-

beiro, em frente à Pensão Ma-

ranhense, por volta das 20h30, 

o biscateiro Walter Grangeiro 

desfere seis tiros no comercian-

te José Figueiredo, acusado de 

ter assassinado o seu filho, o en-

graxate de 13 anos, Walderglace 

Grangeiro. “Walderglace teve o 

seu corpo achado, seviciado, na 

Estrada que liga o Parque Dez 

à BR-17, numa restinga à mar-

gem da rodovia, metros adiante 

do Balneário do Fazendário Clu-

be”. José Figueiredo sobreviveu 

à tentativa de homicídio. (Jor-

nal do Comércio, de 25 de janei-

ro de 1969, capa)

25 Jan - Sábado

 Pela tentativa de homicídio 

contra o comerciante José Fi-

gueiredo, é recolhido à Peniten-
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ciária Central do Estado (PCE) 

o biscateiro Walter Grangeiro, 

pai do engraxate Walderglace 

Grangeiro, assassinado em fe-

vereiro de 1968. Walter foi rece-

bido como herói pelos detentos 

da cadeia pública: “De repente, 

quando adentrou no corredor 

da PCE, que levas às celas, o ve-

lho biscateiro ouviu um estron-

dar de palmas e um grito unís-

sono de ‘Saravá, irmão!’. Eram 

os presidiários, alguns até com 

mais de 10 anos de cárcere, ex-

pressando admiração pelo vin-

gador”. (Jornal do Comércio, de 

26 de janeiro de 1969, capa)

 Lançamento do Opala, pri-

meiro carro da Chevrolet a ser 

fabricado no Brasil pela General 

Motors. O evento ocorreu às 10h, 

no salão de automóveis de Bra-

ga & Cia., localizado na rua Joa-

quim Sarmento, n. 130. “Em ver-

são de quatro cilindros, o carro 

que valia a pena esperar ofere-

ce uma extraordinária economia 

de combustível, já que consome 

apenas um litro de gasolina em 

cada 13 quilômetros rodados”. 

(Jornal do Comércio, de 25 de 

janeiro de 1969, p.8)

 Comitiva formada pelo rei-

tor da Universidade do Amazo-

nas, professor Jauary Marinho, 

o diretor da FCE, José Rober-

to Cavalcante, engenheiros e o 

presidente do Diretório Central 

dos Estudantes, foi à sede do 

antigo Seminário São José para 

verificar as condições do pré-

dio “que abrigará, a partir des-

te ano, os três cursos da Facul-

dade de Ciências Econômicas”. 
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(Jornal do Comércio, de 25 de 

janeiro de 1969, p.8)

 Inauguração do Pronto So-

corro Infantil São Paulo, na rua 

10 de julho, em frente à Santa 

Casa de Misericórdia. (A Crítica, 

de 28 de janeiro de 1969, p.2)

 Solenidade de assinatu-

ra, às 11h, na sede da Camtel, do 

contrato com a firma INBELSA 

para a instalação das centrais ra-

diotelefônicas nos municípios de 

Benjamin Constant, Fonte Boa, 

Tefé, Codajás, Manicoré, Borba, 

Humaitá, Maués, Boca do Acre, 

Lábrea, Eirunepé, Barcelos e São 

Gabriel da Cachoeira. “Essas uni-

dades deverão ser inauguradas 

este ano. O ato contará com a 

presença do governador Dani-

lo Areosa”. (Jornal do Comércio, 

de 25 de janeiro de 1969, p.8)

 Presente em mais de 140 

países, o cartão Diners Clube 

começa a operar em Manaus, re-

presentado pela Sociedade Civil 

de Engenharia e Economia (So-

cial). “O sócio do Diners não pre-

cisa se preocupar com dinheiro 

durante o mês. Suas compras 

serão pagas 30 dias depois, pois 

o cartão Diners é nominal”. (Jor-

nal do Comércio, de 25 de ja-

neiro de 1969, p.8)

 Chegada da boneca Kamé-

lia, um dos símbolos mais tradi-

cionais do carnaval de Manaus. 

“Tudo pronto para a monumen-

tal recepção à maior crioula do 

samba, a Kamélia, sua majesta-

de autêntica da folia ‘granfina’. 

A diretoria do Olympico Club já 

elaborou, inclusive, todo o pro-

grama recepcional, que consta-
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rá de passeatas de carros alegó-

ricos às principais ruas do centro 

e do subúrbio da capital. A ne-

grona desembarcará, logo mais, 

às 22 horas, no Aeroporto de 

Ponta Pelada, onde receberá de 

Kandu a chave da folia para to-

car fogo na cidade. (…) Kamé-

lia desembarcará de um avião 

da Varig e comandará o samba 

por toda a cidade até as 23 ho-

ras, quando então se deslocará 

para reger o carnaval do Olym-

pico Club, no seu maior baile 

momesco”. (A Crítica, de 25 de 

janeiro de 1969, p.8)

 Manaus recebe a segunda 

remessa da cerveja Skol, trazida 

pelo navio ‘Estado do Amazo-

nas’. “A cerveja em questão, que 

é representada na capital rione-

grina pela firma A. Neves & Cia., 

com escritórios na rua Comen-

dador Clementino nº 20, cujo 

lançamento foi feito recente-

mente, tendo Manaus como se-

gunda cidade do país, após o Rio 

de Janeiro, a conhecê-la, mere-

ceu a maior aceitação por par-

te dos consumidores da cerveja 

da capital amazonense, os quais, 

manifestando o seu apoio às ex-

celentes qualidades da marca 

internacionalmente conhecida, 

rapidamente esgotaram os es-

toques existentes”. (O Jornal, de 

25 de janeiro de 1969, p.7)

 Lançamento da cerveja 

Weiss Export, no bar Cabo Ken-

nedy, um dos mais populares da 

cidade. (O Jornal, de 26 de ja-

neiro de 1969, p.3)

 A Academia Amazonense 

de Letras elege o cônego Wal-
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ter Nogueira para ocupar a pol-

trona de Bernardo Ramos. O 

novo acadêmico é formado em 

Filosofia pelo Instituto de Roma, 

preside a Academia de Estudos 

Amazônicos e ocupa uma cá-

tedra na Faculdade de Filoso-

fia, Ciência e Letras, da qual foi 

o primeiro diretor e organizador. 

(Jornal do Comércio, de 26 de 

novembro de 1969, p.8)

26 Jan - Domingo

 

 O embaixador da França no 

Brasil, sr. François de Laboulaye, 

chega a Manaus para uma visita 

diplomática. (Jornal do Comér-

cio, de 26 de janeiro de 1969, p.8)

27 Jan - Segunda-Feira

 A Companhia Amazonense 

de Telecomunicações (Camtel) 

deu continuidade ao seu plano 

de expansão, convocando os in-

teressados no uso do serviço te-

lefônico, com inscrição do núme-

ro 1.000 até o 2.000. (A Crítica, 

de 25 de janeiro de 1969, p.2)

 O governador Danilo Areo-

sa assinou contrato de emprésti-

mo de US$ 7 milhões com a in-

glesa International Professional 

Consortium For Health Services 

para instalação de 42 unidades 

sanitárias no interior do estado. 

(Jornal do Comércio, de 28 de 

janeiro de 1969, capa)
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28 Jan - Terça-Feira

 Inauguração do Hotel Ma-

dri, na Estrada de Flores, n. 

2.060. “Prédio bem-acabado, 

possuindo conforto em todas as 

suas dependências, o Hotel Ma-

dri dispõe, ainda, de um excelen-

te restaurante, em cujo cardápio 

os pratos regionais constituem a 

tônica”. (Jornal do Comércio, de 

29 de janeiro de 1969, p.8)

29 Jan - Quarta-Feira

 Inauguração do quarto pa-

vilhão do conjunto adminis-

trativo da Secretaria de Pro-

dução, na Estrada do Aleixo. 

(Jornal do Comércio, de 30 de 

janeiro de 1969, p.8)

30 Jan - Quinta-Feira

 Inauguração do Centro de 

Processamento de Dados da Se-

cretaria de Finanças, da Prefei-

tura de Manaus, “cujas máqui-

nas vão agora fazer em um dia 

o que dezenas de funcioná-

rios levavam um mês para rea-

lizar (preenchimento de recibos 

de impostos, controle da despe-

sa, folhas de pagamento, etc.)”. 

(Jornal do Comércio, de 31 de ja-

neiro de 1969, p.8)

31 Jan - Sexta-Feira

 Lançamento da pedra fun-

damental da Usina de Pasteu-

rização de Leite (Comipeam). 

(Jornal do Comércio, de 31 de ja-

neiro de 1969, capa)
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 Lançamento da pedra fun-

damental do Conjunto Residen-

cial Japiim, o maior da América 

do Sul, projetado para conter 10 

mil unidades. Na primeira eta-

pa serão entregues 2.000 casas. 

(Jornal do Comércio, de 1º de fe-

vereiro de 1969, capa)

 Inauguração da Usina de 

Cereais, no igarapé da Cachoei-

ra Grande, próximo da Olaria do 

Grilo. (Jornal do Comércio, de 31 

de janeiro de 1969, capa)

 Inauguração do Conjunto 

Residencial Presidente Castello 

Branco, no Parque 10, com 1.303 

unidades habitacionais. (Jor-

nal do Comércio, de 31 de janei-

ro de 1969, capa)

 Abertura da 1ª Feira Anual 

do Livro, na Praça Heliodoro Bal-

bi. (Jornal do Comércio, de 31 de 

janeiro de 1969, p.9)
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1º Fev - Sábado

 Inauguração da “Zélia Bou-

tique”, na rua Henrique Martins, 

n. 44, de propriedade da senho-

ra Maria Zélia Moura de Almeida. 

(Jornal do Comércio, de 9 de fe-

vereiro de 1969, p.4)

 Para divulgar o estado em 

outros países, o Departamento 

de Turismo e Promoção (Depro), 

em convênio com a Secretaria 

de Turismo de São Paulo, lança 

o 1º Cartaz Turístico do Amazo-

nas, colorido e com legendas em 

inglês, para distribuição inter-

nacional. “O cartaz focaliza um 

igapó, fenômeno típico da nossa 

região e que se constitui exce-

lente ponto de atração turístico 

para quantos visitam o Amazo-

nas”. (O Jornal, de 1º de feve-

reiro de 1969, p.2)

 Omar Cardoso, “o mago da 

Astrologia”, colaborador de vá-

rios jornais e revistas brasilei-

ras, chega a Manaus, a convite 

do Ideal Clube, para fazer uma 

apresentação com suas previ-

sões para 1969. “Recentemente, 

numa das emissoras locais, ro-

dou uma fita gravada por aquele 

ilustre cientista em que afirmou 

que a Zona Franca não perece-

ria e as leis de incentivos fiscais 

para a Amazônia Ocidental se-

riam imutáveis, embora muitos 

fossem os inimigos de ambas as 

entidades”. (O Jornal, de 1º de 

fevereiro de 1969, p.5)

 O vereador Francisco Cor-

rêa Lima é reeleito presiden-

te da Câmara Municipal de Ma-
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naus, por sete votos a dois: “Ao 

ocupar pela segunda vez este 

honroso cargo para o qual fui 

escolhido, não por meus mere-

cimentos pessoais, que são ne-

nhuns, mas pela bondade dos 

meus ilustres pares para comigo, 

que é muitíssima, eu não pos-

so calar o meu reconhecimen-

to pela distinção que me coube 

com a escolha do meu modesto 

nome para tão alta missão como 

esta que venho investir-me”. 

(Jornal do Comércio, de 02 de 

fevereiro de 1969, p.4)

 A Secretaria da Produ-

ção entrega à Suframa proje-

to do Entreposto de Pesca e 

da Fábrica de Gelo “que ago-

ra serão construídos em decor-

rência de um convênio celebra-

do pelos dois órgãos”. (Jornal 

do Comércio, de 02 de feve-

reiro de 1969, p.8)

02 Fev - Domingo

 Inauguração do gramado 

do Estádio Vivaldo Lima com 

um torneio entre seis equipes 

das escolinhas da Federação 

Amazonense de Futebol. Parti-

ciparam os times do Nacional, 

Rio Negro, São Raimundo, Fast 

Clube, Real Madrid e Cheik Clu-

be. “Na decisão, Cheik e São Rai-

mundo jogaram uma boa par-

tida, com lances de grande 

movimentação. Apesar do entu-

siasmo reinante, o marcador não 

foi inaugurado no tempo regula-

mentar, saindo as duas equipes 

para a decisão por penalidades, 

sagrando-se o São Raimundo 
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campeão com todo o mereci-

mento”. (Diário da Tarde, de 3 de 

fevereiro de 1969, p.4)

 O Flamengo-RJ vence o 

Fast Clube por 2x0 em amisto-

so no estádio da Colina. Os gols 

foram de Garrincha, aos 32 e 

Arilson aos 42 minutos do pri-

meiro tempo. O árbitro foi Car-

los Amato, auxiliado por Pau-

lo Bernardes e Rosquilde Serra. 

O Flamengo jogou com Domin-

guez (Marco Aurélio), Murilo, 

Onça, Manicera e Paulo Henri-

que; Carlinhos e Liminha; Garrin-

cha (Fio), Silva (Reyes), Dionísio 

(Luís Carlos) e Arilson (Cardo-

so). O Fast foi de Maneco, Luizi-

nho, Floriano, Zequinha e Nival-

do (Nonato); Santana e Holanda 

(Nonato); Laércio, Edson (Val-

mir), Zezinho (Barrote) e Irailton. 

(Jornal do Comércio, de 4 de fe-

vereiro de 1969, p.4)

03 Fev - Segunda-Feira

 Um avião C-46, pertencen-

te a uma companhia norte-ame-

ricana, faz um pouso forçado, 

por volta das 3h20, na cabe-

ceira do paraná do Rio Branco. 

O aparelho vinha de Santo An-

dres, no Panamá, com desti-

no a São Paulo, fazendo escala 

em Manaus. “Na noite do dia 2, 

o C-46 passou por Bogotá, en-

trando em contato com a tor-

re de controle e informando 

que tudo corria normalmente e 

que o voo teria prosseguimen-

to com destino a Manaus (…). Já 

por volta das 3,15 horas do dia 3, 

o avião entrou em contato com 
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Manaus, informando que estava 

perdido sem combustível e que 

iria tentar o pouso no rio Ama-

zonas”. (O Jornal, de 6 de feve-

reiro de 1969, p.5)

 O poeta Elson Farias in-

gressa na Academia Amazonen-

se de Letras, na cadeira de Ola-

vo Bilac, antes ocupada pelo 

também poeta Mithridates Cor-

rêa. Elson Farias, o poeta das 

“Águas”, foi saudado pelo depu-

tado José Lindoso. (O Jornal, de 

5 de fevereiro de 1969, p.3)

 O Conselho Universitário 

da Universidade do Amazonas 

aprova a criação do curso de 

Jornalismo, subordinado à Fa-

culdade de Filosofia, Ciências e 

Letras, com início previsto ainda 

em 1969. “Na mesma reunião foi 

aprovada a criação do curso de 

Educação Física, que ficará su-

bordinado à Faculdade de Me-

dicina”. (A Crítica, de 4 de feve-

reiro de 1969, p.3)

 A Ordem dos Advogados 

do Brasil, Seção Amazonas, ele-

ge, por unanimidade de votos, o 

sr. José Roberto de Souza Ca-

valcante como seu novo presi-

dente. Foram eleitos também 

os srs. Carlos Alberto Bandei-

ra de Araújo, 1º vice-presidente; 

João dos Santos Pereira Braga, 

1º secretário; Almério Ferreira 

Botelho, 2º secretário, e Ema-

nuel Edwigs Ribeiro, tesourei-

ro. (O Jornal, de 4 de feverei-

ro de 1969, p. 5)
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04 Fev - Terça-Feira 

 O embaixador do Japão no 

Brasil, sr. Koh Chiba, chega a Ma-

naus para uma visita de quatro 

dias, quando receberá homena-

gens da colônia japonesa radica-

da no Amazonas e das autorida-

des do Estado, e vai estabelecer 

contatos para ampliar os laços 

com o País. (Jornal do Comércio, 

de 4 de fevereiro de 1969, capa)

 José Cantanhede de Mat-

tos Filho e Eros Pereira da Silva 

tomam posse, respectivamen-

te, como secretário do interior e 

justiça e procurador fiscal da fa-

zenda, em solenidade realizada 

no Palácio Rio Negro, presidida 

pelo governador Danilo Areosa. 

(Jornal do Comércio, de 5 de fe-

vereiro de 1969, p.8)

 Em segundo amistoso em 

Manaus, o Flamengo-RJ empa-

ta em 0x0 com o Nacional, no 

estádio da Colina. O campeão 

amazonense jogou com Marial-

vo, Pedro Hamilton, Sula, Valdo-

miro e Téo; Mário (Bell) e Rolinha 

(Luís Carlos); Zezé, Rangel, Toi-

nho (Pretinho) e Lió. O rubro-ne-

gro carioca foi de Dominguez, 

Murilo, Onça, Manicera e Pau-

lo Henrique; Carlinhos (Reyes) 

e Liminha; Garrincha (Fio), Silva 

(Cardoso), Dionísio (Luís Carlos) 

e Arilson. O árbitro da partida 

foi Manuel Luiz Bastos, auxiliado 

por Mário Santos e Euclides Ser-

ra. (Jornal do Comércio, de 5 de 

fevereiro de 1969, p.4)
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05 Fev - Quarta-Feira

 Entre as diversas proibi-

ções que a Polícia Militar de-

terminou para o período de 

carnaval de 1969 em Manaus, 

destaque para o veto aos foliões 

se vestirem de mulher duran-

te o carnaval de rua. Já a Polí-

cia Federal informou que qual-

quer clube que fosse flagrado 

vendendo uísque ou cigarros es-

trangeiros seria lacrado. “O De-

legado da DOPS, sr. João Bosco, 

disse à Imprensa que a campa-

nha contra os travestis durante 

o Reinado de Momo será reali-

zada no centro e nos subúrbios, 

onde os clubes, para realizarem 

seus bailes carnavalescos, terão 

de obter licença da DOPS”. (Jor-

nal do Comércio, de 5 de feve-

reiro de 1969, p.8)

 Encontrados os restos do 

avião C-46, de uma compa-

nhia norte-americana, que fez 

um pouso forçado na cabecei-

ra do paraná do rio Branco, às 

3,20 horas da madrugada do dia 

3 de fevereiro, depois de perder 

a rota e esgotar o combustível. 

O avião procedia de Santo An-

dres, no Panamá, e se destinava 

a São Paulo, com escala em Ma-

naus. “Os dois tripulantes norte-

-americanos da aeronave sinis-

trada conseguiram escapar do 

interior da mesma, antes que ela 

fosse para o fundo do rio. Mais 

tarde, embarcaram em um mo-

tor regatão, dirigindo-se para 

Manaus”. (O Jornal, de 6 de fe-

vereiro de 1969, p. 5)
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 Ministério da Fazenda as-

sina portaria, autorizando a sa-

ída de eletrodomésticos na ba-

gagem de passageiros oriundos 

da Zona Franca de Manaus, pelo 

prazo de seis meses, respeitan-

do o limite de 100 dólares por 

pessoa. “Pela portaria, no prazo 

de 180 dias, o comércio da Zona 

Franca poderá desfazer-se dos 

estoques existentes, bem como 

renová-los se o quiser, sendo 

certo que, ao fim dele, indepen-

dentemente de novo ato, apli-

car-se-á a restrição constante 

do § 1º do artigo 2º do decreto 

nº 63.947/68. Melhor dizendo: a 

partir de 180 dias, não mais sai-

rão os eletrodomésticos como 

componentes de bagagens dos 

passageiros embarcados na 

Zona Franca”. (O Jornal, de 6 de 

fevereiro de 1969, p. 5)

06 Fev - Quinta-Feira

 Tem início o 2º Festival da 

Música Carnavalesca do Ama-

zonas, uma promoção da Rádio 

Baré com a colaboração da Fun-

dação Cultural, da Prefeitura de 

Manaus e do Departamento de 

Turismo e Promoções do Estado 

do Amazonas (Depro). A comis-

são julgadora era presidida pelo 

professor Elson Farias e tinha 

ainda os músicos Anunciação 

Neto e Hélio Trigueiro, os drs. 

Wupschlander Lima e Joaquim 

Marinho, professor Antônio Air-

ton e Anúbio Celestino. Ao todo, 

foram inscritas 36 músicas. As 

eliminatórias aconteceriam nos 
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estúdios da Rádio Baré, com a 

final prevista para o auditório do 

Sesc-Senac. (Jornal do Comér-

cio, de 6 de janeiro de 1969, p.8)

 A Indústria de Refrigeran-

tes WASS se instala em Ma-

naus e passa a vender o refresco 

Totó, “um refresco de primeira 

qualidade feito de suco de fru-

tas, saboroso e nutritivo”. (Jor-

nal do Comércio, de 6 de ja-

neiro de 1969, p.4)

07 Fev - Sexta-Feira

 Conselho de Segurança Na-

cional (CSN) cassa os mandatos 

e suspende por 10 anos os direi-

tos políticos do senador Artur 

Virgílio Filho e do deputado fe-

deral José Bernardo Cabral, do 

Amazonas. (A Crítica, de 8 de 

fevereiro de 1969, capa)

 “Na pasta da Educação e 

Cultura o governador Danilo 

Areosa assinou decreto sobre a 

extinção do registro de internato 

do Instituto Benjamin Constant. 

De conformidade com o ato do 

chefe do Executivo, este ano o 

internato será mantido exclusi-

vamente para as alunas oriun-

das de localidades onde ainda 

não existam escolas públicas, 

devendo em 1970 ser comple-

tado o processo de extinção do 

internato. (…) O Instituto Benja-

min Constant será transforma-

do em unidade de ensino médio 

do primeiro ciclo, em regime de 

externato, continuando a ser ad-

ministrada pelas Irmãs Filhas de 

Sant Ana, devendo ser assinado 
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convênio entre a SEC e a referi-

da congregação religiosa”. (Jor-

nal do Comércio, de 7 de feve-

reiro de 1969, p.8)

 Bartolomeu de Vascon-

celos Dias é aclamado presi-

dente do Tribunal de Justiça 

Desportiva, da Federação Ama-

zonense de Futebol (FAF), ten-

do Catete da Silva como vice-

-presidente do órgão judicante. 

(Jornal do Comércio, de 8 de fe-

vereiro de 1969, p.4)

08 Fev - Sábado

 Inauguração da nova agên-

cia da VASP, na Guilherme Mo-

reira, projetada pelo arquiteto 

Severiano Porto. “Adquirido exa-

tamente com esse fim, há cerca 

de quatro anos, ainda em vida 

pelo saudoso empresário ama-

zonense sr. Waldemar Pinheiro 

de Sousa, fundador, com seus fi-

lhos Sebastião Garcia de Sousa 

e Carlos Alberto Garcia de Sou-

sa, da Sociedade de Represen-

tações S/A (SORESA), que é a 

agente da VASP nesta capital, 

esse edifício é, sem dúvida, um 

dos mais, se não o mais impor-

tante de quantos se situam na-

quela antiga e movimentada rua 

do centro comercial da cidade”. 

(Jornal do Comércio, de 8 de fe-

vereiro de 1969, p.8)

 Inauguração da nova lan-

chonete do Porto de Manaus, 

no Roadway. “A cantina des-

tina-se a servir aos portuá-

rios e também estará capacita-

da a atender ao povo em geral”. 
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(Jornal do Comércio, de 6 de fe-

vereiro de 1969, p.8)

 Início de funcionamento de 

um posto de venda de cadeiras 

cativas do Estádio Vivaldo Lima, 

no pavilhão situado no Jardim 

da Matriz, onde funcionou o Mu-

seu de Cera. “O Grupo Executi-

vo Para a Construção do Estádio 

Vivaldo Lima, em sua última reu-

nião realizada na passada terça-

-feira, resolveu instalar na cida-

de, em local de fácil acesso ao 

público, um posto de venda de 

CADEIRAS CATIVAS, providên-

cia que se fazia necessária uma 

vez que no momento os interes-

sados estão sendo atendidos no 

escritório do Grupo Executivo, 

ao lado do estádio, na Estrada 

de Flores”. (O Jornal, de 06 de 

fevereiro de 1969, p.12)

09 Fev - Domingo 

 O Nacional Futebol Clu-

be estreia na “II Taça Estado do 

Amazonas”, vencendo por 4x2 a 

equipe da Rodoviária, no Parque 

Amazonense. Os gols do “Leão” 

foram de Pretinho, aos 15, e Ro-

linha, aos 21 minutos do primei-

ro tempo. No segundo tempo, 

Pepeta ampliou aos 28, e Preti-

nho completou aos 32 minutos. 

O “Rodo” descontou aos 34 e 

aos 44 do segundo tempo, com 

Nonato e Muriçoca. O Nacio-

nal jogou com Marialvo (Procó-

pio), Chiquinho, Sula (Bell), Val-

domiro e Téo; Mário e Rolinha; 

Zezé, Rangel, Pretinho e Pepe-

ta. Já a Rodoviária foi a campo 

com Mário Jorge, Hamilton (As-

sis), Nazaré, Gentil e Rui Luiz; 
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Zeca (Rui) e Muriçoca; Bastos 

(Nonato), Moreno, Raimundi-

nho e Gilberto. O juiz foi Manuel 

Luís, auxiliado por Fernando Pe-

reira e Tarcilo Vasconcelos. (Jor-

nal do Comércio, de 11 de feve-

reiro de 1969, p.4)

10 Fev - Segunda-Feira

 Publicada Portaria nº 33, de 

5 de fevereiro de 1969, assinada 

pelo ministro da Fazenda, Del-

fim Neto, afirmando que a par-

tir do dia 11 de fevereiro “os fis-

cais da Alfândega de Manaus já 

estão perfeitamente instruídos 

tendo em vista permitir, confor-

me determinado na medida Mi-

nisterial, a saída de máquinas e 

aparelhos eletrodomésticos ou 

eletrônicos durante o prazo esti-

pulado na referida Portaria, obe-

decendo o limite em cruzeiros 

novos correspondentes a 100 

dólares”. (O Jornal, de 12 de fe-

vereiro de 1969, capa)

11 Fev - Terça-Feira

 Em carta de próprio punho 

ao governador Danilo Areosa, o 

ministro da Fazenda, Delfim Net-

to, assegura a continuidade das 

vantagens fiscais da Zona Fran-

ca de Manaus: “Meu caro Gover-

nador Areosa: Tenho a satisfa-

ção de comunicar a V. Excia. que 

não houve qualquer limitação 

às vantagens fiscais concedidas 

à Zona Franca. Consequente-

mente, dentro da orientação de 

S. Excia., o Sr. Presidente Costa 

e Silva, confirmo que continua 
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em pleno vigor o Decreto-Lei 

288/67. Sem mais, um abraço do 

Delfim Netto”. (O Jornal, de 14 

de fevereiro de 1969, capa)

 Prefeitura começa, pela rua 

Dez de Julho, no Centro, cam-

panha de arborização da cida-

de. “O prefeito Paulo Nery estará 

presente ao acontecimento que 

marcará o início da plantação de 

milhares de mudas de oitizeiros 

em quase todas as ruas do cen-

tro da cidade. A Guarda Noturna 

exercerá rigorosa vigilância às 

plantações, a fim de evitar que 

elas sejam destruídas pela ação 

dos vândalos”. (A Crítica, de 11 

de fevereiro de 1969, p.3)

 Inauguração da linha Ma-

naus-Itacoatiara. “Com ônibus 

confortável, dispondo, assim, de 

serviço de lanches, toalete, etc. 

a Transamazon inaugura hoje o 

serviço regular de viagens para 

Itacoatiara, dando vertiginoso 

impulso para o progresso da ci-

tada rodovia com frequência 

certa de veículos da sua frota 

entre a capital do Estado e a Ve-

lha Serpa”. (O Jornal, de 11 de fe-

vereiro de 1969, p.5)

12 Fev - Quarta-Feira

 Aniversário do sr. Isaac Be-

naion Sabbá, um dos pioneiros 

da indústria no Amazonas. (Jor-

nal do Comércio, de 12 de feve-

reiro de 1969, p.3)

 A Ação Social Beneficente 

da Praça 14 de Janeiro, presidida 

pelo sr. Garcia de Morais, realiza 

grande boate, com a apresenta-

ção do famoso Manolo de Es-

fVoltar para Sumário



1969-2019

44

panha, cantor de fama interna-

cional, e do conjunto “The Good 

Boys”. (Jornal do Comércio, de 

12 de fevereiro de 1969, p.3)

13 Fev - Quinta-Feira

 O Nacional Futebol Clube 

conquista o título de campeão 

amazonense de voleibol mascu-

lino, categoria juvenil, vencendo 

a equipe do Olímpico Clube por 

3 sets a 1. A decisão aconteceu 

na quadra do Ginásio Sesc-Se-

nac. (Jornal do Comércio, de 14 

de fevereiro de 1969, p.4)

14 Fev - Sexta-Feira

 Coquetel de lançamen-

to do conjunto residencial Ci-

dade Jardim, a ser construído 

nas imediações do Bosque Clu-

be, na avenida João Coelho, atu-

al Constantino Nery. O even-

to ocorreu na sede da Empresa 

de Serviços Urbanos S.A. (Esu-

sa), na avenida Getúlio Vargas, 

1.085. (A Crítica, de 14 de feve-

reiro de 1969, p.8)

 Aniversário de 22 anos do 

Sindicato dos Contabilistas do 

Estado do Amazonas, criado em 

14 de fevereiro de 1947. (A Crítica, 

de 14 de fevereiro de 1969, p.8)

 Um ano da morte do engra-

xate Walderglace Grangeiro, de 

13 anos, “estrangulado por suas 

próprias calças e seu corpo foi 

largado nas margens da estrada 

do Parque 10 de Novembro, em 

um crime que emocionou a opi-

nião pública de todo o Estado”. 
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(Diário da Tarde, de 17 de feve-

reiro de 1969, p.2)

15 Fev - Sábado

 A Fábrica Baré lança a la-

ranjada Clipper, “com água du-

plamente filtrada e com o sumo 

extraído da laranja”. (A Crítica, 

de 15 de fevereiro de 1969, p.8)

16 Fev - Domingo

 Final do 2º Festival da Mú-

sica Carnavalesca do Amazo-

nas, no auditório do Sesc-Se-

nac, promovido pela Rádio Baré. 

(Jornal do Comércio, de 16 de 

fevereiro de 1969, p.8)

17 Fev - Segunda-Feira 

 O Olímpico Clube promo-

ve a “Festa do Adeus”, com a 

despedida da boneca Kamé-

lia, símbolo do carnaval de Ma-

naus. (A Crítica, de 15 de feve-

reiro de 1969, p.2)

 O Internacional Clube, do 

Boulevard Amazonas, realiza 

festa para a chegada da boneca 

“Jardineira”. (A Crítica, de 17 de 

dezembro de 1969, capa)

 O Rio Negro Clube promo-

ve o tradicional “Baile de Gala 

do Carnaval”. “Para a grande 

noitada de luxo e da festa do 

Carnaval Amazonense, o Salão 

dos Espelhos está a receber a 

decoração a cargo do professor 

Abelardo dos Santos, que se es-

mera pelos surpreendentes efei-
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tos da cenografia em dar ao am-

biente das folias rionegrinas um 

‘decor’ da mais suntuosa fan-

tasmagoria carnavalesca”. (Jor-

nal do Comércio, de 16 de feve-

reiro de 1969, p.5)

18 Fev - Terça-Feira 

 Terça-feira gorda de carna-

val: “Na avenida Eduardo Ribeiro, 

hoje à tarde, além dos ‘mascara-

dos’, dos ‘sujos’, dos blocos im-

provisados, poderemos apreciar 

a Escola de Samba lá do Boule-

var Amazonas com o Nascimen-

to do Passo fazendo misérias na 

frente do cordão”. (O Jornal, de 

18 de fevereiro de 1969, p.9)

 A União Esportiva Portu-

guesa realiza a festa “Despedida 

do Pierrot”, com a entrega dos 

prêmios às seis melhores fan-

tasias (luxo e originalidade) es-

colhidas no “Baile do Pierrot”, 

ocorrido no dia 8 de fevereiro: 

“Luxo: 1º lugar – Maria Luísa da 

Silva, premiada com uma passa-

gem de ida e volta a Miami (Fló-

rida, EUA), oferecida pela em-

presa ARCHER PINTO; 2º lugar 

– Maria de Lourdes Peres, uma 

passagem de ida e volta para 

Belém do Pará, ofertada pela 

Paraense Transportes Aéreos; e 

3º lugar – Marina Péres – prêmio 

‘José Ribeiro Soares’. Originali-

dade: 1º lugar – Maria do Socor-

ro Izel, premiada com uma pas-

sagem de ida e volta ao Rio de 

Janeiro, ofertada pela VARIG; 

2º lugar – Manuel Moura Costa, 

prêmio Lojas Boliche; e 3º lugar 

– dra. Maria Leonor Coutinho, 
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prêmio ofertado pela União Es-

portiva Portuguesa”. (O Jornal, 

de 18 de fevereiro de 1969, p.9)

19 Fev - Quarta-Feira 

 O “Brigue Independência”, 

cordão carnavalesco formado 

por 30 crianças fantasiadas de 

marujos, desfila na avenida Edu-

ardo Ribeiro e arranca aplausos 

dos foliões. O bloco é organiza-

do por Osmar Lima de Araújo e 

Agenor Barbosa, com alunos da 

Escolinha “Beija-Flor”, do con-

junto residencial da Cohab-AM, 

em Flores. (O Jornal, de 20 de 

fevereiro de 1969, p.9)

20 Fev - Quinta-Feira

 Início da 38ª Assembleia da 

Convenção Batista do Amazo-

nas, Acre e Territórios Limítrofes, 

“reunindo 21 Igrejas representa-

das por 139 mensageiros. A Con-

venção tem por sede a 2ª Igreja 

Batista de Manaus. Para a pre-

sidência foi reeleito o sr. Moacir 

Alves e para 1ª vice o pastor José 

Vilaça”. (Jornal do Comércio, de 

21 de fevereiro de 1969, p.8)

21 Fev - Sexta-Feira

 Inauguração de uma agên-

cia do Banco Mercantil de Ni-

terói, na avenida Eduardo Ribei-

ro 399/403. (A Crítica, de 21 de 

fevereiro de 1969, capa)
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 O tenente-coronel Paulo Fi-

gueiredo assume o comando do 

27º Batalhão de Caçadores, em 

substituição ao coronel Couti-

nho. (Jornal do Comércio, de 22 

de fevereiro de 1969, capa)

22 Fev - Sábado 

 O Rio Negro Clube abre as 

portas da sua sede ao público 

para apreciação da ornamenta-

ção feita para o carnaval. “Ten-

do como motivação a conquis-

ta espacial, a decoração foi das 

mais aplaudidas, daí ter a dire-

toria rionegrina resolvido dá-la 

à visitação pública, com o que 

restaura uma tradição que já há 

alguns anos não se observava”. 

(Jornal do Comércio, de 22 de 

fevereiro de 1969, p.8)

23 Fev - Domingo 

 Com gols de Dilson e Elias, 

a equipe do XV de Agosto vence 

o Cruzeiro Atlético por 2x0, no 

primeiro jogo da final do campe-

onato da “Segunda Categoria de 

Amadores”, em partida realiza-

da no estádio “Gilberto Mestri-

nho”. O árbitro foi Mário Santos, 

auxiliado por Marcos Antônio e 

Alexandre Lourenço. O XV de 

Agosto jogou com Louro; Barro-

te, Agenor, Tote e Almir; Ademir 

e Beto; Elias (Pompeia), Saba-

rá, Segunda e Dilson. O Cruzeiro 

Atlético foi a campo com Jofre; 

Calé, Acreano, Paulinho e Wal-

deir; Waldir e Chiquinho; Mar-

tins (Geraldo), Torrado, Zé Mário 

e Adalberto. (Diário da Tarde, de 

24 de fevereiro de 1969, p.4)
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24 Fev - Segunda-Feira

 Inauguração da Estação Ex-

perimental do Instituto de Pes-

quisas e Experimentação Agro-

pecuárias do Norte (Ipean), no 

Km 30 da Manaus-Itacoatiara. 

(Diário da Tarde, de 24 de feve-

reiro de 1969, capa)

25 Fev - Terça-Feira 

 Eleição do novo presiden-

te do Tribunal Regional Eleitoral 

para o cargo vago com a mor-

te do desembargador João Mei-

reles. O desembargador Paulino 

Gomes é o mais cogitado. (Jor-

nal do Comércio, de 22 de feve-

reiro de 1969, p.8)

 Igreja Católica inicia a Cam-

panha da Fraternidade de 1969, 

com o slogan “Somos Todos Ir-

mãos”. O lançamento ocorreu 

no auditório da Associação Co-

mercial. (Jornal do Comércio, de 

25 de fevereiro de 1969, capa)

 O Serviço de Proteção Pa-

trimonial (SPP) inicia suas ativi-

dades de policiamento privado 

no centro da cidade. “Um con-

tingente de 30 homens, adestra-

dos em defesa pessoal, tiro ao 

alvo, judô e outros aperfeiçoa-

mentos, foi destacado para ga-

rantir os estabelecimentos co-

merciais contra as investidas dos 

meliantes e proporcionar maior 

tranquilidade à população. O 

primeiro contingente foi dividi-

do em cinco turmas para poli-

ciar 20 artérias centrais, como 

Av. Eduardo Ribeiro, 7 de Se-

tembro, Marechal Deodoro e rua 
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Barroso, dentre outras”. (Jor-

nal do Comércio, de 26 de feve-

reiro de 1969, p.8)

26 Fev - Quarta-Feira

 Inauguração da filial da 

loja de autopeças e mecâni-

ca RIOWAGEM, na avenida Joa-

quim Nabuco, n. 1126. (A Crítica, 

de 25 de fevereiro de 1969, p.5)

 Presidente Costa e Silva as-

sina o Ato Institucional 7, deter-

minando que, nos municípios 

que possuíssem até 300 mil ha-

bitantes, os vereadores não se-

riam remunerados. Segundo o 

economista Glicério Vieira Nas-

cimento Sá, técnico estatístico 

da Comissão de Desenvolvimen-

to do Estado do Amazonas (Co-

deama), responsável pela “Pes-

quisa da Cidade de Manaus” 

realizada em 1968, a capital 

amazonense possuía 40 mil re-

sidências na zona urbana e oito 

mil na rural, com uma média de 

seis habitantes/casa, o que tota-

lizava 288 mil habitantes. “Des-

ta forma, o vereador amazonen-

se não deverá ser remunerado 

neste ano de 1969, somente o 

sendo no próximo ano, quan-

do a estimativa populacional ul-

trapassará o número requerido, 

de acordo com as previsões dos 

técnicos em estatísticas e de 

acordo com o desenvolvimento 

da cidade”. (A Crítica, de 27 de 

fevereiro de 1969, p.8)
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27 Fev - Quinta-Feira

 Sinval Gonçalves é manti-

do na presidência do Sindicato 

dos Jornalistas Profissionais do 

Estado do Amazonas (SJPEA), 

para o biênio 1969/71, tendo 

como vice-presidente o sr. Phe-

lippe Daou. (A Crítica, de 28 de 

fevereiro de 1969, p.3)

 Inauguração do Pronto So-

corro de Acidentados – Clínica 

Ortopédica e Traumatológica do 

Amazonas (Cotam), na rua Mon-

senhor Coutinho, n. 267, dirigido 

pelos doutores Ernani de Aguiar 

Corrêa e Júlio Torres. “A Clínica 

inicia hoje seus trabalhos, ope-

rando em convênio com INPS, 

IPASEA, DERAm, Montepio e 

Caixa Econômica Federal, além 

de particulares. Ontem, apesar 

de ter sido aberto apenas para 

os jornalistas, dezenas de pes-

soas compareceram ao aconte-

cimento, elogiando os médicos 

que idealizaram o hospital que 

veio em boa hora”. (A Crítica, de 

27 de fevereiro de 1969, p.8)

 Instalação da Comissão Es-

tadual do Livro Técnico e Didá-

tico (Celted), “órgão de maior 

importância como apoio no es-

forço que faz o Governo do Es-

tado, através da Secretaria da 

Educação e Cultura, para dar en-

sino a toda a população em ida-

de escolar, inclusive aos que en-

frentam problemas de ordem 

financeira e econômica”. (Jor-

nal do Comércio, de 28 de feve-

reiro de 1969, p.3)

 O Instituto Geográfico e 

Histórico do Amazonas (Igha) 
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realiza sessão solene comemo-

rativa ao centenário de nasci-

mento do desembargador An-

tônio Gonçalves Pereira de Sá 

Peixoto. (Jornal do Comércio, de 

25 de fevereiro de 1969, p.8)

28 Fev - Sexta-Feira

 Segundo aniversário de 

fundação da Suframa. “Uma 

missa votiva, a ser celebrada às 

8 horas de hoje, na Catedral Me-

tropolitana, marcará o início das 

comemorações do segundo ani-

versário da Superintendência da 

Zona Franca de Manaus. Após o 

ato religioso, haverá às 9,30 ho-

ras na sede da SUFRAMA, o so-

lene hasteamento do Pavilhão 

Nacional, com salva de dois fo-

guetões”. (Jornal do Comércio, 

de 28 de fevereiro de 1969, p.8)

  Fim das  atividades do Ins-

tituto Benjamin Constant (IBC), 

“que será ocupado por alunos do 

grau médio. Excepcionalmente, 

quarenta alunas continuarão no 

regime antigo por defrontarem 

com situação difícil, segundo o 

estudo feito pelo Serviço Social 

da Secretaria de Educação, que 

entregou relatório de estudo da 

situação do IBC ao titular Vini-

cius Câmara, que baixou porta-

ria ontem mesmo”. (A Crítica, de 

28 de fevereiro de 1969, p.8)
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1º Mar - Sábado

 Reabertura anual dos tra-

balhos da Assembleia Legisla-

tiva do Amazonas e da Câmara 

Municipal de Manaus. (A Crítica, 

de 1º de março de 1969, p.8)

 Instalação da Assembleia 

Universitária, marcando o início 

do ano letivo para todas as es-

colas de nível superior do Ama-

zonas. O evento ocorreu no Tea-

tro Amazonas e contou com as 

presenças dos corpos docentes, 

discentes, técnicos e administra-

tivos de todas as faculdades que 

integravam a Universidade Fe-

deral do Amazonas. (O Jornal, 

de 1º de março de 1969, p.5)

 Lançamento da revista 

“Cinco Aros”, do Olympico Clu-

be. “O órgão de divulgação do 

clube dos cinco aros, há muito 

tempo circulava na cidade, vei-

culando um variado noticiário 

esportivo. Depois de quase trin-

ta anos, a revista que traz uma 

moderna impressão gráfica e 

atualizados artigos, além de re-

portagens, agradará decerto o 

público esportivo amazonense”. 

(Jornal do Comércio, de 1º de 

março de 1969, p.4)

 Inauguração do Super-Mer-

cado da Cachoeirinha, na esqui-

na da Carvalho Leal com a entra-

da do bairro de São Francisco. 

“Carne de gado e de porco, vís-

ceras, peixes, aves, ovos, açúcar 

a 600 cruzeiros velhos o quilo, 

enfim, estivas em geral a pre-

ços bem acessíveis serão postos 

à venda nos balcões do Super-

-Mercado, que acabará com a 
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necessidade dos moradores lo-

cais se dirigirem a diversos pon-

tos para adquirirem os gêneros 

de cozinha”. (Jornal do Comér-

cio, de 1º de março de 1969, p.8)

  Inauguração do L.M. Auto 

Posto, o mais moderno posto 

de lavagem de Manaus, de pro-

priedade do sr. Luciano Muelas. 

“O L.M. Auto Posto, que segun-

do o seu proprietário é um dos 

mais modernos do Brasil, dispõe 

de elevadores especiais, lava-

gem e lubrificação por proces-

so moderno, calibragem de uma 

só vez nos 4 pneus, estaciona-

mento próprio e cômodo, além 

de carregar baterias em apenas 

meia hora. Será servido por ele-

gantes senhorinhas e ainda dis-

porá de um barzinho para os fre-

gueses saborearem um gostoso 

cafezinho”. (Jornal do Comércio, 

de 1º de março de 1969, p.8)

 Inauguração do Ginásio Ba-

tista do Amazonas, no bairro 

Cachoeirinha, órgão educacio-

nal das Associações das Igrejas 

Batistas do Amazonas. Era di-

rigido pelo pastor Gedeon Ro-

cha Lima e possuía 200 alunos. 

(Jornal do Comércio, de 5 de 

março de 1969, p.8)

 Início das atividades do Gi-

násio Batista “Ida Nelson”, com 

aula inaugural proferida pelo 

professor João Chrisóstomo de 

Oliveira, diretor da Faculdade 

de Filosofia. “No corrente ano, 

o ginásio será aberto também 

aos não-batistas, segundo in-

formação do diretor Raymun-

do Mendes Neto, com matrícu-

las abertas até o dia primeiro de 
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março”. (A Crítica, de 27 de fe-

vereiro de 1969, p.3)

 Entrega de certificados de 

conclusão aos 26 alunos da pri-

meira turma do Curso Técnico 

em Edificações, da Escola Técni-

ca Federal do Amazonas. Os for-

mandos eram Agesilau Libório 

dos Santos, Ernesto Dias da Sil-

veira, Evandro de Melo P. Borges, 

Flávio da Costa Lobato, Francis-

co Vieira de Souza, Geraldo Dias 

da Rocha, Gealdan José de Sou-

za, Ivan Pereira de Lima, Jatir 

da Costa Freitas, João Gonzaga 

de Figueiredo, Jorge Rodrigues 

Santos, José Cavalcante Louza-

da, José Gomes da Silva, José 

Maria Nogueira, José Ribamar 

A. Bentes, Júlio Alves da Silva, 

Kleinir de Souza Bentes, Manuel 

Rodrigues Filho, Moacyr Medei-

ros Alves, Oscar Freire do Nas-

cimento, Osmar Batista Borges, 

Raimundo Rocha de Araújo, Ro-

berto Borges Backsmann, Ro-

berto Derzi Amazonas, Roberto 

Honda de Souza e Vígor Santos 

G. da Silva. (Jornal do Comércio, 

de 1º de março de 1969, p.8) 

02 Mar - Domingo 

 O Lions Clube de Manaus 

– Vitória Régia promove o “Do-

mingo de Companheirismo”, 

no balneário do industrial An-

tônio Pereira, na Estrada do 

V-8. (O Jornal, de 1º de feve-

reiro de 1969, p.8)

 Aula inaugural, proferida 

pelo professor João Wanderley 

de Carvalho, do Ginásio “Antônio 

Plácido”, da Campanha Nacional  
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de Educandários Gratuitos – Se-

tor de Educandos. (A Crítica, de 

1º de março de 1969, p.3)

03 Mar - Segunda-Feira 

  Início das aulas do Centro 

Educacional Christus do Ama-

zonas, dirigido pelo professor 

Orígenes Martins. (A Crítica, de 

4 de março de 1969, p.5)

  A Companhia Amazonen-

se de Telecomunicações (Cam-

tel) inicia a 3ª etapa da expan-

são de serviço telefônico no 

estado, chamando os inscritos 

de número 2.001 a 3.000. (Jor-

nal do Comércio, de 26 de feve-

reiro de 1969, p.8)

04 Mar - Terça-Feira 

 O Conselho Diretor da Fun-

dação Universidade do Amazo-

nas (FUA) aprova a criação da 

Biblioteca Central da Universi-

dade do Amazonas, que fica-

rá instalada provisoriamente em 

um dos prédios da FUA “ou em 

imóvel alugado, sendo da res-

ponsabilidade do Magnífico Rei-

tor da Universidade a elabora-

ção do seu regulamento, bem 

como a aquisição dos livros para 

o funcionamento da Bibliote-

ca Central”. (O Jornal, de 19 de 

março de 1969, p.8)

 Aniversário de 92 anos 

de fundação da Loja Maçôni-

ca Amazonas, situada na Leo-

vegildo Coelho e presidida pelo 

vereador Rodolpho Guima-
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rães Valle. (O Jornal, de 6 de 

março de 1969, p.3)

05 Mar – Quarta-Feira

 

 O Departamento Nacional 

de Obras e Saneamento (DNOS) 

se muda do bairro São Francisco 

para o Centro da cidade, à aveni-

da Getúlio Vargas, n. 860. (A Crí-

tica, de 5 de março de 1969, p.3)

 O jovem Deocleciano Ben-

tes viaja a Fortaleza-CE para 

cursar Arquitetura. (A Crítica, de 

5 de março de 1969, p.3)

06 Mar - Quinta-Feira 

 Início do ano letivo para os 

cinquenta mil estudantes dos 43 

grupos primários e nove giná-

sios de Manaus. (A Crítica, 7 de 

março de 1969, p.8)

 Abertura do 11º Congres-

so das Testemunhas de Jeo-

vá, no Cheik Clube, “cuja sei-

ta reúne na Amazônia mais de 

dois mil fiéis”. (A Crítica, 7 de 

março de 1969, p.8)

07 Mar - Sexta-Feira 

 Lançamento, em Manaus, 

do selo comemorativo referen-

te à Estação Terrena da Em-

bratel para Comunicações por 

Satélite. (O Jornal, de 7 de 

março de 1969, p.5)

08 Mar - Sábado 

 Inauguração do posto de 

gasolina Nossa Senhora de Na-
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zaré, de propriedade de S. M. 

Carvalho, na avenida Getúlio Var-

gas, quase esquina com o Boule-

vard Amazonas. (A Crítica, de 7 

de março de 1969, p.3)

 Lançamento do concurso 

para a escolha da música-tema 

do terceiro centenário de Manaus, 

promovido pela União Esporti-

va Portuguesa que era presidida 

por Manoel Marques (Maneca). A 

premiação para a música vence-

dora seria de um milhão de cru-

zeiros velhos. (Jornal do Comér-

cio, de 8 de março de 1969, p.3)

09 Mar - Domingo 

 Ladrões arrombam a “Casa 

Uirapuru”, localizada na rua Ma-

rechal Deodoro, próxima à sede 

da Polícia Civil, e levam 517 re-

lógios masculinos e 225 femi-

ninos, marca “Brasília”; 10 reló-

gios masculinos “Seiko”, e 110 

relógios dourados, marca “Bra-

sília”. (Diário da Tarde, de 10 de 

março de 1969, p.2)

 Encerramento do Congres-

so das Testemunhas de Jeová, 

na sede do Cheik Clube, à ave-

nida Getúlio Vargas, tendo como 

ponto alto a palavra do pregador 

J. Jushnír sobre “A Regência do 

Homem prestes a ser substituída 

pela Regência de Deus”. (O Jor-

nal, de 9 de março de 1969, p.3)

10 Mar - Segunda-Feira

  

 O governador Danilo Are-

osa envia à Mesa da Assem-

bleia Legislativa do Amazonas 

projeto de lei que trata da doa-
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ção de um terreno para a edi-

ficação da TV-Baré Limitada. 

(Jornal do Comércio, de 11 de 

março de 1969, p.2)

11 Mar – Terça-Feira

 

 Início da Taça Amazonas 

de Basquete, torneio com as 

participações das equipes do 

Olímpico, Nacional, Rio Negro 

e Bancrévea. O primeiro jogo 

foi entre Olímpico e Nacional, 

na quadra da Joaquim Gonçal-

ves de Araújo. (A Crítica, de 6 de 

março de 1969, p.4)

12 Mar - Quarta-Feira  

 Governador Danilo Areosa 

envia mensagem à Assembleia 

Legislativa do Estado conceden-

do ao ministro da Fazenda, Del-

fim Neto, o título de “Cidadão do 

Amazonas”. Segundo Areosa, a 

homenagem se justificava por-

que Delfim Neto “vem envidan-

do o melhor de seus esforços e 

dispensando a maior boa vonta-

de na solução dos múltiplos pro-

blemas em prol do Amazonas, 

afetos ao seu Ministério, contri-

buindo para o seu bem-estar, 

crescimento e progresso de sua 

coletividade, o que o faz mere-

cer da gratidão do Governo e do 

povo da região”. (A Crítica, de 13 

de março de 1969, p.3)

 O jato “One Eleven” da em-

presa aérea VASP, que faz a linha 

Rio-Belém-Manaus e vice-versa, 

passa a pernoitar no aeroporto 

Ponta Pelada às quartas-feiras e 

domingos, saindo para Belém e 
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Rio nas manhãs de quintas e se-

gundas-feiras. (Jornal do Comér-

cio, de 13 de março de 1969, p.8)

13 Mar - Quinta-Feira  

 O Conselho de Seguran-

ça Nacional (CSN), por meio 

do Ato Institucional 5, suspen-

deu os direitos políticos por dez 

anos e cassou os mandatos ele-

tivos dos deputados estaduais 

Nelsonez de Noronha, Anfremon 

D’Amazonas Monteiro, Ismael 

Benigno e Renato de Souza Pin-

to. (Jornal do Comércio, de 14 de 

março de 1969, capa).

 Coquetel de lançamento da 

Financicar, empresa de financia-

mento e venda de veículos, em 

evento realizado no Hotel Ama-

zonas. (Jornal do Comércio, 14 

de março de 1969, p.4)

14 Mar - Sexta-Feira  

 Aniversário de 100 anos do 

Colégio Amazonense D. Pedro II, 

também conhecido como Colé-

gio Estadual do Amazonas, loca-

lizado na avenida Sete de Setem-

bro, Centro. (Jornal do Comércio, 

de 9 de abril de 1969, p.8)

 Início da construção do fri-

gorífico e matadouro Frigoma-

sa, no bairro do Paredão, em-

presa presidida por Edson 

Vieiralves e idealizada pelo pre-

feito Paulo Nery para “regulari-

zar o abastecimento alimentar 

da cidade no que respeita a car-

nes”. (Jornal do Comércio, de 13 

de março de 1969, p.5)
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15 Mar - Sábado  

 Inauguração do Pronto-

-Socorro Santa Rita, na aveni-

da Carvalho Leal, nº 1.092. Seu 

proprietário era o dr. Inaldo Lui-

gi Lasalvia. (Jornal do Comércio, 

de 9 de março de 1969, p.8)

 O Trio Ajuricaba recebe o 

prêmio de mil cruzeiros novos 

pela vitória no 2º Festival de Mú-

sica Carnavalesca do Amazonas, 

realizado pela Rádio Baré, com a 

marcha-rancho “Espetáculo sem 

Cor”, do compositor Mafra Ju-

nior. (Jornal do Comércio, de 16 

de março de 1969, capa)

16 Mar - Domingo 

 Aniversário de 14 anos de 

existência do Smot Futebol Clu-

be, agremiação filiada à Fede-

ração Amazonense de Futebol 

(FAF) que disputa o campeo-

nato da divisão de amadores. A 

sede do Smot fica na rua Emílio 

Moreira esquina com a avenida 

Airão. (Jornal do Comércio, de 

15 de março de 1969, p.4)

17 Mar - Segunda-Feira  

 Início da entrega das casas 

do Conjunto Residencial Presi-

dente Castelo Branco. “Quase 

dez mil pessoas se inscreveram 

na COHAB-AM para as 1.303 ca-

sas do grandioso conjunto er-

guido no bairro do Parque 10”. 

(Jornal do Comércio, de 14 de 

março de 1969, p.8)

 Prefeito Paulo Nery en-

via Mensagem à Câmara de Ve-
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readores propondo a criação 

do Departamento de Transpor-

tes Coletivos de Manaus. “Atu-

almente todo este complexo 

relativo ao trânsito é de compe-

tência da DET, órgão especia-

lizado do Governo do Estado”. 

(Jornal do Comércio, de 18 de 

março de 1969, p.8)

 Aniversário de um ano da 

Loja Maçônica “Abraham Lin-

coln”, presidida por Wilson Ale-

crim Lopes. (Jornal do Comér-

cio, de 15 de março de 1969, p.3)

18 Mar - Terça-Feira  

 A Câmara Municipal de Ma-

naus decide extinguir o manda-

to do vereador Raimundo Aleixo 

(MDB) por deixar de compare-

cer a cinco reuniões consecu-

tivas, sem qualquer justificati-

va. Líder da oposição, Aleixo foi 

o mais votado nas eleições mu-

nicipais de 15 de novembro de 

1968, quando se reelegeu. “O 

impeachment de seu manda-

to produziu-se depois de quatro 

dias de rumores, quando já era 

bastante notada a sua ausência 

nas sessões e se dava o referi-

do edil como em lugar incerto”. 

Em seu lugar, assumiu o primei-

ro suplente Walter Scott da Silva 

Rayol. (Diário da Tarde, de 18 de 

março de 1969, p.3)

 Início da construção das 

fundações do edifício David No-

voa, na avenida Joaquim Nabu-

co, esquina com Lauro Caval-

cante. “Os trabalhos obedecerão 

a uma programação acelerada, 

para que o edifício de 17 andares 
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comece a crescer o mais rapida-

mente possível”. (O Jornal, de 19 

de março de 1969, p.8)

 Apresentação do Conjun-

to de Câmara “Orpheus”, no Te-

atro Amazonas. “Neste concer-

to, páginas imortais de Adam, 

Straus, Offenbach, Beetho-

ven, Kreisler e Meyerbeer serão 

executadas por três violinistas 

(Francisco Bacellar, Ignez Bra-

ga e Moysés Azancoth) e um 

pianista (Petrolysses Pimentel)”. 

(Jornal do Comércio, de 13 de 

março de 1969, p.8)

19 Mar - Quarta-Feira  

 Aniversário do vereador 

José Costa de Aquino, radialis-

ta da Rádio Baré, mais conhe-

cido como “Carrapeta”. (Jor-

nal do Comércio, de 19 de 

março de 1969, p.8)

 Inauguração do primei-

ro bloco do Hospital São José, 

“que compreende maternidade 

e cirurgia de mulher”. Localiza-

va-se na avenida João Coelho, 

nas proximidades do Convento 

do Preciosíssimo Sangue, bair-

ro São Geraldo. Inicialmente, seu 

corpo médico era formado pelos 

drs. Osvaldo Gesta, Arlindo Fro-

ta, Afrânio Soares, Clóvis Frota, 

Wallace Oliveira, Teodomiro Gar-

rido, Higino da Silva Filho, Sa-

muel Aguiar, Carlos Borborema, 

João Lúcio Machado, Paulo Xe-

rez e Gil Machado. (O Jornal, de 

19 de março de 1969, capa)

 Aniversário de 13 anos do 

Coral João Gomes Junior, “fun-

dado a 19 de março de 1956, sob 
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a regência do maestro Nivaldo 

Santiago, tendo iniciado suas 

atividades também com o Insti-

tuto Santa Cecília, à rua Viscon-

de de Mauá, em Manaus, com 

aproximadamente 57 elemen-

tos”. (Jornal do Comércio, de 19 

de março de 1969, p.8)

20 Mar – Quinta-Feira

 

 Instalação do 1º Curso In-

tensivo de Comunicação e In-

formação Agrícola, no auditó-

rio do Sesc-Senac. A solenidade 

foi presidida pelo diretor esta-

dual do Ministério da Agricultu-

ra, engenheiro Mário Malafaia. 

(Jornal do Comércio, de 21 de 

março de 1969, p.8)

21 Mar – Sexta-Feira 

 Aniversário do coronel Flo-

riano Pacheco, superintendente 

da Suframa. (Jornal do Comér-

cio, de 21 de março de 1969, p.8)

22 Mar – Sábado 

 A Fundação Cultural do 

Amazonas e a Academia Ama-

zonense de Letras realizam, na 

sede do próprio silogeu, o Curso 

de Historiografia Brasileira, pro-

ferido pelo renomado escritor 

José Honório Rodrigues, de lar-

ga projeção no Brasil e no exte-

rior. (Jornal do Comércio, de 23 

de fevereiro de 1969, p.3)
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23 Mar - Domingo  

 A Delegacia de Seguran-

ça Política e Social (DSPS) rea-

lizou em quase toda cidade uma 

blitz contra empinadores de pa-

pagaios de papel e jogadores 

de futebol de meio de rua. “Fo-

ram recolhidos pelas autorida-

des policiais mais de 200 papa-

gaios de papel, bolas de pneu e 

de borracha e inúmeras maça-

rocas de linha. As autoridades 

não conseguiram, todavia, deitar 

a mão sobre os infratores, que 

ao serem pressentidos, soltaram 

seus papagaios e saíam corren-

do desabaladamente, o mesmo 

acontecendo com os jogadores 

de futebol de meio de rua, que, 

deixando as pelotas, puseram-

-se em fuga”. (Diário da Tarde, 

de 24 de março de 1969, p.2)

24 Mar - Segunda-Feira  

 Diário Oficial do Estado pu-

blica edital de concorrência pú-

blica para a venda da Olaria do 

Estado. De acordo com o secre-

tário de Viação e Obras Públi-

cas, engenheiro Augusto Lou-

reiro, um dos objetivos da venda 

era diminuir a crise de tijolos no 

mercado local. (O Jornal, de 30 

de março de 1969, p.5)

 Cerca de 500 moradores 

do bairro São Lázaro realizam 

passeata com destino à Dele-

gacia de Trânsito. O motivo do 

protesto foi a retirada dos ôni-

bus metálicos da Transama-

zon, que serviam o bairro, sen-
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do substituídos pelos ônibus de 

madeira da empresa Ana Cás-

sia. “A passeata se deteve em 

frente à residência do deputado 

José Belo Ferreira, líder da ARE-

NA e do Governo na Assembleia 

Legislativa, que aconselhou os 

manifestantes a regressarem às 

suas casas, enquanto recebia 

um abaixo-assinado, prometen-

do tomar providências no caso”. 

(Diário da Tarde, de 25 de mar-

ço de 1969, capa)

25 Mar - Terça-Feira  

 Aniversário de 52 anos de 

fundação do Instituto Geográ-

fico e Histórico do Amazonas 

(Igha). Na oportunidade, to-

maram posse, nas poltronas de 

Jean de Léry e Luis Agassis, os 

novos sócios José Barros de 

Carvalho e Francisco Gomes da 

Silva. (Jornal do Comércio, de 29 

de março de 1969, p.8)

26 Mar – Quarta-Feira

 

 A Secretaria de Educação 

inicia a distribuição dos livros da 

COLTED para as crianças ama-

zonenses, no Grupo Escolar Pe. 

Agostinho Martins, em São Fran-

cisco. “Como ainda não chegou 

a Manaus a quantidade neces-

sária para atender à totalida-

de dos cursos primários, o que 

acontecerá até o fim desta se-

mana, a distribuição que hoje 

se inicia atingirá o menciona-

do GE e ainda as Escolas Reu-

nidas Paula Ângela, no Morro 

da Liberdade; São Geraldo, no 
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do mesmo nome; Nossa Senho-

ra das Graças, no Beco do Ma-

cedo; e Ajury de Educandos”. 

(Jornal do Comércio, de 26 de 

março de 1969, p.8)

27 Mar - Quinta-Feira  

 O presidente do Conselho 

Diretor da Fundação Universi-

dade do Amazonas, Garcitilzo 

Lago Silva, confirma a criação 

do Curso de Jornalismo junto à 

Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras, mas diz que as aulas se 

iniciarão somente em 1970 por 

falta de cobertura orçamentá-

ria. (Diário da Tarde, 28 de mar-

ço de 1969, capa)

28 Mar - Sexta-Feira  

 Instalação da Associação 

Brasileira de Técnicos em Admi-

nistração (ABTA), Seção Amazo-

nas. Sua primeira diretoria eleita 

era formada por Randolpho Bit-

tencourt, presidente; Leonardo 

Parente de Araújo, 1º Vice; Mário 

Coelho Amorim, 2º Vice; João 

Batista Guerra, secretário; Eliza-

beth Donald, tesoureiro, e João 

Bosco Evangelista, diretor admi-

nistrativo. (Jornal do Comércio, 

de 30 de março de 1969, p.8)

29 Mar - Sábado  

 Inauguração de uma pista 

de autorama com controle re-

moto, no Salão Sul da sede do 

Ideal Clube, agremiação presi-
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dida por Carlos Carneiro. (Jor-

nal do Comércio, de 29 de 

março de 1969, p.3)

 Aniversário de 16 anos do 

Raiz Esporte Clube, agremiação 

filiada à Federação Amazonense 

de Futebol, da qual é fundado-

ra. Seu presidente era Francisco 

Corrêa Lima. (O Jornal, de 29 de 

março de 1969, p.12)

30 Março - Domingo 

 Realização de culto evan-

gélico, no templo protestante da 

rua Silva Ramos, pelas festivida-

des locais do aniversário de cin-

co anos da Revolução de Março 

de 1964. (Jornal do Comércio, de 

30 de março de 1969, p.8)

31 Mar - Segunda-Feira  

 O Governo do Estado rea-

liza programação em comemo-

ração ao 5º aniversário da Re-

volução de Março de 64, com 

alvorada festiva na Praça do 

Congresso, depois, missa na 

Catedral de Nossa Senhora da 

Conceição, celebrada pelo arce-

bispo dom João de Souza Lima, 

seguida por formatura e desfile 

das tropas da Guarnição Fede-

ral na Praça de General Osório, e, 

finalizando, à noite, com coque-

tel no Atlético Rio Negro Clube. 

(Jornal do Comércio, de 30 de 

março de 1969, p.8)

 Em homenagem à Revo-

lução de Março de 1964, o pre-

feito Paulo Pinto Nery inaugu-

ra moderno estacionamento na 
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Praça Marquês de Santa Cruz 

“com o alto objetivo de resolver 

o problema do estacionamen-

to de veículos que atualmente 

chegam a impedir o tráfego nas 

ruas Guilherme Moreira, Marcílio 

Dias e outras”. (Diário da Tarde, 

de 28 de março de 1969, capa)

 A Superintendência da 

Zona Franca de Manaus realiza 

cerimônia de assinatura de con-

vênio com a Companhia de Ele-

tricidade de Manaus, o Depar-

tamento Rodoviário Municipal, 

a Fundação SESP e o Depar-

tamento de Estradas de Roda-

gem do Amazonas para a im-

plantação da infraestrutura do 

Distrito Industrial de Manaus. O 

evento ocorreu no prédio da As-

sessoria de Coordenação e Pla-

nejamento da Suframa, à rua 

Leonardo Malcher, n. 924. (Jor-

nal do Comércio, de 30 de mar-

ço de 1969, capa)

 Abertura da exposição do 

fotógrafo Marcos Corrêa Lima, 

intitulada “Manaus 300 Anos”, 

na Pinacoteca do Estado, loca-

lizada no edifício da Biblioteca 

Pública, à rua Barroso, Centro. 

São 100 painéis que mostram 

duas épocas distintas de nos-

sa cidade. (O Jornal, de 1º de 

abril de 1969, p.9)

 A Diretoria Regional dos 

Correios e Telégrafos do Ama-

zonas e Acre lança em Manaus 

o selo comemorativo ao Cente-

nário de Morte de Allan Kardec. 

(Jornal do Comércio, de 28 de 

março de 1969, p.5)
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1º Abr - Terça-Feira  

 Início do ano letivo para os 

cursos de Farmácia, Bioquímica 

e Odontologia da Universidade 

do Amazonas. (Jornal do Comér-

cio, de 30 de março de 1969, p.3)

 Diretoria Regional dos Cor-

reios e Telégrafos lança selo em 

homenagem ao Visconde de Rio 

Branco. (Jornal do Comércio, de 

1º de abril de 1969, p.8)

02 Abr - Quarta-Feira  

 Falecimento do professor 

Vicente Schettini, que lecionava 

no Colégio Dom Bosco. (A Críti-

ca, de 3 de abril de 1969, p.3)

 Inauguração da terceira fi-

lial das lojas COMBRASIL, na rua 

dos Andradas, Centro. De pro-

priedade do empresário José 

Rabelo, vendia artigos estran-

geiros e nacionais, importa-

dos diretamente das fontes de 

produção. Seu diretor comer-

cial era Juarez Rabelo e o vice-

-presidente, Jurandir de Freitas 

Mene. (Jornal do Comércio, 3 de 

abril de 1969, capa)

03 Abr - Quinta-Feira  

 Comemoração de 20 anos 

de criação do Grupamento de 

Elementos de Fronteira (GEF). 

(Jornal do Comércio, de 4 de 

abril de 1969, p.8)

04 Abr - Sexta-Feira  

 Aniversário de cinco anos 

do Centro Espírita Bezerra de 
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Menezes, situado na rua Amân-

cio de Miranda, n. 240, Educan-

dos. (Jornal do Comércio, de 3 

de abril de 1969, p.2)

05 Abril - Sábado 

 Reabertura da União Atlé-

tica de Constantinópolis (UAC), 

em Educandos, com a festa 

“Noite dos Maiorais”, numa pro-

gramação dirigida pelo radialis-

ta Geraldo Viana, da Rádio Baré. 

Destaque para o show de Nasci-

mento do Passo, o “Rei do Fre-

vo do Brasil”, com exibições de 

samba, frevo e a autêntica ca-

poeira. (O Jornal, de 4 e 5 de 

abril de 1969, p.3)

06 Abr - Domingo  

 Aniversário de 43 anos do 

Centro Espírita Graça, Luz e Vitó-

ria, fundado pela irmã Albertina 

Sanches (Bebé). (Jornal do Co-

mércio, de 3 de abril de 1969, p.2)

07 Abr - Segunda-Feira  

 Início das atividades em Ma-

naus da Livraria Editora Pilar, dis-

tribuidora da enciclopédia Delta 

Larousse e do dicionário Caldas 

Aulete. O coquetel de lançamen-

to ocorreu no Auditório Alber-

to Rangel. (A Crítica, de 10 de 

abril de 1969, p.7)
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08 Abr - Terça-Feira  

 As empresas Jornal do Co-

mércio e Rádio Baré realizam 

missa na Catedral Metropolitana 

de Manaus em celebração ao pri-

meiro aniversário do falecimen-

to do jornalista Francisco de As-

sis Chateaubriand Bandeira de 

Mello, fundador dos Diários As-

sociados. (Jornal do Comércio, 

de 4 de abril de 1969, capa)

 O Ballet Folclórico Esta-

tal da Moldávia, da União Sovi-

ética, inicia temporada de duas 

apresentações no Teatro Ama-

zonas. “O JOK da Moldávia traz 

a Manaus um total de 80 pes-

soas entre bailarinos e técnicos, 

graças ao interesse da Funda-

ção Cultural do Amazonas, em-

penhada em mostrar aos ama-

zonenses aspectos culturais 

de uma das maiores regiões 

do mundo”. (O Jornal, de 6 de 

abril de 1969, capa)

09 Abr - Quarta-Feira  

 Dia do Colégio Estadual do 

Amazonas, efeméride instituída 

nesta data por ser o dia em que 

o interventor federal Álvaro Bo-

telho Maia, por meio do Decre-

to-Lei nº 4.244, de 9 de abril de 

1942 (Lei Orgânica do Ensino Se-

cundário), substituiu o nome de 

Ginásio Amazonense Pedro II 

pela denominação Colégio Esta-

dual do Amazonas. (O Jornal, de 

9 de abril de 1969, p.5)

 Início da ligação aérea-car-

gueira da Avianca, entre Pana-

má e Manaus, via Bogotá, ope-
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rando com o avião C-54 com 

capacidade de oito tonela-

das livres. (A Crítica, de 10 de 

abril de 1969, p.5)

10 Abr - Quinta-Feira  

 Aniversário de 32 anos de 

fundação da Associação Ama-

zonense de Imprensa, ocasião 

em que o presidente da AAI, 

Newton Aguiar, falou sobre a 

edificação da nova Casa da Im-

prensa do Amazonas, no mes-

mo local da atual, com dois an-

dares, em um grande edifício 

a ser construído pela constru-

tora Casul, com dependências 

para o Sindicato dos Jornalis-

tas Profissionais do Amazonas. 

(Jornal do Comércio, de 11 de 

abril de 1969, p.8)

 Inauguração do Cinema de 

Arte da União Esportiva Portu-

guesa, com sessões todas as 

quintas-feiras, às 20h30. O filme 

de estreia foi “A Lista de Adrian 

Messenger”. (O Jornal, de 9 de 

abril de 1969, p.3)

 Fundação do Rotary Clube 

Adrianópolis, o número 13.683 

no mundo e presidido pelo co-

ronel Floriano Pacheco, titular 

da Suframa. (Jornal do Comér-

cio, de 10 de abril de 1969, p.8)

 Equipe de voleibol do Rio 

Negro derrota o Nacional na fi-

nal do 1º turno da Taça Estado 

do Amazonas, por 3 sets a 0. 

O jogo ocorreu na quadra “J.G. 

Araújo” e o técnico rionegrino 

era Arnaldo Santos. (Diário da 

Tarde, de 11 de abril de 1969, p.4)
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11 Abr - Sexta-Feira  

 Inauguração de uma agên-

cia do Banco da Bahia S.A., na 

rua Marechal Deodoro, n. 213. 

Seu gerente era o senhor Eros 

Peixoto de Azevedo, ex-secretá-

rio de Administração da Prefei-

tura de Manaus. (O Jornal, de 8 

de abril de 1969, p.5)

 Primeira reunião da tor-

cida organizada “Galo Carijó”, 

na sede do Atlético Rio Negro 

Clube, com apresentação do 

coro e do samba característi-

co da torcida. (O Jornal, de 11 de 

abril de 1969, p.12)

 Governador Danilo Areo-

sa envia ofício à Companhia de 

Habitação do Amazonas (Coha-

b-AM), recomendando que o 

conjunto do Japiim seja deno-

minado “Conjunto 31 de Março”, 

como reconhecimento do povo 

amazonense a um dos maiores 

benefícios trazidos pela Revolu-

ção de 1964, que foi o Plano Ha-

bitacional Brasileiro. (O Jornal, 

de 12 de abril de 1969, p.5)

12 Abr - Sábado  

 Lançamento da rota Ma-

naus-Porto Velho pela empresa 

aérea Cruzeiro do Sul, “com os 

confortáveis aviões YS-11, de fa-

bricação japonesa, já utilizados, 

com bastante sucesso, na liga-

ção com Boa Vista, capital de 

Roraima. O YS-11 irá a Porto Ve-

lho e voltará no mesmo dia, sen-

do o seu percurso normal calcu-

lado em 1 hora e 40 minutos de 
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voo, sem escalas”. (O Jornal, de 

9 de abril de 1969, p.5)

13 Abr - Domingo 

 Inauguração da iluminação 

do campo de futebol da Brasilju-

ta, com a realização de um tor-

neio com a participação de to-

das as empresas que disputarão 

a VII Olimpíada Operária: Brasil-

juta, Curtume Rio Negro, Cam-

tel, Papaguara, Copam, Senai, 

CEM, Brasil Hévea, Compensa, J. 

A. Castro, Curtume Canadense 

e Moageira de Trigo. (Diário da 

Tarde, de 11 de abril de 1969, p.4)

14 Abr - Segunda-Feira

 Aula inaugural do Curso 

Transplante Pré-Vestibular e Me-

dicina, Farmácia e Odontologia, 

na rua Major Gabriel, 763, perto 

da Ramos Ferreira (onde funcio-

na o Curso General Osório). O 

Transplante é uma fusão do Cur-

so Dr. Barnard, fundado em 1968 

pelo professor Anísio Ferreira de 

Souza, e possui as seguintes ma-

térias e professores: Química – 

profs. Fred Arruda e Mario Ewer-

ton; Física – Anísio de Souza e 

Pedro Russo Nasser; Biologia – 

Trigueiro, Abelardo e Abel; Por-

tuguês – Adair; Inglês – Marcos 

Barros; e Francês – Moisés. (O 

Jornal, de 9 de abril de 1969, p.5)

15 Abr - Terça-Feira  

 Início das aulas do “Curso 

Objetivo”, um dinâmico curso 

pré-vestibular de Medicina, Far-
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mácia e Odontologia, em funcio-

namento no Grupo Escolar José 

Paranaguá. “Tendo como res-

ponsáveis os professores Leonel 

Amado (Biologia Geral) e Wilton 

Mendes (Física), o Curso Objeti-

vo conta com professores aca-

dêmicos de Medicina e as maté-

rias a serem dadas são: biologia, 

química, física, português, fran-

cês e inglês”. (O Jornal, de 4 e 5 

de abril de 1969, p.3)

  Início das inscrições de clu-

bes ao Campeonato Amazonen-

se de Futebol. “Entrementes, os 

clubes ativam seus preparati-

vos no tocante à regularização 

de seus atletas, estando quase 

em dia as associações Nacional, 

Rio Negro, Fast Clube e Rodovi-

ária. O Sul América é o mais ir-

regular, dado que ainda não en-

tregou à FAF nenhum pedido de 

transferência de atleta e nenhum 

contrato para registro, seguindo 

América, São Raimundo e Olím-

pico, sendo que este já deu en-

trada em alguns contratos, fal-

tando as transferências dos 

novos jogadores”. (O Jornal, de 

10 de abril de 1969, p.12)

 Governador Danilo Areo-

sa envia à Assembleia Legislati-

va anteprojeto de lei autorizando 

ao Poder Executivo fazer em-

préstimo externo de US$ 2 mi-

lhões para a aquisição de equi-

pamento e construção de uma 

emissora de televisão educati-

va. (Jornal do Comércio, de 16 de 

abril de 1969, p.8)

 A Assembleia Legislati-

va aprova a concessão de títu-

lo de “Cidadão do Amazonas” 
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ao ministro da Fazenda, Antô-

nio Delfim Neto, proposta pelo 

deputado estadual Sergio Pes-

soa Neto. (O Jornal, de 16 de 

abril de 1969, p.2)

16 Abr - Quarta-Feira  

 Início da circulação do jor-

nal “A Notícia”, criado pelo em-

presário Felix Fink. “É matutino 

e de características modernas, 

orientando-o o deputado Andra-

de Netto e os jornalistas Arlindo 

Porto (Secretaria) e Paraguas-

su Oliveira (Administração)”. 

(Jornal do Comércio, de 17 de 

abril de 1969, p.8)

17 Abr - Quinta-Feira  

 Início da entrega das cha-

ves das residências do novo 

conjunto residencial da Com-

panhia de Habitação do Ama-

zonas, no Parque 10 de Novem-

bro. (Diário da Tarde, de 18 de 

abril de 1969, capa)

 Secretaria de Educação e 

Cultura do Estado (SEC) assina 

contrato com a empresa Carva-

lho Hosken para a construção do 

prédio que servirá de sede para 

a TV Educativa de Manaus, na 

estrada da Ponta Negra com a 

estrada do Tarumã. “A obra será 

edificada em duas etapas, sen-

do a primeira destinada às ins-

talações para transmissores e 

torres, a segunda abrangerá um 

auditório com capacidade para 
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300 pessoas, instalações e ad-

ministração”. (A Crítica, de 26 de 

abril de 1969, p.5)

18 Abr - Sexta-Feira 

 

 O presidente Costa e Sil-

va assina decreto criando a 12ª 

Região Militar, com sede em Ma-

naus e jurisdição sobre o Esta-

do do Amazonas e Territórios 

Federais de Roraima e Rondô-

nia. Pelo decreto, foi extinto o 

Grupamento de Elementos de 

Fronteira e transferida a sede 

do Comando Militar da Amazô-

nia de Belém para Manaus. “O 

decreto em apreço determina 

que o Comando da XII Região 

Militar será exercido cumulati-

vamente com o Comando Mili-

tar da Amazônia, e transforma o 

Quartel-General do Grupamen-

to de Elementos de Fronteira 

em Quartel-General do Coman-

do Militar da Amazônia e da Dé-

cima-Segunda Região Militar”. 

(Jornal do Comércio, de 19 de 

abril de 1969, capa)

 Inauguração do anexo do 

Departamento da Imprensa Ofi-

cial, destinado ao Serviço de 

Administração, na rua Leonar-

do Malcher. (O Jornal, de 19 de 

abril de 1969, p.5)

19 Abr - Sábado  

 Aniversário de 21 anos do 

jornal A Crítica, “fundado que foi 

a 19 de abril de 1948, e após ter 

funcionado na Eduardo Ribeiro, 

posteriormente, e até hoje, pas-

sou a funcionar em sede própria, 
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na Lobo D’Almada. (O Jornal, de 

20 de abril de 1969, p.5)

 Voo inaugural do avião 

YS-11, da linha Manaus-Por-

to Velho, pertencente à empre-

sa Serviços Aéreos Cruzeiro do 

Sul. (Diário da Tarde, de 18 de 

abril de 1969, capa)

 Coquetel de lançamento do 

concurso “Miss Amazonas-69”, 

no Restaurante Chapéu de Pa-

lha. Promovido pelos Diários e 

Rádios Associados do Amazo-

nas, o concurso dará à eleita, 

além do título de Miss Amazo-

nas, o de Miss Tricentenário de 

Manaus. A vencedora será a re-

presentante amazonense na es-

colha de Miss Brasil que acon-

tece em junho, no estado da 

Guanabara (Jornal do Comércio, 

de 16 de abril de 1969, p.5)

20 Abr - Domingo  

 Inauguração da moder-

na sede social do Acácia Clu-

be, na avenida Joaquim Na-

buco, n. 1842. O Acácia era um 

clube destinado às comuni-

dades maçônicas do Amazo-

nas, Acre, Rondônia e Roraima. 

(Jornal do Comércio, de 20 de 

abril de 1969, p.8)

 Início do 8º Congresso Ba-

tista Brasileiro, promovido pela 

Junta da Convenção Batista. O 

responsável pela comissão orga-

nizadora foi o pastor José Vila-

ça da Silva, presidente executivo 

da Junta de Missões no Amazo-

nas, Acre e Territórios Limítrofes. 

O congresso se estendeu até o 

dia 27 de abril. (A Crítica, de 17 

de abril de 1969, p.7)
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 Realização da festa “Noite 

Árabe”, com a escolha do “Bro-

to Oriental 1969”, no Restau-

rante Chapéu de Palha, evento 

organizado pelo jornalista Fa-

rid Amud. A vencedora foi Gra-

ce Abrahim. (O Jornal, de 24 de 

abril de 1969, p.8)

21 Abril – Segunda-Feira

 

 Polícia Militar realiza pro-

gramação em homenagem ao 

Mártir da Independência, José 

Joaquim da Silva Xavier, o Tira-

dentes, patrono da corporação. 

“8 horas – Hasteamento do Pavi-

lhão Nacional; 9 horas – Soleni-

dade de encerramento do Cur-

so de Formação de Sargentos, 

com a palavra do orador da tur-

ma, entrega de divisas e diplo-

mas e discurso do paraninfo, 

coronel José Maury de Araújo 

Silva, demonstração de ataque 

e defesa e coquetel às autorida-

des e convidados; 16,30 horas – 

retreta da Banda de Música, na 

Praça Heliodoro Balbi; e 21 ho-

ras – Reunião dançante na sede 

da Associação dos Sargentos do 

Amazonas”. (Jornal do Comér-

cio, de 20 de abril de 1969, p.8)

22 Abr - Terça-Feira  

 Inauguração de uma fi-

lial da Drogaria Econômica, 

das Organizações Haddad, à 

rua Henrique Martins, n. 116, es-

quina com Joaquim Sarmento, 

no Centro. (A Crítica, de 19 de 

abril de 1969, p.10)
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23 Abr - Quarta-Feira  

 Aniversário da jornalista Ma-

ria de Lourdes Archer Pinto. (A 

Crítica, de 25 de abril de 1969, p.7)

 Toma posse na Academia 

Amazonense de Letras o poe-

ta Sebastião Norões, eleito para 

ocupar a cadeira que tinha como 

patrono o poeta Raimundo Mon-

teiro. O discurso de saudação foi 

proferido pelo acadêmico Mário 

Ypiranga Monteiro. (A Crítica, de 

23 de abril de 1969, p.8)

 Cerimônia de posse da nova 

diretoria do Centro Educacional 

Christus do Amazonas, com Orí-

genes Júnior, presidente; Carlos 

Seffair, vice-presidente, e Adria-

no Antony, tesoureiro. (A Crítica, 

de 24 de abril de 1969, p.5)

24 Abr – Quinta-Feira 

 A União Esportiva Portu-

guesa (UEP) divulga o regula-

mento do concurso “Canção-

-Tema do 3º Centenário” que 

premiará as melhores composi-

ções feitas especialmente para 

a data, com possibilidade de se 

tornar o hino da cidade de Ma-

naus. (Jornal do Comércio, de 25 

de abril de 1969, p.5)

25 Abr - Sexta-Feira  

 O Departamento Regio-

nal do Sesi reabre o Clube So-

cial “Morvand de Figueire-

do”, no bairro São Raimundo. 

(Jornal do Comércio, de 25 de 

abril de 1969, p.8)
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 Inauguração da bouti-

que “Pret-à-Porter”, na avenida 

Eduardo Ribeiro, de proprieda-

de da senhora Judith Whitloik. 

(Jornal do Comércio, de 26 de 

abril de 1969, p.3)

26 Abr - Sábado  

 A Companhia Industrial e 

Comercial Brasileira de Produtos 

Alimentares Nestlé inaugura as 

novas e modernas instalações da 

sua representação em Manaus, à 

rua dos Barés, n. 356, no Centro. 

(Jornal do Comércio, de 19 de 

abril de 1969, p.8)

 Comemoração de aniver-

sário do Lions Clube de Manaus 

– Vitória Régia, cujo presiden-

te era Roberto Caminha. O even-

to ocorreu na “Varanda Tropi-

cal” do luxuoso Hotel Amazonas. 

(Jornal do Comércio, de 20 de 

abril de 1969, p.3)

27 Abr - Domingo 

 Diretório Acadêmico “12 de 

Maio”, do Curso de Enferma-

gem da Universidade do Ama-

zonas, realiza a “Festa do Ter-

mômetro”, em homenagem às 

calouras. O local do evento foi na 

própria Escola de Enfermagem. 

(Jornal do Comércio, de 26 de 

abril de 1969, p.3)

 Comemoração de aniver-

sário de 17 anos de fundação do 

Grêmio Guanabara Clube, pre-

sidido por Clemente Simões. 

(Jornal do Comércio, de 1º de 

maio de 1969, p.3)
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28 Abr – Segunda-Feira 

 Início de temporada de luta 

livre no Ginásio Flamengo, com 

15 lutadores contratados pelo 

empresário Paulista. São eles: 

Netuno, Romano, Mineiro, Tar-

zan, Kid, Eutrópio, Oder De-

mônio, Tigre Voador, Silva, Ubi-

ratam, Alfredo, Jesus, Jevenal 

Varas, Urso e Russo. A mesa jul-

gadora era composta do tenen-

te-coronel Alcimar Pinheiro; drs. 

Joaquim Parente e Aluízio Oli-

veira; médicos Jair Cavalcanti e 

Tereza Cavalcanti; e enfermeiro 

Raimundo. (Jornal do Comércio, 

de 24 de abril de 1969, p.4)

29 Abr – Terça-Feira 

 Reunião do Grupo Executi-

vo do Estádio Vivaldo Lima, no 

escritório do colegiado que fica 

ao lado do “Tartarugão”. “Como 

destaque especial, a reunião 

desta tarde, do Grupo Execu-

tivo, será presidida pelo gover-

nador Danilo Duarte de Matos 

Areosa, que agora mais do que 

nunca mostra-se disposto a en-

tregar o ‘Maracanã do Norte’ ao 

povo amazonense até o fim do 

corrente ano. (O Jornal, de 29 de 

abril de 1969, p.12)

30 Abr - Quarta-Feira 

 Inauguração do sistema de 

abastecimento de água do Con-

junto Castelo Branco, no bairro 
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Parque 10 de Novembro, cons-

truído pelo Departamento de 

Águas e Esgoto (DAE). “Com 

um reservatório de baixo recal-

que com capacidade para 1.200 

litros cúbicos, os habitantes do 

conjunto disporão de um efi-

ciente abastecimento d’água, 

construído em métodos moder-

nos, inclusive para ter o proces-

so de tratamento, com que se-

rão eliminadas as impurezas 

da água”. (A Crítica, de 23 de 

abril de 1969, p.5)

 O Nacional é campeão da 

2ª Taça Amazonas de Futebol 

ao vencer por 3 a 0 a equipe do 

Fast Clube, no estádio Gilberto 

Mestrinho, o popular “Estádio da 

Colina”, no bairro São Raimun-

do. (Jornal do Comércio, de 1º de 

maio de 1969, p.4)

 Falecimento do comenda-

dor Felix Fink, proprietário da 

“Drogaria Fink” e fundador do 

jornal “A Notícia”. (A Notícia, de 

1º de maio de 1969, capa)
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1º Mai - Quinta-Feira

 Realização da 7ª Olimpía-

da Operária do Amazonas, or-

ganizada pelo Serviço Social da 

Indústria (Sesi). “Já está asse-

gurada a participação de 15 em-

presas industriais na VII Olimpí-

ada Operária do Amazonas, que 

se realiza de 1º a 18 de maio nes-

ta capital, sob o patrocínio e or-

ganização da Delegacia do De-

partamento Nacional do Serviço 

Social da Indústria”. (A Crítica, 

de 26 de abril de 1969, p.5)

 A Companhia de Habitação 

do Amazonas (Cohab-AM), sob 

a presidência do major José Ri-

bamar Nunes Moreira, faz a en-

trega das primeiras casas aos 

jornalistas amazonenses no con-

junto residencial Presidente Cas-

tello Branco, no bairro Parque 10 

de Novembro. (O Jornal, de 3 de 

maio de 1969, capa)

 Aniversário de fundação do 

Luso Sporting Club. (A Crítica, 

de 29 de abril de 1969, p.5)

 A União da Mocidade da 

1ª Igreja Batista de Manaus re-

aliza a tradicional Festa do Li-

vro, no salão de cultos daque-

le tempo evangélico. O orador 

foi o pastor Natanael Quadros 

Barreto. (A Notícia, de 3 de 

maio de 1969, capa)

 Início do período de ins-

crições dos grupos folclóri-

cos para se apresentarem no 

13º Festival Folclórico do Ama-

zonas, no Estádio General Osó-

rio. As inscrições eram realiza-

das na redação de “O Jornal” e 

do “Diário da Tarde”, da família 
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Archer Pinto. (O Jornal, de 11 de 

maio de 1969, p.5)

02 Mai - Sexta-Feira

 Início das inscrições para 

o concurso “Canção-Tema do 

3º Centenário de Manaus”, reali-

zado pela União Esportiva Por-

tuguesa. (O Jornal, de 25 de 

abril de 1969, p.2)

 Início oficial do funciona-

mento do moderno parque de 

estacionamento construído pela 

Prefeitura de Manaus, na Praça 

Tenreiro Aranha. (Diário da Tar-

de, de 2 de maio de 1969, capa)

03 Mai - Sábado

 Aniversário de 93 anos da 

Polícia Militar do Amazonas. 

“Atualmente comandada pelo 

coronel José Maury de Araújo e 

Silva, oficial dos mais brilhantes 

do Exército Nacional, tem um 

efetivo de mil homens”. (O Jor-

nal, de 3 de maio de 1969, capa)

 Toma posse a primeira dire-

toria do Sindicato das Indústrias 

Gráficas de Manaus, cujo presi-

dente era Isahu Prado Vilhena. 

A cerimônia ocorreu na sede da 

Associação Comercial do Ama-

zonas. (Jornal do Comércio, de 

3 de maio de 1969, p.8)

 Inauguração da Clínica São 

Judas Tadeu, na rua Leonar-

do Malcher, n. 734, especializa-

da no atendimento de casos de 

ouvido, nariz e garganta. A clíni-

ca tinha como médicos especia-

listas os drs. Hylace Braga, Pla-

tão Araújo, Nilson Vasconcelos e 
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Geldásio Portela. (A Crítica, de 3 

de maio de 1969, p.5)

 Primeiro dia de exibição do 

espetáculo de touradas “Fies-

ta Brava”, no Estádio Gilberto 

Mestrinho, bairro São Raimun-

do, com a participação de tou-

reiros espanhóis e colombianos: 

Garcia Montoja, Miguel Ange-

lo “El Gringo”, Jaime Valenza, 

Noel Valenza, Rafael Montaña e 

Mirian Leal. (O Jornal, de 3 de 

maio de 1969, p.8)

04 Mai - Domingo

 Falecimento do ex-inter-

ventor e ex-governador do Ama-

zonas, senador Álvaro Botelho 

Maia, no hospital da Santa Casa 

de Misericórdia, vítima de um 

ataque cardíaco. (Diário da Tar-

de, de 5 de maio de 1969, capa)

 Aniversário de Flavia-

no Limongi, advogado, mem-

bro da Junta de Conciliação 

da Justiça do Trabalho, comer-

ciante e presidente da Federa-

ção Amazonense de Futebol. 

(Jornal do Comércio, de 4 de 

maio de 1969, p.3)

 Encerramento da Campa-

nha de Evangelização das Amé-

ricas, no Amazonas, com um 

desfile de carros e do povo ba-

tista por várias ruas da cidade. 

Os organizadores foram os líde-

res Ulysses Pimentel e Barros de 

Carvalho. (Jornal do Comércio, 

de 4 de maio de 1969, p.8)

 Realização de missa em 

ação de graças a Nossa Senho-

ra do Líbano, a milagrosa padro-
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eira dos libaneses e seus des-

cendentes espalhados por todo 

o mundo. A missa foi celebra-

da pelo arcebispo metropolita-

no Dom João de Souza Lima na 

Igreja dos Remédios. (O Jornal, 

de 6 de maio de 1969, capa)

05 Mai - Segunda-Feira

 O Centro de Instrução de 

Guerra na Selva (Cigs) inicia mais 

um curso de adestramento de 

militares para o combate na sel-

va. “Haverá, como das vezes an-

teriores, participação de oficiais 

estrangeiros – cujo número, este 

ano, talvez atinja a 11 – já tendo 

chegado um americano”. (A No-

tícia, de 1º de maio de 1969, p.3)

 Inauguração do Laborató-

rio Santo Antônio, à rua Joaquim 

Sarmento, n. 19, dirigido pelos 

especialistas Edivar Fernandes, 

Mário Kazniakowski e Raimun-

do Martins. (A Crítica, de 5 de 

maio de 1969, p.5)

06 Mai - Terça-Feira

 Companhias aéreas apre-

sentam às agências de viagem 

um roteiro sobre Manaus. O 

evento ocorreu no Rio de Janei-

ro, em um coquetel no “Terrace 

Club” (Edifício Avenida Central), 

com o título “Conheça o lendário 

Amazonas, gozando das vanta-

gens de seu Porto Livre”. (O Jor-

nal, de 7 de maio de 1969, p.3)
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07 Mai - Quarta-Feira

 A Delegacia Especializada 

de Trânsito cria a Comissão de 

Planejamento do Trânsito, com-

posta dos senhores Moacir Al-

ves, Hudson Cordeiro de Ma-

galhães, Rafael Cohen, Antônio 

Tavares, Paulo de Oliveira, te-

nente Benfica, Felix Weekes e 

Flávio de Souza. “A comissão 

terá a sua primeira reunião reali-

zada hoje, quinta-feira, devendo 

a mesma ocorrer no Quartel da 

Polícia Rodoviária, às 20 horas. 

As reuniões ocorrerão três vezes 

por semana, ou seja, às terças, 

quartas e quintas-feiras”. (O Jor-

nal, de 8 de maio de 1969, p.5)

 Lançamento oficial do LP 

“Carrapeta, a Mulher de Cotôco 

e Outras Bossas”, do radialista 

e cantor José Costa de Aquino, 

o popular “Carrapeta”, no hall 

do Jornal do Comércio. O disco 

foi gravado pela Philips do Bra-

sil. Na campanha de “Carrape-

ta” a vereador em 1968, ele usou 

os slogans “Não vote em branco, 

vote em preto, vote em mim” e 

“Vote em viado cachorro”, uma 

referência que ligava seu núme-

ro de candidato (2419) às deze-

nas do “jogo do bicho”. Naquele 

pleito, J. Aquino se elegeu como 

o segundo mais votado do seu 

partido, o MDB. (A Crítica, de 3 

de maio de 1969, p.5)

 Comemoração de dois anos 

da linha aérea Manaus-Bogo-

tá pela Avianca, com jantar re-

alizado no Restaurante Chapéu 

de Palha e a presença de Henry 

Beczkowski, gerente da referida 
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empresa aérea. (A Notícia, de 3 

de maio de 1969, p.8)

 Aniversário de cinco anos 

do programa musical “Parada 

dos Maiorais”, da Rádio Rio Mar. 

“Referido musical, levado ao ar 

de segunda-feira a sábado, en-

tre as 12,05 e 12,30, é conduzi-

do pelo radialista Watson Cruz, 

que entende de boa música e 

faz desfilar as ‘maiorais’ nacio-

nais e internacionais”. (O Jornal, 

de 7 de maio de 1969, p.3)

 A equipe de voleibol mas-

culino do Nacional vence o time 

do Olímpico por 3 sets a 0 e se 

torna campeã do 2º turno da 

Taça Cidade de Manaus. O Olím-

pico já havia se sagrado cam-

peão do 1º turno. (Diário da Tar-

de, de 8 de maio de 1969, p.4)

08 Mai - Quinta-Feira

 O acadêmico Cláudio da 

Matta assume a presidência do 

Diretório Acadêmico da Facul-

dade de Direito da Universida-

de do Amazonas. A solenida-

de de posse foi presidida pelo 

professor Ariosto Rocha, cate-

drático de Direito Financeiro. 

(Jornal do Comércio, de 9 de 

maio de 1969, p.8)

 A firma Cunha e Filho, pro-

prietária da Tabacaria Globo, re-

aliza sua primeira exportação de 

cigarros finos (300 mil) para a 

cidade de Belém. “Sua produ-

ção atual, com 3 turmas, já al-

cança o total de 15.000 caixas, 

ou sejam 150 milhões de cigar-

ros. A matéria prima (fumo e pa-

pel) é toda nacional, importada 
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do Rio Grande do Sul e São Pau-

lo, bem como a quase totalida-

de dos equipamentos que utiliza 

em sua fábrica, localizada na Ca-

choeirinha”. (A Crítica, de 10 de 

maio de 1969, p.5)

09 Mai - Sexta-Feira

 Apresentação da ex-Banda 

do Canecão, no Olímpico Clube, 

com músicas de carnavais an-

tigos “e dando novas e magní-

ficas roupagens às canções do 

momento”. (A Crítica, de 3 de 

maio de 1969, p.5)

10 Mai - Sábado

 Aniversário do padre 

Raymundo Nonato Pinheiro, fi-

lólogo e membro da Acade-

mia Amazonense de Letras e 

do Instituto Geográfico e His-

tórico do Amazonas (Igha). 

(Jornal do Comércio, de 10 de 

maio de 1969, p.3)

 A Associação dos Jovens 

da Colônia Agrícola Japonesa, 

presidida pelo sr. Toshihiro Taha-

ra, realiza a 9ª Festa Teatral, em 

sua sede localizada no quilôme-

tro 41 da Estrada Torquato Tapa-

jós, em homenagem aos anciãos 

ali radicados. (Jornal do Comér-

cio, de 8 de maio de 1969, p.8)

 A Ação Social Beneficen-

te da Praça 14 de Janeiro realiza 

festival cinematográfico em ho-

menagem ao Dia das Mães, no 

Cine Ipiranga. Os recursos an-

gariados seriam utilizados para 

comprar máquinas de escrever, 

visando a instalação de um cur-
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so gratuito de datilografia na 

Escola Profissional Dr. Vivaldo 

Lima, mantida pela associação 

desde 1962. (A Crítica, de 9 de 

maio de 1969, p.5)

 Os finalistas de 1969 do Co-

légio Solon de Lucena promo-

vem boate-show na sede do São 

Raimundo, com o conjunto mu-

sical “Os Tropicais”. (O Jornal, de 

9 de maio de 1969, p.3)

11 Mai - Domingo

 A equipe do Atlético Rio 

Negro Clube se torna bicam-

peã do “Torneio de Abertura” do 

Campeonato Amazonense de 

Futebol, ao vencer o Nacional 

por 1×0, no Parque Amazonen-

se. O torneio foi promovido pela 

Associação dos Cronistas e Lo-

cutores Esportivos do Amazo-

nas (Aclea). (A Crítica, de 12 de 

maio de 1969, p.8)

 O Fast Clube escolhe Rita 

Cáritas França Gonçalves como 

a vencedora do concurso “Rosa 

Fastiana-69”, representante da 

agremiação no Miss Amazonas. 

(Jornal do Comércio, de 13 de 

maio de 1969, p.8)

12 Mai - Segunda-Feira

 Criação do Instituto de Pes-

quisas e Experimentação Agro-

pecuária da Amazônia Oci-

dental (IPEAAOc), com sede 

em Manaus, decreto assinado 

pelo presidente Costa e Silva. 

(Jornal do Comércio, de 13 de 

maio de 1969, p.8)
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 Publicação, no Diário Ofi-

cial do Estado, do Edital de Con-

corrência para obras de comple-

mento da construção do Estádio 

Vivaldo Lima. (A Crítica, de 13 de 

maio de 1969, p.5)

 Início das inscrições do “1º 

Concurso de Trovas” promovi-

do pelo Sindicato dos Jornalis-

tas Profissionais (SJPEA) com 

o apoio da Associação Amazo-

nense de Imprensa (AAI), ten-

do como tema central o amor. 

Os três primeiros colocados re-

ceberiam os prêmios denomi-

nados “Aristophano Antony”, 

“Herculano de Castro e Costa” e 

“Álvaro Maia”. (Jornal do Comér-

cio, de 10 de maio de 1969, p.2)

 A equipe do Olímpico Clu-

be sagrou-se campeã da 1ª Taça 

Estado do Amazonas de Fute-

bol de Salão, com a vitória do 

Nacional sobre o Rio Negro, por 

4×2, em jogo realizado na qua-

dra da “Bola”. “Para alcançar o 

almejado título, o clube dos cin-

co aros realizou a seguinte cam-

panha: venceu o Princesa Isabel, 

por 6×1; ao Naútico, por 7×4; ao 

Bancrévea, por WO; Nacional, 

pelo marcador mínimo, e empa-

tou com o Rio Negro, por 3 gols, 

sendo este o único ponto perdi-

do que teve o campeão durante 

sua campanha”. (Diário da Tar-

de, de 13 de maio de 1969, p.4)

13 Mai - Terça-Feira

 O governador Danilo Are-

osa envia mensagem à Assem-

bleia Legislativa doando para a 

Arquidiocese de Manaus uma 
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área de terras situada na mar-

gem direita da avenida João Co-

elho, bairro Chapada. A mesma 

mensagem também prorroga-

va por mais 12 meses o prazo 

concedido ao Oberon Fute-

bol Clube para construir uma 

sede social na avenida Presi-

dente Dutra. (A Crítica, de 14 de 

maio de 1969, p.5)

 Cerimônia maçônica de sa-

gração do templo próprio da 

Loja Simbólica “Aurora Lusita-

na”, pertencente à jurisdição da 

Grande Loja do Amazonas, Acre, 

Rondônia, Roraima, “uma das 

mais antigas desta cidade, con-

tando 72 anos de existência”. 

Localizada na avenida Sete de 

Setembro, n. 1832, esta loja tinha 

como venerável o dr. Hamilton 

Henriques Trigueiro. Presentes 

à solenidade o desembarga-

dor Mário Verçosa, grão-mes-

tre; Manuel Ribeiro, grão-mestre 

adjunto; Rodolpho Vale, grande 

orador; Manuel Matos, grande 

secretário, e vários veneráveis 

de lojas. (Jornal do Comércio, de 

15 de maio de 1969, capa)

14 Mai - Quarta-Feira

 Governador Danilo Areo-

sa sanciona lei aprovada pela 

Assembleia Legislativa, conce-

dendo o título de “Cidadão Be-

nemérito do Amazonas” ao co-

mendador Agesilau Joaquim 

Gonçalves de Araújo, dirigen-

te maior da firma J. G. Araújo 

& Cia. Ltda. (O Jornal, de 15 de 

maio de 1969, p.5)
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 Os formandos da Faculda-

de de Direito da Universidade 

do Amazonas realizam a “Fes-

ta do Torto”, no Ideal Clube. 

(Jornal do Comércio, de 14 de 

maio de 1969, p.3)

15 Mai - Quinta-Feira

 Início das atividades do 

Banco do Estado de São Paulo 

S/A (Banespa) em Manaus, no 

prédio que ainda está em cons-

trução, na rua Guilherme Mo-

reira. “Não houve inauguração 

oficial, o que será feito no pró-

ximo mês de junho com a pre-

sença do governador Abreu So-

dré”. (Jornal do Comércio, de 16 

de maio de 1969, p.8)

 Inauguração do Ambula-

tório Santa Cecília, na rua Sil-

ves, n. 268. A direção do novo 

setor de assistência médica 

é da dra. Elza da Gama Lima. 

(Jornal do Comércio, de 14 de 

maio de 1969, p.8)

 Inauguração da Empre-

sa Nacional de Madeiras Tropi-

cais Ltda. (Tropical), na aveni-

da Ayrão, n. 2, bairro Presidente 

Vargas. O novo empreendimen-

to faz parte do grupo cons-

tituído das empresas A. F. da 

Silva & Cia. Ltda. (Serraria San-

ta Luzia) e Empresa Comer-

cial Técnica da Amazônia Ltda. 

(ECTAM). (O Jornal, de 14 de 

maio de 1969, p.5)

 Solenidade de incorpora-

ção dos conscritos convocados 

para prestarem o Serviço Militar, 

evento realizado no Quartel do 

27º Batalhão de Caçadores, no 
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bairro São Jorge. (Diário da Tar-

de, de 14 de maio de 1969, p.2)

16 Mai – Sexta-Feira 

 Os alunos da 4ª série “C” do 

Colégio Brasileiro realizam Boi-

te Show, nos salões do Nacio-

nal Futebol Clube, para arreca-

dar fundos destinados à festa de 

formatura da turma. A música 

será por conta do conjunto “The 

Blue Birds” e o traje é esporte 

decente. (Jornal do Comércio, 

de 16 de maio de 1969, p.3)

17 Mai - Sábado

 Inauguração da boate do 

Cheik Clube, “com apresentação 

da luz negra”. (A Crítica, de 17 de 

maio de 1969, p.11)

18 Mai - Domingo

 Apresentação oficial do 

“Galo Carijó”, mascote do Atlé-

tico Rio Negro Clube. “A Direto-

ria do Atlético Rio Negro Clube 

convoca a comunidade rionegri-

na, em particular os seus Direto-

res, Sócios Proprietários, Sócios 

Contribuintes e seus Dependen-

tes para a solenidade de caráter 

popular que ser realizará à por-

ta do Clube, e depois por toda a 

cidade e no Parque Amazonen-

se”. (Jornal do Comércio, de 16 

de maio de 1969, p.3)

 Início do Campeona-

to Amazonense de Futebol de 

1969, com a participação de oito 

equipes: Nacional, Fast Clube, 

Rio Negro, Olímpico, Sul Amé-

rica, São Raimundo, América e 
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Rodoviária. No primeiro jogo, re-

alizado no Parque Amazonense, 

o Rio Negro venceu o América 

por 6×2. (Diário da Tarde, de 19 

de maio de 1969, p.8)

19 Mai - Segunda-Feira

 Solenidade de abertura 

da “Semana da Indústria” pro-

movida pela Federação das In-

dústrias do Estado Amazonas 

(Fieam). (A Notícia, de 20 de 

maio de 1969, p.8)

 Eleição da nova diretoria 

do Sindicato das Indústrias Me-

talúrgicas, na abertura da “Se-

mana da Indústria”. Encabeçada 

pelo presidente Aristóteles Bon-

fim, a diretoria eleita era com-

posta também por Antônio Fer-

nandes Marques, Nilo Lopes, 

Sebastião Silva, Pedro Sampaio 

e Juarez Sousa. (A Crítica, de 21 

de maio de 1969, p.5)

 Início das aulas do cur-

so “11 de Agosto”, preparató-

rio para o vestibular da Facul-

dade de Direito da Universidade 

do Amazonas e que vai funcio-

nar em uma das salas do Insti-

tuto de Educação do Amazonas. 

“Como é sabido, este é o tercei-

ro ano de vitoriosas atividades 

do mencionado cursinho, visto 

no último vestibular o índice de 

aproveitamento daqueles que 

o frequentaram ter alcançado a 

casa dos 80%”. (O Jornal, de 15 

de maio de 1969, p.5)

 Lançamento da primeira 

edição do jornal “A Tribuna Es-

tudantil”, do Ginásio Estadual 

Marquês de Santa Cruz, organi-
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zado pelo Departamento Cultu-

ral do Grêmio Estudantil Tenreiro 

Aranha. (Diário da Tarde, de 20 

de maio de 1969, p.3)

20 Mai - Terça-Feira

 Início das aulas do cursinho 

pré-vestibular “Dr. Zerbini”, para 

Medicina, Farmácia e Odonto-

logia. Localizava-se na avenida 

Sete de Setembro, em uma das 

dependências do Grupo Escolar 

Marechal Hermes, e tinha como 

professores Antônio Guimarães 

(Física), Ana Maria Cavalcanti 

(Biologia) e Rodrigo Ayres Lima 

(Química). (A Notícia, de 21 de 

maio de 1969, p.6)

21 Mai - Quarta-Feira

 Um disco-voador de 15 me-

tros de diâmetro sobrevoa os 

céus do Centro da cidade de Ma-

naus, à noite. “Surgiu sobre o 

cine Guarani, deu duas piruetas, 

fez um volteio gracioso e desa-

balou na direção da avenida Ge-

túlio Vargas, desaparecendo no 

Alto de Nazaré”. As testemunhas 

oculares do fato foram alunos do 

curso de Administração e alguns 

professores, entre os quais Luís 

Humberto Rosas, Gonzaga e Fei-

tosa Alencar. (A Crítica, de 23 de 

maio de 1969, capa)

22 Mai - Quinta-Feira

 A Divisão de Serviço So-

cial do Sesi concede o diploma 
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de “Operário Eficiente”. O even-

to ocorreu no auditório do Se-

nai e fez parte das comemora-

ções da Semana da Indústria. 

(Jornal do Comércio, de 17 de 

maio de 1969, p.8) 

23 Mai – Sexta-Feira 

 Nacional realiza festa de 

entrega das faixas de campeão 

amazonense de futebol de 1968, 

em jogo amistoso contra o Olím-

pico Clube, no campo da Colina. 

A partida ficou no empate em 1x1, 

com gols de Rolinha pelo Nacio-

nal e de Carlinhos pelo Olímpico. 

O juiz foi Raimundo Sena, auxilia-

do por Arlindo Luchards e Tarcílio 

Vasconcelos. (Jornal do Comér-

cio, de 24 de maio de 1969, p.4)

24 Mai - Sábado

 Início da terceira edição dos 

“Jogos Universitários do Ama-

zonas”, competição promovi-

da pela Federação Amazonen-

se Universitária de Desportos 

(Faud). As modalidades disputa-

das foram futebol de salão, bas-

quetebol, voleibol, futebol de 

campo, tênis de mesa e xadrez, 

além de competições de natação 

e atletismo. (Jornal do Comércio, 

de 20 de maio de 1969, p.4)

 O presidente da Compa-

nhia Brasileira de Fiação e Tece-

lagem de Juta (Brasiljuta), João 

Lúcio de Souza Coelho, recebe o 

diploma de “Industrial do Ano”, 

prêmio concedido pela Federa-

ção das Indústrias do Amazonas 

(Fieam), no jantar de encerra-
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mento da “Semana da Indústria”. 

A solenidade de entrega do di-

ploma ocorreu no Atlético Rio 

Negro Clube. (O Jornal, de 22 de 

maio de 1969, p.5)

 Instalação do Curso de Te-

lecomunicações, na Escola In-

dustrial Salesiana, à rua Viscon-

de de Porto Alegre, “organizado 

pela Sudam para a Amazônia, vi-

sando à formação de técnicos 

do nível médio, para operar no 

sistema de telecomunicações, 

ora em fase de implantações na 

Amazônia”. (A Crítica, de 24 de 

maio de 1969, p.5)

 Os finalistas do Curso Técni-

co do Colégio Brasileiro promo-

vem festa no Salão dos Espelhos 

do Atlético Rio Negro Clube, com 

a participação do conjunto “Os 

Aristocratas”. (Jornal do Comér-

cio, de 17 de maio de 1969, p.2)

25 Mai - Domingo

 O Atlético Rio Negro Clube 

realiza em seu Salão dos Espe-

lhos a “Festa das Rosas Verme-

lhas”, sendo escolhida a candi-

data Irna Carvalho Leal. Também 

participaram do concurso as se-

nhoritas Vera Lúcia Coelho, La-

mirse e Nádia Nasser, Laís Gar-

cia, Mary Israel, Laura Costa e 

Lígia Paes (A Crítica, de 27 de 

maio de 1969, p.11)

 O Grêmio Social e Recrea-

tivo de Educandos promove a 

“Festa das Rosas” para escolher 

a “Rosa de Maio Gremista”, com 

a participação do conjunto musi-
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cal “The Good Boys”. (O Jornal, 

de 22 de maio de 1969, p.3)

26 Mai - Segunda-Feira

 O secretário estadual de 

Produção, Hugo Brandt, envia ao 

governador Danilo Areosa de-

creto de desapropriação de uma 

área de terras situada no Km 7 da 

Estrada do Aleixo, em favor do 

Serviço Social da Indústria (Sesi), 

para a construção de um magní-

fico clube para os trabalhadores 

da indústria. (O Jornal, de 24 de 

maio de 1969, p.5)

27 Mai - Terça-Feira

 Inauguração da agência lo-

cal do Banco Nacional de Habita-

ção (BNH), na rua Guilherme Mo-

reira, em frente aos escritórios do 

Agente da Varig. (O Jornal, de 17 

de maio de 1969, p.5)

 O Banco Nacional de Habita-

ção (BNH) e a Superintendência 

do Desenvolvimento Econômi-

co da Amazônia (Sudam) firmam 

contratos relacionados com fi-

nanciamentos para as obras do 

novo sistema de abastecimento 

d’água de Manaus. (A Crítica, de 

27 de maio de 1969, p.4)

 Inauguração da Associa-

ção de Empréstimo e Poupan-

ça (Amazon-Lar), presidida por 

Luís Maximino Corrêa. O qua-

dro de sócios-fundadores era 

composto dos senhores Antô-

nio Cândido de Azambuja, Car-

los Alberto Vieira, Carlos Fernan-

do de Carvalho, Emídio Vaz de 

Oliveira, Fernando Loureiro Bra-
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ga Pereira da Cunha, Guido An-

tônio Couto Maciel, Guido de 

Magalhães Arantes, Heitor Morei-

ra Harrera, Herman Beczkswsky, 

Jauary Guimarães de Souza Ma-

rinho, João Augusto de Souto 

Loureiro, João Carneiro dos San-

tos, José Ribamar Nunes Moreira, 

Judah Elizer Levy, Luiz Adolpho 

Bernardes Baptista, Luiz Car-

los Vela Antony, Luiz Felipe Ber-

nard d’Arangona, Luiz Maximino 

de Miranda Corrêa Neto, Márcio 

Baroukel de Souza Braga, Márcio 

Rodrigues Lima, Maurício Gomes 

de Lemos, Nelson Esagui, Ignácio 

de Almeida, Plínio Xavier Benfica, 

Umberto Calderaro Filho, Wilson 

Ney Batista, Wilson da Silveira 

Pereira e Wilson Vieira dos San-

tos. (Jornal do Comércio, de 24 

de maio de 1969, p.8)

 Inauguração da nova uni-

dade geradora Diesel, na subes-

tação da avenida Wilkens de 

Mattos, no Plano Inclinado, insta-

lada recentemente pela Compa-

nhia de Eletricidade de Manaus 

(CEM) para reforçar o abaste-

cimento de energia elétrica de 

Manaus. (A Crítica, de 26 de 

maio de 1969, p.9)

 Inauguração da sede, em 

Manaus, do 1º Distrito Federal de 

Obras de Saneamento, na aveni-

da Getúlio Vargas, n. 860. (O Jor-

nal, de 28 de maio de 1969, p.3)

28 Mai – Quarta-Feira 

 Nacional Futebol Clube es-

treia no Campeonato Amazo-

nense de 1969, aplicando golea-

da de 4x0 sobre a equipe do São 
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Raimundo, no Estádio da Colina, 

com dois gols de Márcio, mais 

um de Marialvo e outro de Preti-

nho. O árbitro da partida foi José 

Espezim Neto, auxiliado por Ma-

noel Luís Bastos e Rosquilde Ser-

ra. (Jornal do Comércio, de 29 de 

maio de 1969, p.4)

29 Mai - Quinta-Feira

 A Delegacia Regional da 

Fundação IBGE (Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística) 

realiza sessão solene em come-

moração ao “Dia do Estatístico 

e Geógrafo”. (O Jornal, de 28 de 

maio de 1969, p.3)

 Dirigentes do Sindicato dos 

Jornalistas Profissionais do Ama-

zonas iniciam os trabalhos para 

a formação de um centro co-

munitário no Conjunto Residen-

cial Presidente Castello Branco, 

no Parque 10. (O Jornal, de 30 de 

maio de 1969, p.5)

30 Mai - Sexta-Feira

 O prefeito Paulo Pinto Nery 

inaugura o novo frigorífico do 

Mercado da Praça 14 de Janeiro, 

“visando pôr fim ao problema de 

conservação de gêneros de pri-

meira necessidade, como o peixe 

e a carne, os quais estavam so-

frendo prejuízos em face de fri-

gorífico existente não possuir ca-

pacidade suficiente”. (Diário da 

Tarde, de 22 de maio de 1969, p.3)

 Aniversário de Epaminondas 

Corrêa Baraúna, diretor-superin-

tendente do Jornal do Comércio 

fVoltar para Sumário



1969-2019

107

e da Rádio Baré. (O Jornal, de 31 

de maio de 1969, p.3)

 Lupercínio Nogueira é em-

possado no cargo de diretor 

da Escola Técnica Federal do 

Amazonas. (A Crítica, de 30 de 

maio de 1969, p.5)

 Toma posse a nova direto-

ria do Centro de Irradiação Men-

tal Tattwa “Joana d’Arc”, em ce-

rimônia realizada na sua sede 

localizada à rua Edson Melo, n. 3, 

bairro São Francisco. A presiden-

te eleita foi Senhorinha Braga da 

Silva. (Diário da Tarde, de 28 de 

maio de 1969, p.3)

 Após ser totalmente recu-

perado nos estaleiros São João, 

na Ilha do Caxangá, o barco-em-

purrador “Geoff” é lançado no rio 

Negro, em solenidade que con-

tou com a presença do sr. Edmar 

Burlamaqui Freire, presidente da 

Empresa de Navegação da Ama-

zônia (Enasa). (A Notícia, de 30 

de maio de 1969, p.8)

 Em reunião do Departa-

mento de Futebol do Olímpi-

co Clube, foram empossados 

os membros da Comissão Or-

ganizadora da Torcida Olímpi-

ca, formada por Teófilo Mesquita 

(presidente), Edson Paiva, José 

Feitoza, José Marinho e Antônio 

Alcântara. (O Jornal, de 1º de ju-

nho de 1969, p.12)

 O Atlético Spartacus Clu-

be realiza festa para escolher a 

“Garota Spartana”, no Rio Negro, 

sendo vencedora a srta. Leda 

Omena. (A Crítica, de 2 de ju-

nho de 1969, p.11)

 O “Zoológico Circus Las Ve-

gas”, do colombiano Fernando 
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Moreno Alvarez, inicia tempora-

da de apresentações na praça 

Oswaldo Cruz, bem em frente à 

entrada do “Roadway” do Porto 

de Manaus. “Tigres, leopardos, le-

ões, panteras, macacos e muitas 

outras feras, dos mais diferentes 

países, especialmente da África, 

encontram-se enjauladas, mas 

todas elas são mansas, tendo 

sido arrancadas, inclusive, suas 

unhas, como medida de precau-

ção para com a garotada”. (A No-

tícia, de 30 de maio de 1969, p.5)

31 Mai - Sábado

 Chega a Manaus o embai-

xador extraordinário e plenipo-

tenciário da República Árabe 

Unida junto ao governo brasi-

leiro, sr. Ahmed Farid Abousha-

dy, em visita à colônia árabe resi-

dente na cidade. “O Embaixador 

Ahmed Aboushady saiu do Ho-

tel Amazonas antes das 9 ho-

ras acompanhado dos srs. Kaled 

Hauache, Zarif e Malli Ballut os 

quais o levaram em um automó-

vel Galaxie amarelo-claro, para 

conhecer os pontos pitorescos 

da cidade. (A Crítica, de 2 de ju-

nho de 1969, p.5)

 O Aeroporto de Ponta Pe-

lada recebe pela primeira vez o 

pouso de um Boeing 707, per-

tencente à Força Aérea dos Es-

tados Unidos. O aparelho trazia o 

governador de Nova Iorque, Nel-

son Rockeffeler, enviado especial 

do presidente americano Richard 

Nixon aos países da América La-

tina. Rockeffeler fez escala na ca-

pital amazonense, oriundo de La 
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Paz, na Bolívia. Aqui, permane-

ceu por duas horas, sendo recep-

cionado pelo governador Danilo 

Areosa, que o levou a um passeio 

pela cidade. Depois, partiu com 

destino a Trinidad. (A Notícia, de 

1º de junho de 1969, p.5)

 O Nacional Futebol Clube 

lança a jovem Suely de Melo Ve-

ras como candidata a Miss Ama-

zonas e Miss Tricentenário. “A 

morena tem um metro e setenta 

e três de altura, é um estampão 

de mulher, beleza de sobra, estu-

dante do científico do Colégio Es-

tadual, 18 anos de idade”. (A Crí-

tica, de 30 de maio de 1969, p.5)

 Realização da festa “Bai-

le das Rosas de Maio”, nos sa-

lões do Ideal Clube, organiza-

do pelo colunista social Nogar e 

patrocinado pelo “Jornal do Co-

mércio” e pela “Rádio Baré”. O 

evento marcou o início das co-

memorações do aniversário do 

Ideal Clube. (A Crítica, de 31 de 

maio de 1969, p.3)

 Coquetel de lançamento 

da revista-álbum “Ocupação do 

Amazonas – Manaus, Zona Fran-

ca”, de Miguel Cruz e Silva, no 

Parque Aquático do Atlético Rio 

Negro Clube. (A Crítica, de 2 de 

junho de 1969, p.11)

 O Riama Clube realiza o 

“Baile das Rosas Psicodélicas”, 

com o desfile de 12 candidatas 

concorrendo ao posto de “Rosa 

Riamista-versão 69”. O local foi 

o Atlético Rio Negro Clube e a 

campeã foi Graça Ferraz. (A Crí-

tica, de 2 de junho de 1969, p.11)

 Realização do concurso 

“Miss Suburbana-69”, promovido 
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pelo colunista social Back, nos 

salões do Ipiranga Clube, bairro 

Cachoeirinha, com a escolha da 

mais bela amazonense dos bair-

ros de Manaus. A vencedora foi 

a srta. Ivanete Araújo, candida-

ta do Ferroviário, do bairro São 

Francisco, cuja conquista lhe ha-

bilitou a participar do Miss Ama-

zonas. (A Notícia, de 3 de ju-

nho de 1969, p.2)

 A União Esportiva Portu-

guesa (UEP) realiza festa para 

coroar Luzia Leitão como “Rosa 

Unionista-69”, evento que teve 

a participação do conjunto “The 

Sinner’s”. (O Jornal, de 27 de 

maio de 1969, p.3)
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1º Jun - Domingo

 Aniversário do coronel Jor-

ge Teixeira de Oliveira. (A Crítica, 

de 3 de junho de 1969, p.11)

 Inauguração da “TRIWA-

GEN”, oficina especializada em 

veículos da Volkswagen, na rua 

General Glicério, n. 221 (Beco Ce-

lestino). Seus proprietários eram 

Edson Nascimento Silva e Ed-

milson Nascimento Silva. (Jor-

nal do Comércio, de 1º de ju-

nho de 1969, p.8)

 Inauguração do “Salão do 

Bilhar” na rua Frei José dos Ino-

centes, n. 340, próximo à Pra-

ça Pedro II. (O Jornal, de 28 de 

maio de 1969, p.3)

02 Jun - Segunda-Feira

 Inauguração de um Escritó-

rio Técnico de Cobrança e Admi-

nistração de Bens, na rua Quinti-

no Bocaiuva, n. 86, altos, esquina 

com a Marechal Deodoro. A dire-

ção era dos acadêmicos de Di-

reito, José Limongi Cabral, João 

Crisóstomo Queiroz, José Rober-

to Tadros, Manuel Bessa e José 

Mendonça. (Jornal do Comércio, 

de 1º de junho de 1969, p.8)

 Início das aulas do primeiro 

curso especializado de Ginástica 

Yoga da cidade, na União Espor-

tiva Portuguesa, ministrado pela 

professora Sachiko. (A Crítica, de 

2 de junho de 1969, p.5)
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03 Jun - Terça-Feira

 Aniversário do general Sy-

seno Sarmento, comandante do 

1º Exército. “Filho do Amazonas, 

de onde foi Interventor Federal, 

vem cumprindo uma trajetória 

brilhante, na sua carreira de mi-

litar, toda ela pontilhada de epi-

sódios marcantes, nos quais a 

nota de realce é a sua dedicação 

à profissão que abraçou e a que 

tem dignificado com exemplos 

eloquentes”. (Jornal do Comér-

cio, de 3 de junho de 1969, p.8)

 Lançamento da maquete do 

novo prédio da Escola de Servi-

ço Público do Estado do Amazo-

nas (Espea), que será erguido à 

rua 10 de Julho, em frente à San-

ta Casa. “A obra, um trabalho do 

arquiteto Severiano Porto, será 

mais uma realização do governo 

do Estado, em colaboração com 

a Secretaria de Educação e Cul-

tura e a Prefeitura Municipal de 

Manaus”. (O Jornal, de 3 de ju-

nho de 1969, p.3)

 Início das aulas do curso 

de artes domésticas da Escoli-

nha “Walita”, na sede do Atléti-

co Rio Negro Clube, patrocina-

do pela Moto-Importadora Ltda. 

e ministrado pela professora Ani-

ta Silva. (A Notícia, de 30 de 

maio de 1969, p.6)

 O Centro de Irradiação Men-

tal “Tattwa Emanuel” do Círculo 

Esotérico da Comunhão do Pen-

samento realiza sessão branca 

em homenagem e elevação es-

piritual de Álvaro Botelho Maia, 

“pela passagem do trigésimo dia 

de sua passagem do plano terre-
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no para o espiritual”. (A Crítica, 

de 31 de maio de 1969, p.5)

04 Jun - Quarta-Feira

 O governador Danilo Are-

osa envia à Assembleia Legisla-

tiva mensagem acompanhada 

de anteprojeto de lei, autorizan-

do a doação de terreno do Esta-

do, na estrada do Bombeamen-

to, para a Sociedade Industrial de 

Manaus Ltda. (SIM), destinado à 

construção de uma fábrica de 

meias de nylon e outros artigos 

femininos. (A Notícia, de 5 de ju-

nho de 1969, p.5)

 O Diretório Regional da Are-

na manda celebrar missa de 30º 

dia em sufrágio da alma do sena-

dor Álvaro Maia. “Após o ato re-

ligioso, os diretores irão ao ce-

mitério de São João Batista, em 

visita ao túmulo do ex-governa-

dor e interventor do Amazonas. 

À noite, pela Rádio Baré, haverá 

um programa de invocação da fi-

gura daquele que, por mais de 30 

anos, participou ativamente da 

vida pública e da política em nos-

so Estado”. (Jornal do Comércio, 

de 3 de junho de 1969, p.8)

05 Jun – Quinta-Feira

 

 Aniversário de Francis-

co Monteiro de Paula, titular 

da Secretaria de Estado de Fa-

zenda. (O Jornal, de 5 de ju-

nho de 1969, p.3)
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06 Jun - Sexta-Feira

 Coquetel de aniversário de 

66 anos de fundação do Ideal 

Clube, que era presidido por Car-

los Augusto Carneiro. (O Jornal, 

de 7 de junho de 1969, p.3)

 Inauguração do Novo Pos-

to Sabbá, de propriedade do sr. 

José Ambrósio Assayag, locali-

zado à rua Belém, adiante da rua 

Paraíba. (O Jornal, de 7 de ju-

nho de 1969, p.5)

 Alunas do 2º Ano Pedagógi-

co do Colégio Brasileiro realizam 

festa na sede do Nacional Fute-

bol Clube, com a participação do 

conjunto “The Blue Birds”. (O Jor-

nal, de 3 de junho de 1969, p.3)

07 Jun - Sábado

 Lançamento da pedra fun-

damental da sede do Fazendá-

rio Clube, que será construído 

ao lado do seu balneário, na es-

trada do Parque 10 de Novem-

bro. O projeto arquitetônico e a 

construção foram designados 

a Severiano Porto. O presiden-

te do Fazendário era Mário Sei-

xas de Melo. (O Jornal, de 7 de 

junho de 1969, p.5)

 Festa de encerramento da 

terceira edição dos “Jogos Uni-

versitários do Amazonas”, nos 

salões do Atlético Rio Negro Clu-

be. A grande vitoriosa do ano foi 

a Faculdade de Filosofia, campeã 

em vôlei masculino, vôlei femini-

no, basquetebol, atletismo mas-

culino, atletismo feminino e tênis 

fVoltar para Sumário



1969-2019

116

de mesa masculino. Medicina foi 

a segunda colocada (futebol de 

campo, xadrez, natação feminina 

e tênis de mesa feminino) e Eco-

nomia, a terceira (futebol de sa-

lão e natação masculina). (A Crí-

tica, de 9 de junho de 1969, p.7)

08 Jun - Domingo

 Torcida organizada do Na-

cional Futebol Clube faz sua pri-

meira aparição pública, em gran-

de passeata pelas ruas da cidade. 

“O desfile que os nacionalinos 

preferiram chamar de a ‘festa da 

bandeira’ sairá da Praça São Se-

bastião, às 8 horas”. (O Jornal, de 

5 de junho de 1969, p.10)

 Suely Veras, candidata do 

Nacional Futebol Clube, é eleita 

Miss Amazonas 1969, em even-

to realizado na sede do Atlético 

Rio Negro Clube, concurso pro-

movido pelos Diários e Emis-

soras Associados. Maria Regi-

na Fernandes (representante 

de Manacapuru) e Ondina Pe-

reira (da Associação Recreativa 

Bansul) sagraram-se princesas. 

(Jornal do Comércio, de 9 de ju-

nho de 1969, capa)

09 Jun – Segunda-Feira

 Aniversário do verea-

dor José Francisco da Gama 

e Silva. (O Jornal, de 10 de ju-

nho de 1969, p.3)

10 Jun - Terça-Feira

 Instalação da agência da 

Selvatur em um box do Nelba 
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Hotel, no Rio de Janeiro, dirigi-

da por Carlos Bindá. “Uma vasta 

programação foi elaborada cui-

dadosamente para a agência ca-

rioca da empresa amazonense. 

De princípio, todas as agências 

de viagens serão visitadas e a 

elas fornecidas informações so-

bre as nossas condições, além de 

cartazes sobre Manaus e o Ama-

zonas de modo geral”. (O Jornal, 

de 8 de junho de 1969, p.8)

 A colônia portuguesa em 

Manaus realiza festa de come-

moração do “Dia da Raça”, no 

Luso Sporting Clube. “Os lusi-

tanos escolheram o dia do nas-

cimento de Camões para come-

morações das glórias e feitos da 

civilização lusitana”. (A Notícia, 

de 10 de junho de 1969, p.6)

11 Jun - Quarta-Feira

 Lançamento dos carros 

da Citroen em Manaus, pela fir-

ma José Antônio Ferragens S.A., 

com exposição realizada na rua 

Ramos Ferreira, n. 1.195, esqui-

na com avenida Getúlio Vargas. 

“Os veículos Citroen a serem lan-

çados hoje em Manaus são do 

tipo de carro de passeio, fur-

gão e furgonete, além dos tra-

dicionais jipes, sendo um carro 

ultraleve, além de apresentar ca-

racterísticas próprias para estra-

das cuja conservação não é das 

melhores”. (O Jornal, de 11 de ju-

nho de 1969, p.3)

 Alunos da Faculdade de Me-

dicina realizam a “Festa dos Ca-

louros”, nos salões do Ideal Clube, 

com a participação do conjunto 
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“Os Embaixadores”. (A Notícia, 

de 11 de junho de 1969, p.6)

12 Jun - Quinta-Feira

 As empresas Consórcio 

ETESCO S.A., Conama, Kosmos 

Engenharia S.A., Irmãos Pra-

ta Engenharia e Comércio S.A. 

e Carvalho Hosken apresentam 

proposta à Concorrência Pública 

aberta pela Secretaria de Viação 

e Obras Públicas para a conti-

nuação da construção do Está-

dio Vivaldo Lima. O presidente 

da comissão julgadora era José 

da Paz Monteiro, formada tam-

bém pelo economista Antônio 

Gladston Saraiva, bacharel Mi-

guel Barrela e engenheiro João 

Luiz Sapucaia, assessorada pe-

los engenheiros Severiano Mário 

Porto e Hugo Reis e o bacharel 

Carlos Parede Pereira. (O Jornal, 

de 13 de junho de 1969, p.12)

 Disco-voador acompanha 

ônibus da empresa Transama-

zon que fazia a linha Manaus-I-

tacoatiara, nas proximidades do 

rio Preto, exatamente quando o 

veículo procedia da Velha Serpa. 

Foram testemunhas do fato o dr. 

Valci Alves de Castro, médico de 

Itacoatiara; Galdino de Alencar, 

acadêmico de Direito e ex-pre-

feito da Velha Serpa; Antônio Si-

mões, comerciante itacoatiaren-

se; Cleomar Valois, morador da 

capital, e Honorina Nassib, co-

merciante em Itacoatiara. (O Jor-

nal, de 18 de junho de 1969, p.5)
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13 Jun - Sexta-Feira

 Premiação aos vencedo-

res do “1º Concurso de Trovas do 

Amazonas”, realizado pela Asso-

ciação Amazonense de Impren-

sa e pelo Sindicato dos Jornalis-

tas Profissionais do Amazonas. 

O prêmio “Aristophano Antony” 

para o 1º lugar ficou com Alexan-

dre Oto, que ganhou uma eletro-

la Nivico. O vice-campeão, que 

recebeu o prêmio “Herculano de 

Castro e Costa”, foi Carlos Farias 

Filho, ganhador de um ventila-

dor de mesa. E o 3º lugar, vence-

dor do prêmio “Álvaro Maia”, foi 

Thamis, que levou um rádio ABC 

ofertado pela loja “S. Monteiro”. 

(Jornal do Comércio, de 14 de ju-

nho de 1969, p.8)

 Início das aulas do Curso 

Pré-Médico Adriano Jorge, “mi-

nistradas por professores tarim-

bados, dois deles, formados pela 

Universidade do Brasil e os ou-

tros dois acadêmicos da Faculda-

de de Medicina da UA. O profes-

sor de inglês, Ariosvaldo Duarte, 

tem curso especializado na Uni-

versidade de Massachussets, nos 

Estados Unidos, onde passou 

cinco anos estagiando”. (A Crí-

tica, de 3 de junho de 1969, p.5)

 Finalistas do Instituto de 

Educação do Amazonas reali-

zam baile no Ideal Clube. (Jor-

nal do Comércio, de 4 de ju-

nho de 1969, p.3)

 O Bancrevea Clube promo-

ve a “Festa dos Namorados” em 

sua sede campestre, com a apre-

sentação do conjunto “The Ro-
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cks”. (Jornal do Comércio, de 12 

de junho de 1969, p.8)

 A Manbra Comércio e Re-

presentações, distribuidora em 

Manaus dos produtos da linha 

“Cinzano”, oferece coquetel à im-

prensa e autoridades no Restau-

rante Jupaty, localizado na estra-

da do aeroporto. (Diário da Tarde, 

de 13 de junho de 1969, p.2)

14 Jun - Sexta-Feira

 A União Brasileira de Escri-

tores – Seção Amazonas decide 

conceder título de “Honra ao Mé-

rito” ao escritor português Fer-

reira de Castro por ser “o pri-

meiro a explorar, em romance, a 

problemática do homem dos se-

ringais amazonenses, no seu fa-

moso romance ‘A Selva’, já tra-

duzido em vários idiomas”. Ficou 

resolvido também estender a ho-

menagem aos amazonólogos Ar-

thur Cézar Ferreira Reis e Lean-

dro Tocantins. A proposição foi 

de Moacyr Andrade. (A Notícia, 

de 18 de junho de 1969, p.5)

 Finalistas do 3º Pedagógi-

co do Colégio Normal Ajurica-

ba realizam o baile “Noite da Ele-

gância”, na sede do Fast Clube, 

com a coroação de Líbia Cor-

reia como “Rainha Ajuricabense 

1969”. (Diário da Tarde, de 13 de 

junho de 1969, p.3)

 Realização da tradicional 

“Festa Portuguesa”, no Olímpi-

co Clube, com a participação 

dos fadistas Maria Alcina e Mário 

Simões. (O Jornal, de 10 de ju-

nho de 1969, p.3)
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 Após passar por algumas 

reformulações na sede do Clube 

dos Sargentos, a Associação dos 

Sargentos do Amazonas (ASA) 

reinicia suas atividades sociore-

creativas. (O Jornal, de 11 de ju-

nho de 1969, p.3)

15 Jun - Domingo

 O arcebispo D. João de Sou-

sa Lima é eleito membro do Ins-

tituto Geográfico e Histórico do 

Amazonas (Igha), para ocupar a 

cadeira de número 22, patrocina-

da pelo frei Gaspar da Madre de 

Deus. (Jornal do Comércio, de 17 

de junho de 1969, p.8)

 Apresentação oficial da tor-

cida feminina do “Galo Carijó”, 

no jogo entre Rio Negro e Olím-

pico, realizado no estádio da 

Colina. (A Notícia, de 10 de ju-

nho de 1969, p.4)

 Inauguração do Alvora-

da Hotel, com 10 apartamentos, 

na rua Comendador Clemen-

tino, de propriedade de Álva-

ro Neves. (A Crítica, de 6 de ju-

nho de 1969, p.5)

 Inauguração do novo posto 

de serviços Texaco, de proprie-

dade de Orlando Marreiro, na rua 

Tarumã, esquina com Duque de 

Caxias. (Jornal do Comércio, de 

8 de junho de 1969, p.2)

16 Jun – Segunda-Feira 

 Início das matrículas para a 

terceira etapa do Rodízio Esco-

lar, em 22 unidades de ensino pri-

mário da capital: Adalberto Vale, 

Antônio Teles de Souza, Cônego 
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Azevedo, Farias Brito, Fueth Pau-

lo Mourão, Governador Melo e 

Póvoas, Herbert Palhano, Macha-

do de Assis, Major Silva Coutinho, 

Nossa Senhora da Divina Provi-

dência, Nossa Senhora de Naza-

ré, Plácido Serrano, Diana Pinhei-

ro, Saldanha Marinho, São Luís de 

Gonzaga, Vicente Teles, Zulmira 

Bittencourt, Nossa Senhora Apa-

recida, Nossa Senhora da Glória, 

São Geraldo, Santa Luzia e Santo 

Agostinho. (Jornal do Comércio, 

de 15 de junho de 1969, p.8)

17 Jun - Terça-Feira

 Festa de comemoração do 

147º aniversário de fundação 

do Grande Oriente do Brasil, no 

Amazonas, ocorrida em 1822. A 

sessão foi realizada no Templo 

da Loja Oriente Unido. (A Notí-

cia, de 18 de junho de 1969, p.5)

 Comitiva de 53 universitá-

rios e três engenheiros, dirigi-

da pelo tenente-coronel enge-

nheiro da Escola de Engenharia 

Aeronáutica da França e pro-

fessor da Universidade da Fran-

ça, André Flourens, desembarca 

em Manaus, num avião da Força 

Aérea Francesa, para uma esta-

dia de dois dias. “Em nossa ca-

pital será cumprido o seguinte 

programa: hoje à tarde, uma vi-

sita pelos principais pontos tu-

rísticos de Manaus. Amanhã, os 

estudantes franceses passarão 

o dia viajando pelo Rio Ama-

zonas, retornando à noite e se-

guindo no dia seguinte para Bra-

sília”. (Diário da Tarde, de 17 de 

junho de 1969, capa)

fVoltar para Sumário



1969-2019

123

 Assembleia Legislativa 

aprova doação de uma gleba de 

terra à Sociedade Industrial de 

Manaus Ltda. (SIM) na Estrada 

do Bombeamento. “Encaminhan-

do a votação, falou o deputado 

José Belo Ferreira, líder da Maio-

ria, que discorreu sobre a impor-

tância econômica e social dessa 

indústria, já em funcionamento 

na Cachoeirinha e que, em sua 

nova fábrica a montar na gleba 

doada, dará emprego a cerca de 

500 empregados, com um amplo 

programa de assistência social a 

seus servidores, e contribuindo 

para o enriquecimento econômi-

co do nosso Estado”. (O Jornal, 

de 18 de junho de 1969, p.2)

18 Jun - Quarta-Feira

 Celebração de aniversário 

de 98 anos de fundação da As-

sociação Comercial do Amazo-

nas (ACA), com “a aposição do 

retrato do saudoso Presiden-

te Castello Branco no salão de 

honra da entidade. É a homena-

gem sincera das classes produ-

toras amazonenses ao grande lí-

der da Revolução de Março de 

1964 e idealizador de todo o es-

forço que se desenvolve, no sen-

tido da integração da Amazônia 

ao País”. (O Jornal, de 17 de ju-

nho de 1969, p.5)

 Realização de uma noita-

da junina no Tucunaré Clube de 

Campo, promovida pela primei-

ra-dama do estado, sra. Violeta 

de Mattos Areosa, com a parti-
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cipação da banda “Os Embaixa-

dores”. (A Notícia, de 18 de ju-

nho de 1969, p.6)

19 Jun - Quinta-Feira

 Inauguração da loja AMA-

COM, com especialidade em im-

portações estrangeiras, localiza-

da no Beco do Comércio, n. 65, 

ponto central da cidade. (O Jor-

nal, de 19 de junho de 1969, p.3)

 Em comemoração aos 15 

anos de sua fundação, a Esco-

la de Música Ivete Freire Ibiapina 

realiza uma “Audição de Piano” 

no Teatro Amazonas, em home-

nagem especial aos antigos alu-

nos. “O Curso de Música I. F. I. foi 

fundado a 26 de abril de 1954, na 

cidade de Manaus-AM, sob a di-

reção da Profa. Ivete Freire Ibia-

pina que, entusiasmada com as 

qualidades pianísticas de suas 

1as. alunas (Lísia Mara Brito, Dar-

cy de Paula, Anamaria Correia 

Leão e Consolação M. Costa), re-

solveu erigir uma Escola que te-

ria por finalidade formar valores 

reais na música”. (O Jornal, de 19 

de junho de 1969, p.3)

20 Jun - Sexta-Feira

 O Grupo Simões inicia as 

obras de preparação do terreno 

no Aleixo, a 500 metros da Se-

cretaria de Produção, onde será 

construída a fábrica de refrige-

rantes das afamadas marcas Co-

ca-Cola e Fanta. (O Jornal, de 19 

de junho de 1969, p.5)

 Abertura das propostas en-

viadas para a construção de um 
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novo pavilhão do Senai, com 450 

metros quadrados, de estrutu-

ra metálica, cobertura de alumí-

nio e paredes de alvenaria. Ficará 

anexo à sua sede no bairro Ca-

choeirinha e servirá para a Ofici-

na de Mecânica Geral. Participa-

ram as seguintes concorrentes: 

Conterpa; Mosaico Engenharia, 

Indústria e Comércio Ltda.; Sca-

la; Casul; C.P. Construtinta Ltda.; 

Pecol; Cointer Ltda.; Construtora 

Iran Ltda.; Carvalho Hosken S.A.; 

Companhia Rio Branco de Enge-

nharia e Comércio; Engenharia, 

Comércio e Transportes Alpejo 

Ltda.; Construtora Arjana Ltda., e 

Endeco. (O Jornal, de 20 de ju-

nho de 1969, p.5)

 Aniversário de 72 anos da 

Loja Maçônica “Aurora Lusitana”, 

fundada em 20 de junho de 1897 

por um grupo de portugueses. 

O evento ocorreu em sua sede, 

à avenida Sete de Setembro, n. 

1.832. (Jornal do Comércio, de 20 

de junho de 1969, p.8)

 Finalistas do Curso Gina-

sial do Colégio Comercial Solon 

de Lucena realizam festa no Ideal 

Clube, com a escolha da “Rainha 

Solonista 1969”. (Diário da Tarde, 

de 19 de junho de 1969, p.3)

21 Jun - Sábado

 Aniversário de fundação 

do Ajuricaba Grêmio do Porto 

(Agrepo), entidade sociodespor-

tiva que congrega os funcioná-

rios da Administração do Porto 

de Manaus. A festa ocorreu na 

sede campestre da estrada do 

V-8 e teve o conjunto “Os Aris-
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tocratas” como atração musical. 

(Jornal do Comércio, de 21 de ju-

nho de 1969, p.4)

 Toma posse a nova diretoria 

da Loja Maçônica “Oriente Uni-

do”, cuja sede se localizava na 

avenida Getúlio Vargas. (A Notí-

cia, de 12 de junho de 1969, p.4)

 Inauguração do Pronto-So-

corro Odontológico Santa Apolô-

nia, na avenida Joaquim Nabuco, 

n. 486, dirigido pelos odontólo-

gos Rubim Sá, Nunes de Mello e 

Jandir Sena de Souza. (A Notícia, 

de 18 de junho de 1969, p.5)

 Alunos do Ginásio Comer-

cial São Luiz de Gonzaga reali-

zam festa na sede do Sindicato 

dos Comerciários, para a coroa-

ção da srta. Maria do Desterro Izel 

como rainha da escola. (O Jornal, 

de 21 de junho de 1969, p.3)

 Clube Municipal realiza 

“Festança de São João na Roça”, 

em Flores. (A Notícia, de 20 de 

junho de 1969, p.8)

 Inauguração da Churrasca-

ria “El Torito”, na rua Jonathas 

Pedrosa (mesmo local onde fun-

cionou a “Querência Gaúcha”), 

ao lado do Cine Eden. (O Jornal, 

de 22 de junho de 1969, p.8)

22 Jun - Domingo

 Desfile de abertura do 13º 

Festival Folclórico do Amazo-

nas, no Estádio General Osório. 

À época, o “Festão do Povo” era 

uma realização dos periódicos 

“O Jornal” e “Diário da Tarde”, 

pertencentes à empresa Archer 

Pinto. “Os Grupos se concentra-

rão, das 15 às 16 horas na Pra-
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ça São Sebastião e, às 16,30 ho-

ras, terá início o desfile, através 

da rua 10 de Julho, Epaminon-

das e ingresso no Estádio Gene-

ral Osório”. (O Jornal, de 21 de ju-

nho de 1969, capa)

 O administrador do Porto 

de Manaus, comandante Aristi-

des Gonçalves Leite, toma posse 

no Instituto Geográfico e Histó-

rico do Amazonas (Igha), na ca-

deira patrocinada pelo naturalis-

ta inglês Alfred Russel Wallace. 

(Jornal do Comércio, de 22 de ju-

nho de 1969, p.8)

 Baile de 5º aniversário do 

Varig Clube, na União Espor-

tiva Portuguesa, com a par-

ticipação do conjunto “The 

Sinner’s”. (O Jornal, de 21 de ju-

nho de 1969, p.3)

 Inauguração do campo de 

futebol denominado “Peladão”, 

integrante do balneário “Enajer”, 

localizado na Chapada. (O Jor-

nal, de 22 de junho de 1969, p.12)

23 Jun - Segunda-Feira

 O Centro Estudantal Ruy 

Barbosa, órgão do corpo discen-

te do colégio de mesmo nome, 

inaugura nova sala de reuni-

ões denominada “Sala Professor 

José Dantas Cyrino”, em home-

nagem a um antigo mestre da 

escola. (O Jornal, de 22 de ju-

nho de 1969, p.3)

 A Companhia de Cigar-

ros Souza Cruz lança em Ma-

naus o seu mais novo produto, 

o “Hilton 100” com filtro, um ci-

garro de classe internacional, 
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de 100 milímetros, que vem em 

uma bonita embalagem de luxo 

dourada. (O Jornal, de 24 de ju-

nho de 1969, p.5)

24 Jun - Terça-Feira

 Falecimento do pesquisa-

dor do Instituto Nacional de Pes-

quisas da Amazônia (Inpa), dr. 

Nelson Leandro Cerqueira, no 

Hospital da Beneficente Portu-

guesa. “No INPA exerceu a fun-

ção de Chefe do Setor Zoologia, 

respondendo várias vezes pela 

Chefia da 2ª Divisão (Biomédica) 

e também pela Diretoria do Insti-

tuto”. (Jornal do Comércio, de 25 

de junho de 1969, p.8)

 Tomam posse os novos ve-

neráveis das Lojas Maçônicas da 

Jurisdição da Grande Loja do 

Amazonas, Acre, Rondônia e Ro-

raima: juiz Cândido Honório, da 

Esperança e Porvir; Paulo Fleury 

Lopes, da Amazonas; Sildomar 

Nazareth Marques da Silveira, 

da Conciliação Amazonense; ba-

charel Heleno Teixeira Montene-

gro, da Rio Negro; bacharel Alva-

ro Cesar de Carvalho, da Aurora 

Luzitana, e Nestor Rodrigues Ra-

belo, da 12 de Janeiro. A sessão 

foi presidida pelo grão-mestre, 

desembargador Mário Sílvio Cor-

deiro de Verçosa. (A Notícia, de 

26 de junho de 1969, p.5)

 Primeira festa junina realiza-

da no Conjunto Residencial Cas-

tello Branco, no bairro Parque 10 

de Novembro, na área do futu-

ro Centro Comunitário, uma ini-

ciativa do Sindicato dos Jorna-

listas Profissionais do Amazonas. 
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Apresentaram-se a “Dança do 

Cacetinho”, da Escola Técni-

ca Federal do Amazonas, envia-

da pelo vice-presidente do sin-

dicato, Phelippe Daou, além da 

“Quadrilha Brotinhos do Abri-

go” e da “Dança do Tipiti”, do Gi-

násio Estadual Estelita Tapajós, 

convidadas pela Empresa Ar-

cher Pinto. (O Jornal, de 27 de ju-

nho de 1969, p.3)

25 Jun - Quarta-Feira

 Fundação da Cooperati-

va Habitacional dos Suboficiais 

e Sargentos do Amazonas (Co-

ophasa), dirigida pelo sargento 

do Exército, Carlos Alberto Mar. 

“A COOPHASA é a primeira Co-

operativa habitacional Integrada 

na Amazônia, porquanto não so-

mente beneficiará aos sargentos 

e subtenentes do Exército (in-

cluindo os elementos de frontei-

ra), senão também da Força Aé-

rea e Polícia Militar”. (O Jornal, de 

29 de junho de 1969, p.6)

 A Associação dos Funcio-

nários do Departamento Estadu-

al de Segurança Pública do Ama-

zonas (AFDESPA) realiza baile 

na sede social da União Espor-

tiva Portuguesa em comemora-

ção ao “Dia do Policial”, ao som 

da orquestra da Polícia Militar do 

Estado. (O Jornal, de 22 de ju-

nho de 1969, p.5)

 Finalistas do Colégio Pre-

ciosíssimo Sangue realizam baile 

no Ideal Clube, com “Os Embai-

xadores” como atração musical. 

(Jornal do Comércio, de 18 de ju-

nho de 1969, p.3)
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26 Jun - Quinta-Feira

 A Fundação Cultural do 

Amazonas, a Comissão do De-

senvolvimento do Estado e a 

Academia Amazonense de Le-

tras lançam o “Atlas Geoeconô-

mico do Amazonas”, editado 

pelo Governo do Estado, ainda 

na gestão do professor Arthur 

Cesar Ferreira Reis. O evento foi 

no auditório Alberto Rangel e 

teve a presença do professor An-

tônio Rocha Penteado, assisten-

te de Geografia da Universidade 

de São Paulo e coordenador res-

ponsável pelo atlas. (O Jornal, de 

26 de junho de 1969, p.5)

 Inauguração das novas ins-

talações da Junta Comercial do 

Amazonas, na rua Guilherme Mo-

reira, n. 285, ao lado do Palácio 

do Comércio. Seu presidente era 

José Ribeiro Soares. (O Jornal, 

de 25 de junho de 1969, p.5)

27 Jun - Sexta-Feira

 O presidente Costa e Silva 

assina o Decreto-Lei nº 657, es-

tabelecendo que o reitor da Uni-

versidade do Amazonas também 

seria presidente do Conselho Di-

retor da Fundação Universidade 

do Amazonas. “Em consequên-

cia da nova disposição legal, on-

tem mesmo o prof. André Araújo, 

que se encontra no exercício da 

Reitoria da UA, assumiu as fun-

ções de presidente do mencio-

nado órgão”. (Jornal do Comér-

cio, de 2 de julho de 1969, p.8)

 Inauguração da Fábrica de 

Jóias Duque, localizada à rua Sil-
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va Ramos, n. 42. (O Jornal, de 21 

de junho de 1969, p.3)

 Aniversário do radialista Fa-

rid Amud, produtor do progra-

ma “Mundo Árabe”, apresentado 

aos domingos pela Rádio Baré, 

e diretor da Revista “O Oriente 

no Brasil”. (O Jornal, de 27 de ju-

nho de 1969, p.3)

 Inauguração do Salão de 

Beleza “Art Class”, na rua Floria-

no Peixoto, n. 264. (O Jornal, de 

25 de junho de 1969, p.3)

 As alunas da Escola de En-

fermagem de Manaus realizam a 

festa junina “Cheiro Cheiroso”, no 

pátio interno do próprio estabe-

lecimento, em Adrianópolis, com 

a escolha da “Miss Caipira-69”. 

(Jornal do Comércio, de 25 de ju-

nho de 1969, p.8)

 Os dirigentes e funcioná-

rios do Departamento Regio-

nal do Serviço Social da Indús-

tria (Sesi) realizam festa junina 

no terreno da própria sede pro-

visória, na rua Lauro Cavalcante. 

(Jornal do Comércio, de 26 de ju-

nho de 1969, p.4)

28 Jun - Sábado

 O general Edmundo da Cos-

ta Neves recebe o título de “Ci-

dadão de Manaus” por sua con-

tribuição imensa à segurança 

e desenvolvimento da Ama-

zônia Ocidental como coman-

dante do Grupamento de Ele-

mentos de Fronteira (GEF). 

(Jornal do Comércio, de 28 de ju-

nho de 1969, capa)
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 A amazonense Suely Veras 

ficou entre as oito finalistas do 

Miss Brasil 1969, concurso venci-

do pela representante de Santa 

Catarina, Vera Fisher. “Um deta-

lhe importante: desde Therezi-

nha Morango, nossa Eterna Miss, 

que foi Miss Brasil e a segunda 

mais bela do mundo, em 1957, o 

Amazonas não tinha consegui-

do classificar entre as oito fina-

listas nenhuma de suas repre-

sentantes”. (O Jornal, de 29 de 

junho de 1969, p.7)

 A Diretoria Social do Atlé-

tico Rio Negro Clube realiza a 

“Festa de São Pedro”, no Salão 

dos Espelhos. (Jornal do Comér-

cio, de 28 de junho de 1969, p.3)

 A Associação Atlética da 

Companhia Amazonense de Te-

lecomunicações (Camtel) pro-

move a “Festa da Telefonista do 

Ano”, na sede social do Olím-

pico Clube, com a escolha da 

mais bela telefonista amazo-

nense. (A Notícia, de 28 de ju-

nho de 1969, p.4)

29 Jun - Domingo

 O Riama Clube promo-

ve festa junina no Olímpico Clu-

be, com a escolha de Maria Gra-

ça Dantas como a “Rainha do 3º 

Centenário de Manaus”. (O Jor-

nal, de 3 de julho de 1969, p.2)

 30 Jun - Segunda-Feira

 O prefeito Paulo Nery inau-

gura as instalações da Coope-

rativa de Consumo dos Funcio-

nários Municipais, no Paço da 
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Liberdade, com entrada pela 

avenida Sete de Setembro. Seu 

primeiro presidente foi o econo-

mista Aldimar Marinho Sampaio. 

(Jornal do Comércio, de 1º de ju-

lho de 1969, p.8)

 A Secretaria de Educação e 

Cultura realizou festa junina no 

Clube Municipal, sede da Esco-

la “Abílio Nery”, que reuniu cerca 

de mil crianças procedentes das 

17 Escolas Distritais que se locali-

zam em áreas das estradas “Tor-

quato Tapajós” e “Tarumã-Ponta 

Negra”. (Jornal do Comércio, de 

2 de julho de 1969, p.8)
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1º Jul – Terça-Feira

  O presidente do Banco da 

Amazônia S.A. (Basa), Francisco 

Lamartine Nogueira, realiza a as-

sinatura da escritura de compra 

de um terreno na avenida Sete 

de Setembro,próximo ao IAPETC, 

para a construção do edifício-se-

de da agência. (Jornal doComér-

cio, de 3 de julho de 1969, p.8)

  Jantar festivo de posse 

do sr. Climilton Braga na presi-

dência do Lions Clube de Ma-

naus – Centro. O evento ocorreu 

na “Varanda Tropical” do Hotel 

Amazonas. (O Jornal, de 18 de ju-

nho de 1969, p.3) 

02 Jul – Quarta-Feira

 O presidente da Compa-

nhia de Habitação do Amazo-

nas (Cohab-AM), major José Ri-

bamar Nunes Moreira, designa 

um grupo de trabalho forma-

do por funcionários do órgão 

(Amaury Guimarães Faria, An-

tônio Uchôa, José Roberto Ca-

valcanti, Adail Rebelo, Mário Ro-

berto Santana, Carlye Moreira 

e Antenor Amazonas) para es-

truturar a urbanização da Pon-

ta Negra. “Trata-se de uma obra 

grandiosa, que incluirá praias, 

balneários, campos de férias, clu-

bes de iatismo, transformando 

aquele logradouro em verdadei-

ra cidade dentro de outra, moti-

vo porque receberá o nome de 
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Nova Manaus”. (A Notícia, de 3 

de julho de 1969, p.8)

 A Paraense Transportes Aé-

reos inaugura loja de passagens 

na rua Lobo D’Almada, n. 49, es-

quina com Henrique Martins. (A 

Notícia, de 5 de julho de 1969, p.5) 

03 Jul – Quinta-Feira

 Cerimônia de instalação do 

Comando Militar da Amazônia e 

da 12ª Região Militar, em Manaus, 

comandados pelo general Ro-

drigo Otávio Jordão Ramos. O 

evento ocorreu na Praça Gene-

ral Osório. (O Jornal, de 28 de ju-

nho de 1969, p.5)

 Aprovação do projeto do 

Entreposto de Pesca de Manaus, 

por meio da Portaria n. 262, as-

sinada por Antônio Maria Nunes 

de Souza, titular da Superinten-

dência do Desenvolvimento da 

Pesca (Sudepe). (A Notícia, de 15 

de julho de 1969, p.5)

04 Jul – Sexta-Feira

 Inauguração da nova sede 

do Instituto Cultural Brasil-Esta-

dos Unidos (ICBEU), na avenida 

Joaquim Nabuco, n. 1.286. (A No-

tícia, de 27 de junho de 1969, p.6)

 O governador Danilo Areo-

sa envia mensagem e projeto de 

lei à Assembleia Legislativa pro-

pondo a doação de, aproximada-

mente, 300 mil hectares de ter-

ras do Estado, situadas ao longo 

da rodovia Manaus-Caracaraí, 

para a Superintendência da Zona 

Franca de Manaus (Suframa), 

destinadas à implantação de um 
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centro agropecuário. (O Jornal, 

de 5 de julho de 1969, p.5)

 O Tattwa Nirvana, na ave-

nida João Coelho, n. 806, reali-

za uma Sessão Branca em home-

nagem a Álvaro Botelho Maia. (O 

Jornal, de 3 de julho de 1969, p.2)

05 Jul – Sábado

 Fundação da Associação da 

Celetramazon (Centrais Elétri-

cas do Amazonas), dirigida pro-

visoriamente por Manoel Maria 

Nogueira (presidente); Raimun-

do de Souza Almeida (vice); Rai-

mundo Francisco Chagas (secre-

tário); José Carlos da Silva Lima 

(tesoureiro), e Renato Camun-

dongo Almeida e Paulo Roberto 

Viegas (diretores de esporte). (A 

Notícia, de 5 de julho de 1969, p.5) 

 O cantor Leno se apresen-

ta na inauguração da “Festa de 

Verão”, promovida por Josué Fi-

lho no terreno perto da sede do 

Fast Clube. (A Crítica, de 2 de ju-

lho de 1969, p.11)

06 Jul – Domingo

 Eleição da nova diretoria do 

Sindicato dos Oficiais Marcenei-

ros e Empregados na Indústria 

de Serrarias, pleito realizado na 

Casa do Trabalhador do Amazo-

nas: Francisco Tabosa Veras, pre-

sidente; Raimundo Leal da Silva, 

vice-presidente, e Elizeu Cauas-

sa, 1º secretário. (Diário da Tarde, 

de 9 de julho de 1969, p.3)

 Inauguração do Parque de 

Diversões Bandeirante, na Praça 

14, em frente ao Grupo Escolar 
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Luizinha Nascimento, com roda-

-gigante, carrossel, “dangle”, tiro 

ao alvo e pista de automóveis. (A 

Crítica, de 5 de julho de 1969, p.5)

 Início da excursão “Triângulo 

Dourado”, promovida pela Avian-

ca, levando amazonenses para 

Bogotá, Los Angeles e Miami, 

com visita à Disneylândia. (A No-

tícia, de 3 de julho de 1969, p.6)

 Inauguração do conjun-

to de piscinas e quadras de es-

porte do Círculo Militar de Ma-

naus. A cerimônia foi presidida 

pelo general Rodrigo Otávio, co-

mandante do CMA e da 12ª Re-

gião Militar. (A Notícia, de 8 de 

julho de 1969, p.5)

 O Centro Social de Flores 

(Cohab-AM) realiza festa folcló-

rica, no Patronato Santa Therezi-

nha, em benefício da construção 

da sua sede. (O Jornal, de 3 de 

julho de 1969, p.3)

07 Jul – Segunda-Feira

 Início das aulas do “João 

XXIII”, cursinho pré-vestibular 

de Assistência Social, localiza-

do na rua Saldanha Marinho, em 

frente à sede do Nacional Fute-

bol Clube. (A Notícia, de 6 de ju-

lho de 1969, p.5)

 O time de voleibol mascu-

lino do Nacional Futebol Clube 

conquista a taça “Cidade de Ma-

naus”, vencendo o Olímpico Clu-

be por 3 sets a 2. (Diário da Tar-

de, de 8 de julho de 1969, p.4)
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08 Jul – Terça-Feira

 Aniversário do comandante 

Militar da Amazônia e da 12ª Re-

gião Militar, general Rodrigo Otá-

vio Jordão. (A Crítica, de 7 de ju-

lho de 1969, p.11)

 Aniversário de 39 anos de 

existência do clube da “estrela de 

ouro”, o Fast Clube. (A Crítica, de 

8 de julho de 1969, p.7)

 O Instituto de Idiomas Yázi-

gi, em colaboração com a Va-

rig, leva estudantes amazonen-

ses para um curso de inglês na 

Universidade de Califórnia. “Este 

ano são cerca de 30 estudantes, 

os quais permanecerão um mês 

nos Estados Unidos, aprenden-

do o idioma e visitando centros 

importantes daquele país, in-

clusive a famosa Disneylândia e 

Hollywood”. (Jornal do Comér-

cio, de 8 de julho de 1969, p.8)

09 Jul – Quarta-Feira

 Aniversário de 27 anos do 

Banco da Amazônia (Basa). “A 

origem do Banco da Amazônia 

advém do Decreto-Lei nº 4.451, 

de 9 de julho de 1942, que criou 

o Banco de Crédito da Borra-

cha S.A., conferindo-lhe a exclu-

sividade das operações finais de 

compra e venda de borracha de 

qualquer tipo e quantidade, quer 

se destinasse o produto à expor-

tação, quer ao suprimento da in-

dústria nacional”. (A Crítica, de 9 

de julho de 1969, p.4)

 Aniversário de 21 anos do 

Liberdade Esporte Clube, cujo 

presidente era Manuel Duca Bri-
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to. O “Lili” foi fundado em 9 de 

julho de 1948 pelos desportis-

tas Marçal dos Anjos, Mansue-

to Queiroz, Cláudio Coelho, Luiz 

Fournier, Manoel Casemiro, Ema-

nuel Araújo e Duca Brito. (Jor-

nal do Comércio, de 9 de ju-

lho de 1969, p.4)

 Início dos testes prelimina-

res da moderna estação de telex 

do Departamento de Correios e 

Telégrafos, com as primeiras li-

gações feitas entre Manaus e 

Rio de Janeiro, “apenas com um 

dos quatro canais que a mesma 

dispõe”. (O Jornal, de 10 de ju-

lho de 1969, p.5)

10 Jul – Quinta-Feira

 Sessão de instalação da 

Associação dos Trovadores do 

Amazonas (ATA), cujos sócios-

-fundadores eram Jorge Tufic, 

Farias de Carvalho, Alfredo Fer-

nandes, Arthur Engracio, Paula e 

Souza e Alencar e Silva. (A No-

tícia, de 8 de julho de 1969, p.5)

 Temperatura de Manaus 

atinge 18° C, a mais baixa dos úl-

timos 20 anos, segundo a Esta-

ção de Meteorologia de Proteção 

ao Voo da Força Aérea Brasileira. 

“As ruas ganharam um novo colo-

rido, de pulôveres e agasalhos de 

frio, blue-jeans e as meias com-

pridas das mocinhas”. (A Notícia, 

de 11 de julho de 1969, p.8)

11 Jul – Sexta-Feira

 Delegação amazonense via-

ja a Goiânia-GO para os “XX Jo-

gos Universitários Brasileiros”, 
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para disputar as modalidades 

basquetebol, futebol de salão, 

atletismo masculino e feminino 

e natação. O presidente da de-

legação era José Henrique da 

Fonseca. (A Crítica, de 11 de ju-

lho de 1969, p.5) 

 A Banda da Polícia Militar 

do Estado realiza concerto no 

Teatro Amazonas em comemo-

ração ao “Dia do Mestre de Músi-

ca”. (Jornal do Comércio, de 9 de 

julho de 1969, p.8)

 O Diretório Central dos Es-

tudantes (DCE) promove fes-

ta de encerramento da primeira 

etapa do ano letivo universitá-

rio, no Ideal Clube, com show do 

conjunto “Blue Birds”. (A Crítica, 

de 9 de julho de 1969, p.5)

12 Jul – Sábado

 Chega a Manaus o paisagis-

ta Roberto Burle Marx, em com-

panhia dos arquitetos José Wal-

demar Tabacow e Haruyoshi Ono, 

a convite da Secretaria de Produ-

ção, para trabalhar em conjunto 

com o arquiteto Severiano Porto 

no planejamento dos jardins da 

secretaria. (O Jornal, de 13 de ju-

lho de 1969, p.3)

 Inauguração do Grupo Es-

coteiro “Oliveira Viana”, no sítio 

Lagoa Verde, de propriedade da 

família Braga. (A Crítica, de 9 de 

julho de 1969, p.5)

 Início da 3ª Assembleia Ge-

ral Maçônica do Brasil, no Acácia 

Clube, coordenada pela Confe-

deração da Maçonaria Simbólica 

do Brasil e tendo como anfitriã a 
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Loja do Amazonas, Acre, Rondô-

nia e Roraima. (Jornal do Comér-

cio, de 10 de julho de 1969, p.8)

 Jantar-assembleia festivo 

realizado no Salão dos Espelhos 

do Rio Negro Clube pelo Lions 

Clube de Manaus – Uirapuru para 

a posse do seu novo presiden-

te, Octávio Hamilton Mourão. (O 

Jornal, de 12 de julho de 1969, p.3)

13 Jul – Domingo

 Início do 8º Congresso da 

Mocidade Batista Brasileira, com 

as reuniões noturnas no Teatro 

Amazonas e as diurnas no an-

tigo Seminário São José. (Jor-

nal do Comércio, de 10 de ju-

lho de 1969, capa)

14 Jul – Segunda-Feira

 Início do “1º Encontro Nacio-

nal dos Fiscais de Renda Estadu-

ais”, com solenidade no auditório 

do Palácio Rodoviário. (Diário da 

Tarde, de 14 de julho de 1969, p.4)

 O presidente da Fábrica de 

Joias Beta entrega à Suframa o 

projeto da nova e moderníssi-

ma fábrica da empresa, que será 

construída na rua Recife, esqui-

na com a Belo Horizonte. O em-

preendimento é estimado em 

mais de 9 milhões de cruzeiros 

antigos. (O Jornal, de 12 de ju-

lho de 1969, capa)

 Chegam a Manaus 53 turis-

tas em passeio promovido pelo 

Clube da Madrugada de Brasília, 

na excursão intitulada “Viagem 

Maravilhosa à Amazônia”. Entre 
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outros nomes de Brasília e do Rio 

de Janeiro, faziam parte da cara-

vana: Emanuel Coelho, diretor 

da Orquestra Violinista da Capi-

tal Federal; Paulo Burgos, com-

positor, cantor e pianista; Maria 

Valéria, pianista e poetisa; Ma-

ria Aldina Furtado, poetisa; Mag-

da França, professora; Fernando 

Lopes e José Lourenço, canto-

res da Rádio Nacional de Brasília; 

Efy Paula Moreira, expositora de 

pintura e arte Batik; João Arthur, 

folclorista, e Zezinho do Violão, 

seresteiro. (O Jornal, de 15 de ju-

lho de 1969, p.9)

 Encerramento das ativi-

dades da Fábrica de Cigar-

ros Kelly, da firma Simões & 

Cia. Ltda. (O Jornal, de 13 de ju-

lho de 1969, capa)

 Fundação da Associação 

Recreativa Celetramazon (Arcel), 

congregando todos os funcioná-

rios e diretores das Centrais Elé-

tricas do Amazonas S.A. Seu pri-

meiro presidente foi Manoel Maria 

do Amorim Nogueira. (A Notícia, 

de 18 de julho de 1969, p.5)

15 Jul – Terça-Feira

 Resolução baixada pela Su-

perintendência Nacional da Ma-

rinha Mercante (Sunaman) re-

formula totalmente as linhas de 

cabotagem marítima brasileira, 

com o objetivo de encurtar os 

tempo de duração das viagens, e 

cria oito novas linhas, entre elas a 

“Recife-Manaus-Circular-Sudam-

-Sudene”, que parte de Porto 

Alegre, com escalas apenas em 
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Pelotas, Santos ou Rio, e também 

a “Belém-rápido Manaus”, para 

suprir as deficiências de abaste-

cimento das capitais amazônicas 

e região de Belém, com quatro li-

nhas de tráfego do Brasil com a 

Argentina. (A Notícia, de 15 de ju-

lho de 1969, capa)

16 Jul – Quarta-Feira

 O jornalista Epaminondas 

Corrêa Barahuna recebe a “Me-

dalha do Mérito Jornalístico Assis 

Chateaubriand”, no Instituto Ge-

ográfico e Histórico do Amazo-

nas (Igha), pelos seus relevantes 

serviços prestados à imprensa 

amazônica. (Jornal do Comércio, 

de 16 de julho de 1969, p.8)

 Inauguração do primeiro 

Supermercado de Ferragens, da 

Importadora Amazonas Limita-

da, na avenida Joaquim Nabu-

co, n. 2.092, no prédio onde fun-

cionou por muitos anos a “Casa 

Henriques”. (A Notícia, de 18 de 

julho de 1969, p.5)

 Solenidade de comemo-

ração do “Dia do Comercian-

te”, realizada pela Federação do 

Comércio do Amazonas, Asso-

ciação Comercial do Amazonas 

e Conselhos Regionais do Sesc 

e do Senac, no auditório do Ses-

c-Senac. (O Jornal, de 12 de ju-

lho de 1969, p.5)

 Victor Lewinsohn, diretor 

comercial da Companhia Brasi-

leira de Comércio (CBC), chega 

a Manaus para implantar o Car-

tão de Crédito CBC, “que além 

de facilitar ao seu portador fa-

zer despesas ‘sem dinheiro’, dá 
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ainda um prazo médio de paga-

mento de aproximadamente 30 

dias”. (Diário da Tarde, de 15 de 

julho de 1969, capa)

17 Jul – Quinta-Feira

 Aniversário de 15 anos de 

Cristina Calderaro, na cidade de 

Nova Iorque, filha de Umberto e 

Rita Calderaro, proprietários do 

Jornal A Crítica. “Umberto Cal-

deraro tirou-lhe o bolo destes 15 

anos para dar-lhe de presente a 

visão do estágio que a espera, 

pois já lhe mostrou os principais 

jornais americanos e lhe ensinou, 

nestes últimos dias, o mecanis-

mo com que irá manobrar o futu-

ro. Desta forma, Cristina se fami-

liariza com o mundo gráfico, com 

a batida dos teletipos, para assu-

mir a sua A CRÍTICA na era tec-

nológica”. (A Crítica, de 17 de ju-

lho de 1969, p.5)

 Empresa de transportes 

Transamazon inaugura linha para 

o Conjunto Habitacional Castello 

Branco, no Parque 10 de Novem-

bro, saindo da Estação e percor-

rendo a avenida Getúlio Vargas, 

seguindo depois pela Tarumã, 

avenida Castelo Branco, Coda-

jás, passando em frente ao DER-

-AM, seguindo depois pela rua 

Paraíba e Recife, indo daí por 

diante para o Conjunto Castello 

Branco. (O Jornal, de 18 de ju-

lho de 1969, p.8)
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18 Jul – Sexta-Feira

 Aniversário de Max Teixeira, 

presidente do Acácia Clube. (A 

Crítica, de 18 de julho de 1969, p.11)

 Festa de reabertura do 

Smart Clube, na sede do Olímpi-

co Clube, com a participação do 

conjunto musical “Os Embaixa-

dores”. O Smart Clube era pre-

sidido por José Elcy Barroso. (O 

Jornal, de 9 de julho de 1969, p.3)

 Ruth Albuquerque vence o 

concurso de “Rainha dos Estu-

dantes”, realizado pelo 3º Técni-

co do Colégio Brasileiro, no Fast 

Clube. (O Jornal, de 20 de ju-

lho de 1969, p.3)

19 Jul – Sábado

 Inauguração do Centro So-

cial da Comunidade de Nossa 

Senhora das Graças, no bairro do 

Beco do Macedo. (A Notícia, de 

16 de julho de 1969, p.5)

 Sebastião Hindenburgo de 

Sá Cavalcanti assume a Diretoria 

Regional dos Correios e Telégra-

fos do Amazonas e Acre. (A Crí-

tica, de 20 de julho de 1969, p.7)

20 Jul - Domingo

 No primeiro Rio-Nal do Cam-

peonato Amazonense de 1969, o 

Rio Negro vence o Nacional por 

2x1 e quebra a invencibilidade do 

“Naça”, que não perdia há quase 

30 partidas para os times locais. 

Os gols do “Galo Carijó” foram 
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de Carlos Alberto e Anísio. Roli-

nha descontou para o Nacional. 

Romualdo Arpi Filho, da Federa-

ção Paulista de Futebol, foi quem 

apitou o jogo, auxiliado por Arlin-

do Louchards e Manuel Luiz Bas-

tos. O clássico ocorreu no Está-

dio da Colina. (Diário da Tarde, 

de 21 de julho de 1969, p.8)

 O Instituto Geográfico e His-

tórico do Amazonas (Igha) rece-

be a visita do professor Tenório 

d’Albuquerque, notável filólogo 

brasileiro, autor de 91 livros so-

bre filologia portuguesa, História 

e outros temas de cultura. (Jor-

nal do Comércio, de 20 de ju-

lho de 1969, p.8)

 Inauguração do “Pavilhão 

de Jesus”, de lona no estilo cir-

co, com capacidade para 3.500 

pessoas, erguido ao lado da Ma-

ternidade Ana Nery, com finali-

dade evangelizadora. As reuni-

ões serão aos domingos, às 15h 

e às 20h e a entrada, gratuita. 

(Jornal do Comércio, de 19 de ju-

lho de 1969, p.7)

21 Jul – Segunda-Feira

 Início das aulas da Faculda-

de de Medicina para as duas tur-

mas de alunos excedentes – 1º e 

3º anos. (A Notícia, de 17 de ju-

lho de 1969, p.5)

 Toma posse a nova dire-

toria do Diretório Acadêmico 

“Aristóteles de Estagira”, da Fa-

culdade de Filosofia, Ciências e 

Letras, para o biênio 69/70: Be-

lisário Lobo Arce – Presidente; 

Raimundo Gutemberg Soares 

– Vice-Presidente; José de Pau-
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la Rocha – Secretário-Geral; Ana 

Maria Franco Palheta – 1ª Secre-

tária; Carlos Alberto dos Santos 

Almeida – Tesoureiro; José Nel-

son de Magalhães Ferreira – Adj. 

de Tesoureiro. (O Jornal, de 22 de 

julho de 1969, p.3)

 O Diretório Acadêmico da 

Faculdade de Filosofia inicia cur-

sinho para vestibular dos diversos 

cursos da Faculdade, incluindo 

Jornalismo. (Jornal do Comércio, 

de 19 de julho de 1969, p.8)

22 Jul – Terça-Feira

 Sessão solene de abertura 

do “4º Simpósio Brasileiro de Ad-

ministração Escolar”, no auditó-

rio Alberto Rangel, da Biblioteca 

Pública do Estado. (O Jornal, de 

22 de julho de 1969, p.2)

 Inauguração de quatro mo-

dernos boxes, no pavilhão cen-

tral do Mercado da rua dos 

Barés. (O Jornal, de 22 de ju-

lho de 1969, p.3)

23 Jul – Quarta-Feira

 Aniversário de 20 anos de 

existência da Casa do Gazeteiro – 

Associação Profissional dos Ven-

dedores de Jornais e Revistas de 

Manaus, com sede social na rua 

Major Gabriel, n. 763 e cujo presi-

dente era Francisco Galdino dos 

Santos. (Jornal do Comércio, de 

23 de julho de 1969, p.2)

 Diário Oficial publica o Edi-

tal de Concorrência Pública para 

a construção da primeira etapa 

do novo Quartel da Polícia Mili-

fVoltar para Sumário



1969-2019

150

tar, no bairro Petrópolis. (O Jor-

nal, de 30 de julho de 1969, p.3)

24 Jul – Quinta-Feira

 Aniversário do governador 

Danilo Duarte de Mattos Areosa. 

(Jornal do Comércio, de 25 de ju-

lho de 1969, p.8)

 Na data em que a tripula-

ção norte-americana retornou 

à Terra após o feito histórico de 

ter ido à Lua, o governador em 

exercício, Ruy Araújo, e o prefeito 

Paulo Pinto Nery decretam pon-

to facultativo nas repartições pú-

blicas, em homenagem aos as-

tronautas Neil Armstrong, Buzz 

Aldrin e Michael Collins. (Jor-

nal do Comércio, de 24 de ju-

lho de 1969, capa)

25 Jul – Sexta-Feira

 Waldemar Batista de Salles 

toma posse na Academia Ama-

zonense de Letras. (A Crítica, de 

20 de julho de 1969, p.7)

 Início da “2ª Reunião do 

Subcomitê Viário Panamazôni-

co”, no auditório do 1º Distrito 

Rodoviário Federal, evento pro-

movido pela Organização dos 

Estados Americanos (OEA) e 

com a participação de seis pa-

íses da área amazônica: Brasil, 

Bolívia, Colômbia, Equador, Peru 

e Venezuela. (A Crítica, de 25 de 

julho de 1969, p.3)

26 Jul – Sábado

 Falecimento de Ruy Araú-

jo, vice-governador e presiden-
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te da Assembleia Legislativa, ví-

tima de um colapso cardíaco. 

(Jornal do Comércio, de 27 de ju-

lho de 1969, capa)

27 Jul – Domingo

 Realização de “Sarau Dan-

çante” no clube Oberon, no 

bairro da Glória, em homena-

gem ao desportista Almerino 

Arteiro. (A Notícia, de 27 de ju-

lho de 1969, p.5)

 Restaurante Chapéu de Pa-

lha realiza concurso para esco-

lher as melhores manchetes de 

jornal alusivas à viagem da Apo-

lo 11 à Lua. (A Notícia, de 27de ju-

lho de 1969, p.5)

28 Jul – Segunda-Feira

 Aniversário de três anos 

do Monte Líbano Esporte Clube, 

fundado na rua Emílio Moreira, n. 

308, na residência do sírio Hus-

sein Ali Bawab. Os cofundadores 

foram Cláudio Parente, os irmãos 

Orlando, Alberto e João Melo, 

Cláudio Pinduca, Paulo Porto, 

Renato Aguiar, Onias Bento Neto 

e Jandir Porto. “O nome do clube 

foi dado em homenagem à lon-

gínqua pátria de Hussein e foram 

escolhidas as cores verde e bran-

ca para identificarem o Monte 

Líbano”. (A Notícia, de 13 de ju-

lho de 1969, p.4)

 O reitor da Universida-

de do Amazonas, Jauary Mari-

nho, empossa a nova diretoria 

da Associação Nacional dos Pro-
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fessores de Administração Es-

colar (Anpae), sendo reeleito 

o professor Antônio Pinto Phi-

ton como presidente, e, na fun-

ção de representante do Norte, 

o professor Orígenes Angelitino 

Martins. (A Crítica, de 29 de ju-

lho de 1969, p.5)

29 Jul – Terça-Feira

 Posse dos novos dirigen-

tes do Grêmio Cultural e Recre-

ativo Lopes Gonçalves: Flávio 

Tomé Seabra, José Martins Pin-

to e Paulo Roberto Viegas da 

Costa. (A Crítica, de 28 de ju-

lho de 1969, p.5)

30 Jul – Quarta-Feira

 Posse da nova diretoria do 

Sindicato das Indústrias de Cal-

çados de Manaus, presidido 

por Alcides Ramos Paes. (Jor-

nal do Comércio, de 23 de ju-

lho de 1969, p.8)

 Início do “Concurso Literá-

rio Estudantil” promovido pela 

Resende Comércio e Represen-

tação (Recor), do Rio de Janei-

ro, em parceria com o matutino 

“O Jornal” e a agência de turis-

mo Selvatur. As provas do con-

curso foram distribuídas nas es-

colas pela sra. Judite Teixeira, 

gerente da Recor, iniciando pelo 

Instituto de Educação do Ama-

zonas (IEA). (O Jornal, de 29 de 

julho de 1969, p.3)
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 O vespertino “Diário da Tar-

de”, da família Archer Pinto, ven-

ce o concurso de melhor man-

chete sobre a viagem da Apolo 11 

à Lua, promoção do Restaurante 

Chapéu de Palha, com patrocínio 

da Suframa. O título da manche-

te campeã foi “No caminho do 

infinito. (Jornal do Comércio, de 

31 de julho de 1969, p.8)

31 Jul – Quinta-Feira

 Aniversário de seis anos de 

fundação das Centrais Elétricas 

do Amazonas S.A. (Celetrama-

zon). (Jornal do Comércio, de 31 

de julho de 1969, p.8)

 Posse da primeira direto-

ria da Associação Recreativa Ce-

letramazon, cujo presidente era 

Manuel Maria do Amorim No-

gueira. (Diário da Tarde, de 31 de 

julho de 1969, p.4)

 Após 11 anos de ativida-

des, fecha as portas o “Faza-

no Lanches”, de propriedade de 

Salomão Isaac Abrahão. (Jor-

nal do Comércio, de 31 de ju-

lho de 1969, p.8)

 Escola de Enfermagem de 

Manaus, dirigida pela professo-

ra Iraildes Alves Ferreira, diploma 

nova turma de Auxiliares de En-

fermagem, com cerimônia de en-

trega de certificados na Capela 

do Preciosíssimo Sangue. (O Jor-

nal, de 26 de julho de 1969, p.5)

 Comemoração dos 66 anos 

de fundação da Igreja Presbite-

riana Independente, no Brasil, no 

novo templo da rua Codajás, em 

Cachoeirinha. (O Jornal, de 31 de 

julho de 1969, p.2)
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1º  Ago – Sexta-Feira

 Início da construção da 

Faculdade de Engenharia, no 

Campus Universitário locali-

zado na estrada do Contorno. 

(Jornal do Comércio, de 1º de 

agosto de 1969, p.8)

 Início da Assembleia de Cir-

cuito da Sociedade Torre de Vi-

gia, Bíblia e Tratados (Teste-

munhas de Jeová), na União 

Operária Amazonense, à aveni-

da Sete de Setembro, com a pre-

sença de congressistas de várias 

cidades do interior e de diversos 

locais do país. (O Jornal, de 30 

de julho de 1969, p.2)

02  Ago – Sábado

 Inauguração oficial da agên-

cia do Banco do Estado de São 

Paulo S.A. (Banespa) em Manaus, 

na rua Guilherme Moreira, com a 

presença do governador de São 

Paulo, Abreu Sodré, e do presi-

dente do Banespa, sr. Lélio de To-

ledo Piza. (Jornal do Comércio, 

de 3 de agosto de 1969, capa)

 Lançamento da linha Ma-

naus-São Paulo-Manaus pela 

empresa Viação Aérea São Paulo 

(Vasp), com a utilização do jato 

Boeing 737. (O Jornal, de 29 de 

julho de 1969, p.5)

 O criminalista e jornalis-

ta Carlos Araújo de Lima é elei-

to à Academia Amazonense de 

Letras, para ocupar a cadeira de 

número 37, cujo patrono era seu 
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pai, Benjamin Lima, um dos fun-

dadores e primeiro presidente da 

AAL. (Jornal do Comércio, de 3 

de agosto de 1969, p.8)

03  Ago – Domingo

 O Grupo Infantil Bam-

bi de Teatro e Danças apresen-

ta o espetáculo “Branca de Neve 

e os 7 Anões”, no Teatro Ama-

zonas. (O Jornal, de 29 de ju-

lho de 1969, p.3)

 Inauguração da pista de 

dança do Restaurante Chapéu 

de Palha, com apresentação do 

conjunto musical “Os Diploma-

tas”, em programação elabora-

da pelo cronista social Epami, da 

coluna Sociedade Clubes e Fes-

tas, do jornal “A Notícia”. (A No-

tícia, de 30 de julho de 1969, p.5)

04  Ago – Segunda-Feira

 O Escritório de Engenha-

ria Antony Pereira & Cunha en-

trega ao superintendente da 

Suframa, cel. Floriano Pache-

co, o projeto de urbanização do 

Distrito Industrial de Manaus. 

(Jornal do Comércio, de 5 de 

agosto de 1969, p.8)

 Início das aulas do curso in-

tensivo de preparação aos vesti-

bulares de Medicina, Farmácia e 

Odontologia, criado pelo “Curso 

Transplante”. (A Notícia, de 30 

de julho de 1969, p.5)

05 Ago – Terça-Feira 

 Chega a Manaus, no car-

gueiro da Paraense Transpor-

tes Aéreos, o material que a TV 
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Ajuricaba necessitava para co-

locar a sua estação no ar, de 

acordo com as exigências do 

CONTEL. “Os pesados volumes 

trouxeram 8 painéis de transmis-

são, linhas pressurizadas e um 

transmissor de 1 kilowatt, que de-

verá dar uma potência de mais 

de 30 kva na antena, com capa-

cidade para alcançar a cidade de 

Itacoatiara”. (A Crítica, de 6 de 

agosto de 1969, p.3)

06  Ago – Quarta-Feira

 Governo Federal prorroga 

por mais seis meses o prazo para 

a saída de Manaus, como baga-

gem de viajante, de mercadorias 

adquiridas na Zona Franca, den-

tro do limite de 100 dólares por 

pessoa. (Jornal do Comércio, de 

7 de agosto de 2019, capa)

 Aniversário de 33 anos do 

Cine Guarany. (Jornal do Comér-

cio, de 6 de agosto de 1969, p.8)

07  Ago – Quinta-Feira

 Festa comemorativa de 35 

anos de fundação da Escola Mu-

sical “Ana Carolina”, no Teatro 

Amazonas. “Foi sua fundadora 

a professora Idalina de Carvalho 

Ferreira, que numa homenagem 

à notável professora da Escola 

Nacional de Música do Rio de Ja-

neiro, deu o seu nome à Escola. 

Hoje, sob a orientação das mes-

tras Alina Ferreira e Maria Iza-

bel Desterro e Silva, coadjuvadas 

pela abnegada professora Regi-

na Ferreira Xavier, vem a Escola 
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Musical Ana Carolina cumprindo 

eficiente trajetória nos círculos 

educacionais da nossa terra”. 

(Jornal do Comércio, de 6 de 

agosto de 1969, p.2)

08  Ago – Sexta-Feira

 Aniversário de 11 anos de 

fundação do Grupo Escoteiro 

Murilo Braga. (Jornal do Comér-

cio, de 6 de agosto de 1969, p.8)

09  Ago – Sábado

 Aniversário de um ano do 

Ginásio Estadual Presidente Cas-

telo Branco, situado no bairro 

São Jorge. Seu diretor era o pro-

fessor Jorge Karan. (A Notícia, 

de 9 de agosto de 1969, p.5)

 Inauguração da Wolcar Au-

topeças, à rua Saldanha Marinho, 

n. 804, de propriedade de Vleo-

milton Valcacer de Melo, especia-

lizada em peças e acessórios para 

automóveis Volkswagen. (A Notí-

cia, de 10 de agosto de 1969, p.5)

 A Fábrica Brasil, localizada 

à rua Barão de São Domingos, 

realiza coquetel de lançamen-

to das Massas Alimentícias Bra-

sil. (Jornal do Comércio, de 9 de 

agosto de 1969, p.8)

10  Ago – Domingo

 A senhorita Rosa Maria Viei-

ra é eleita a “Rainha das Piscinas 

do Amazonas 69”, evento pro-

movido pelo colunista Nogar, no 

Parque Aquático do Rio Negro 
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Clube. (Jornal do Comércio, de 

12 de agosto de 1969, p.3)

11  Ago – Segunda-Feira

 Inauguração da Sala de Ci-

ências “Professor Vicente Sche-

tini” e da iluminação da Quadra 

de Esportes, no Ginásio Estadu-

al Presidente Castelo Branco, em 

São Jorge. (A Crítica, de 8 de 

agosto de 1969, p.5)

12  Ago – Terça-Feira

 Inauguração de três gru-

pos geradores a diesel adquiri-

dos pela Companhia de Eletrici-

dade de Manaus e instalados na 

avenida Presidente Kennedy (es-

trada do Aeroporto Ponta Pela-

da), em frente à fábrica Brasilju-

ta. (Jornal do Comércio, de 13 de 

agosto de 1969, p.8)

13  Ago – Quarta-Feira

 O jornal “A Notícia” publica 

sua edição de número 100. (A No-

tícia, de 13 de agosto de 1969, p.3)

 Aniversário do locutor es-

portivo Geraldo Viana, da Rádio 

Baré. (Jornal do Comércio, de 13 

de agosto de 1969, p.3)

 Comemoração de “Bodas 

de Ouro” do casal Isaac e Nina 

Benchimol. (A Crítica, de 14 de 

outubro de 1969, p.3)

 Inauguração do moder-

no edifício da firma Benchimol 

& Irmãos, localizado na esquina 

da rua Marcílio Dias com a Pra-

ça Roosevelt. “Na parte térrea 

funcionará mais uma loja Bemol, 
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para a venda de eletrodomésti-

cos, e nos seus 5 andares, confor-

táveis apartamentos e salas para 

escritório”. (Jornal do Comércio, 

de 14 de agosto de 1969, capa)

14  Ago – Quinta-Feira

 O Governo do Estado cria 

a “Medalha Cidade de Manaus”, 

honraria concedida a todos os 

que tenham prestado serviço re-

levante ao Amazonas nos seto-

res das artes, das ciências e das 

atividades econômicas, políti-

cas e sociais. (O Jornal, de 22 de 

agosto de 1969, p.5)

 Aniversário de 23 anos do 

programa “Tribuna do Profes-

sor”, mantido pela Associação 

Amazonense de Professores, na 

Rádio Baré. (Jornal do Comércio, 

de 17 de agosto de 1969, p.8)

 O Teatro Jovem de Manaus 

(Tejoma) realiza uma “Confrater-

nização de Teatros” num show 

com o Teatro Experimental do 

Sesc-Senac (TEST), o Teatro Es-

cola do Amazonas de Amadores, 

a bailarina espanhola radicada 

em Manaus, Glória Velasquez, e 

o pintor Manoel Borges. O even-

to foi patrocinado pela Avian-

ca e aconteceu na sede do 

Fast Clube. (A Crítica, de 14 de 

agosto de 1969, p.3)

15  Ago – Sexta-Feira

 Aniversário de 21 anos da 

radialista Maria da Fé Xerez de 

Souza, a “Fezinha”, filha de Ma-

ria da Fé e Josué Cláudio de Sou-
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za e apresentadora do programa 

“Bem na Bossa”. (A Notícia, de 15 

de agosto de 1969, p.6)

 Aniversário de 13 anos 

do Instituto Cultural Brasil-Es-

tados Unidos (ICBEU). (Jor-

nal do Comércio, de 15 de 

agosto de 1969, p.2)

 Morre, aos 77 anos, o geren-

te do Cinema Guarany, sr. Vas-

co José de Farias, mais conhe-

cido como “Vovô Vasco”, vítima 

de um colapso cardíaco. (Jor-

nal do Comércio, de 16 de agos-

to de 1969, capa)

 Conclusão das obras do 

edifício “Presidente Humberto 

de Alencar Castello Branco” ou 

“Palácio da Indústria”, perten-

cente ao Sesi, na avenida Getú-

lio Vargas. (O Jornal, de 16 de 

agosto de 1969, p.5)

 Inauguração da Loja Rive-

ra 2, no Boulevard Amazonas, n. 

447, de propriedade da organi-

zação Irmãos Pereira de Olivei-

ra. (Jornal do Comércio, de 13 de 

agosto de 1969, p.8)

 Lançamento das alvarengas 

ENASA-1, ENASA-2 e ENASA-3, 

construídas no estaleiro da Em-

presa de Navegação da Amazô-

nia, em Belém. (A Notícia, de 16 

de agosto de 1969, p.8)

 Aclamação da nova direto-

ria da União Brasileira de Escri-

tores (UBE), do Amazonas, para 

o biênio 1969-1970, composta 

por Carlos Gomes (presidente), 

Nelson Porto (vice-presidente), 

Francisco Gomes da Silva (se-

cretário-geral) e Adrino Aragão 

de Freitas (tesoureiro), entre ou-
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tros. (Jornal do Comércio, de 17 

de agosto de 1969, p.8)

 Estreia do Circo Orion, na 

Praça 14. (A Notícia, de 14 de 

agosto de 1969, p.7)

16  Ago – Sábado

 O primeiro carro Corcel GT 

(Ford-Willys) a circular em Ma-

naus é entregue à sua proprie-

tária, Vânia Lustosa, trazido pela 

revendedora Comarsa S.A. - Má-

quinas e Veículos. (O Jornal, de 

17 de agosto de 1969, p.5)

 Cerimônia de posse da nova 

diretoria do Sindicato dos Tra-

balhadores na Indústria da Des-

tilação e Refinação de Petró-

leo, no Caiçara Clube de Campo. 

(Jornal do Comércio, de 12 de 

agosto de 1969, p.8)

 Solenidade de aniversário 

de 38 anos da Associação dos 

Servidores Públicos do Amazo-

nas (Aspa), com coquetel em 

sua sede, à rua Henrique Martins, 

esquina com Lobo D’Almada. A 

Aspa foi fundada em 2 de agosto 

de 1931. (Jornal do Comércio, de 

16 de agosto de 1969, p.8)

17  Ago – Domingo

 Aniversário de 24 anos de 

fundação do Internacional Fute-

bol Clube, localizado no Boule-

vard Amazonas, n. 503. (A Notí-

cia, de 12 de agosto de 1969, p.6)

18  Ago – Segunda-Feira

 Início das aulas do Pré-

-Vestibular de Ciências Econô-
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micas do Curso “João XXIII”, lo-

calizado em frente ao Nacional. 

(Jornal do Comércio, de 14 de 

agosto de 1969, p.4)

 Aniversário de 54 anos da 

União Esportiva Portuguesa, 

com solenidade em sua sede na 

rua Joaquim Nabuco. (A Crítica, 

de 19 de agosto de 1969, p.2)

 Posse da nova diretoria do 

Sindicato dos Náuticos, na sede 

do Ministério do Trabalho, sob a 

presidência de José Alves Fei-

tosa Filho. (A Crítica, de 19 de 

agosto de 1969, p.4)

19  Ago – Terça-Feira

 Início da “Semana do Exérci-

to”, com cerimônia na Praça Ge-

neral Osório. (Jornal do Comér-

cio, de 19 de agosto de 1969, p.8)

 Instalação da Imobiliária 

União Ltda., à rua Monsenhor 

Coutinho, esquina com a Tapa-

jós, dirigida pelo sr. Virgílio Ra-

mos de Oliveira. (O Jornal, de 19 

de março de 1969, p.5)

 Lançamento do Edifício An-

tônio Simões, “que terá 14 anda-

res e 104 apartamentos e será 

construído na avenida Sete de 

Setembro, entre o Cinema Poli-

teama e o Colégio São Francis-

co de Assis”. A incorporação e a 

construção do edifício serão de 

responsabilidade da Construtora 

Aliança Ltda., sediada em Goiâ-

nia e com filial em Manaus, na rua 

Leovegildo Coelho, n. 447. (O Jor-

nal, de 19 de março de 1969, p.5)
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20  Ago – Quarta-Feira

 Posse da nova diretoria 

da Associação Profissional de 

Assistentes Sociais do Estado 

do Amazonas, presidida pelo 

sr. Edson Rosas, em cerimô-

nia ocorrida no auditório do 

Sesc-Senac. (Diário da Tarde, 

de 21 de agosto de 1969, p.4)

21  Ago – Quinta-Feira

 Aniversário de 12 anos do 

Sindicato dos Jornalistas Profis-

sionais no Estado do Amazonas 

(SJPEA), com festa realizada em 

sua sede provisória, à rua Bar-

roso, n. 142. (O Jornal, de 19 de 

agosto de 1969, p.5)

 Aniversário do deputado fe-

deral José Lindoso, presidente 

da Arena-AM. (O Jornal, de 21 de 

agosto de 1969, p.3)

 Fundação da Cooperativa 

Habitacional dos Trabalhadores 

do Amazonas, na Casa do Tra-

balhador do Amazonas, cujo pri-

meiro presidente foi o sr. Waldir 

Gonçalves Barros (A Crítica, de 

22 de agosto de 1969, p.2)

 O governador em exercí-

cio, Rafael Faraco, concede ao 

governador Danilo Duarte de 

Matos Areosa a “Medalha Ci-

dade de Manaus”, pelos servi-

ços relevantes prestados ao seu 

povo, na obra da construção do 

bem comum. (O Jornal, de 22 de 

agosto de 1969, p.5)

 Noitada de luta livre ameri-

cana, na quadra do Atlético Rio 

Negro Clube, com a despedi-

da do famoso lutador Valdemar 
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Santana dos ringues amazonen-

ses. (O Jornal, de 19 de agos-

to de 1969, p.12)

22 Ago – Sexta-Feira 

 Posse do poeta Jorge Tu-

fic, presidente do Clube da Ma-

drugada, na Academia Amazo-

nense de Letras, na cadeira cujo 

patrono é o poeta Jonas da Silva 

e que anteriormente estava sen-

do ocupada pelo jornalista Aris-

tóphano Antony. (O Jornal, de 22 

de agosto de 1969, p.3)

 Início do programa de fes-

tejos da Semana Legionária, pro-

movida anualmente pela Legião 

Brasileira de Assistência, sob a 

direção de Guiomarina Marques 

da Silva, chefe do Serviço Social 

da LBA. (Diário da Tarde, de 22 

de agosto de 1969, capa)

23 Ago – Sábado 

 Nelson Ned, o menor cantor 

do mundo, chega a Manaus para 

apresentação na Festa de Verão, 

na quadra do Fast Club. (A Críti-

ca, de 21 de agosto de 1969, p.2)

24 Ago – Domingo

 O Nacional Futebol Clube 

venceu o Grêmio Esportivo Ma-

ringá, do Paraná, com um gol de 

Pepeta, no primeiro jogo de uma 

equipe amazonense no Estádio 

Mário Filho, o popular Maracanã. 

A partida amistosa serviu de pré-

-jogo para Brasil e Venezuela, vá-

lido pelas Eliminatórias da Copa 
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do Mundo de 1970. (A Crítica, de 

25 de agosto de 1969, p.8)

25 Ago – Segunda-Feira

 Os boinas verdes das tropas 

do 27º Batalhão de Caçadores 

(BC) e do Centro de Instrução de 

Guerra na Selva (Cigs) desfilam 

em Brasília pelas comemorações 

da Semana do Exército e do Dia 

do Soldado. (O Jornal, de 22 de 

agosto de 1969, p.5)

 O ex-governador Arthur Ce-

zar Ferreira Reis recebe as insíg-

nias de Grande Oficial da Ordem 

do Mérito Militar, no Rio de Ja-

neiro. (O Jornal, de 30 de agos-

to de 1969, capa)

26 Ago – Terça-Feira

 Abertura da “1ª Feira Nacio-

nal de Ciências”, no hall da Bi-

blioteca Pública, com a expo-

sição de trabalhos elaborados 

por estudantes amazonenses. 

(Jornal do Comércio, de 26 de 

agosto de 1969, p.8)

 Aviões Boeing 737 da Vasp 

começam operações em Ma-

naus, com aterrissagem na cida-

de às terças, quintas e domingos, 

às 18h, e saídas nos dias seguin-

tes, às 9h. (O Jornal, de 26 de 

agosto de 1969, p.5)

27 Ago – Quarta-Feira

 Posse da nova direto-

ria do Sindicato dos Emprega-

dos no Comércio Hoteleiro e 
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Similares de Manaus. O presiden-

te era Raimundo Nonato Nas-

cimento. (A Crítica, de 28 de 

agosto de 1969, p.9)

28 Ago – Quinta-Feira

 Instalação do novo Depar-

tamento de Trânsito (Detran), 

substituindo a então Delegacia 

Especializada do Trânsito (DET). 

Seu primeiro diretor foi Paulo 

Oliveira. (Jornal do Comércio, de 

29 de agosto de 1969, p.8)

 Primeira ligação de Ma-

naus com uma cidade da Europa, 

via telex. “Os engenheiros José 

Ochen Gonçalves, da fábrica de 

computadores eletrônicos Has-

ler S.A., de Berna, Suíça, e Mário 

Varetto, da ECT, que se encontra 

realizando os testes finais para 

a instalação do serviço de telex 

na capital amazonense, foram os 

autores da ligação”. (A Crítica, de 

29 de agosto de 1969, p.3)

 Fundação da Juventude Sí-

rio-Libanesa para cuidar da mo-

vimentação social da Chapa-

da Recreativa, da qual o órgão 

é integrante. Jonas Esper Mus-

sa foi eleito presidente, com Is-

per Abrahim Lima como vi-

ce-presidente; Eduardo José 

Bulbol, tesoureiro; Wagner Sah-

do, secretário, e Sid Nadaf, dire-

tor social. (A Notícia, de 30 de 

agosto de 1969, p.6)

29 Ago – Sexta-Feira

 

 Finalistas do Curso Pedagó-

gico do Colégio Normal Ajurica-

ba realizam a “Feira do Amigo”, 
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no salão de honra do próprio es-

tabelecimento de ensino, para 

arrecadar fundos para a festa 

de colação de grau da turma de 

1969. (Diário da Tarde, de 26 de 

agosto de 1969, p.3)

 Escolha da “Garota NPOR”, 

no Ideal Clube, concurso venci-

do por Gecilda Albano de Sou-

sa. (A Crítica, de 1º de setem-

bro de 1969, p.9)

30 Ago – Sábado

 

 Aniversário de 9 anos da 

banda de música do Instituto 

Benjamin Constant, composta de 

22 moças. O evento contou com 

a participação do conjunto “Os 

Aristocratas”. Na oportunidade, 

foi realizado também o baile de 

15 anos das debutantes do esta-

belecimento. (A Crítica, de 1º de 

setembro de 1969, p.6)

 Reinauguração do “terrace 

de verão” do Restaurante Gua-

nabara, no térreo do Pavilhão 

Ajuricaba, Praça 15 de Novem-

bro, Centro. (A Notícia, de 30 de 

agosto de 1969, p.5)

 Lançamento e início de cir-

culação da revista “Manaus Es-

porte”, com coquetel no restau-

rante Chapéu de Palha. (A Crítica, 

de 1º de setembro de 1969, p.9)

31 Ago – Domingo

 Aniversário do empresário 

Belmiro Vianez. (A Crítica, de 2 

de setembro de 1969, p.9)
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1º Set – Segunda-feira

 Início das aulas do Curso 

Pré-Vestibular “Clóvis Beviláqua”, 

no Grupo Escolar Saldanha Ma-

rinho. (O Jornal, de 2 de setem-

bro de 1969, p.3)

 Instalação de comissão téc-

nica encarregada dos estudos 

para a elaboração da nova divi-

são territorial do Amazonas, em 

cerimônia realizada na Secreta-

ria do Interior e Justiça, no Palá-

cio Rio Branco. Integravam a co-

missão Felipe Kanawati, Antônio 

Teixeira Pinto, Débora Cavalcan-

ti Zacarias e Lucimar dos Anjos 

Feitosa. (O Jornal, de 2 de se-

tembro de 1969, p.5)

 Início das atividades da As-

sociação de Judô “Armando Ji-

menez”, na rua Belém, n. 619, 

próximo ao cruzamento com a 

rua Paraíba. (O Jornal, de 29 de 

agosto de 1969, p.5)

02 Set – Terça-Feira

 Inauguração da nova sede 

do Ipase, situada na rua da Ins-

talação, esquina com a praça 

Dom Bosco. À época, o presi-

dente dessa instituição era Tarcí-

sio Maia. (Diário da Tarde, de 29 

de agosto de 1969, capa)

 Inauguração da Lanchonete 

“Go-Go”, na avenida Eduardo Ri-

beiro, ao lado do cinema Odeon. 

Seus proprietários eram André 

Patounos e Américo Gosztonyi 

e o gerente, Jorge Garcia Carns-

tenxz. (O Jornal, de 4 de setem-

bro de 1969, p.3)
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 Instalação do Conselho Es-

tadual de Trânsito (Cetran), na 

Secretaria do Interior e Justiça, 

no Palácio Rio Branco. (O Jornal, 

de 2 de setembro de 1969, p.9)

 O engenheiro Sílvio Motta 

Gaspar, chefe do DNOS no Ama-

zonas, entrega ao prefeito Pau-

lo Nery o projeto de saneamen-

to do igarapé de Educandos. “O 

trabalho prevê a ligação entre a 

zona Nordeste da cidade (Distri-

to Industrial) o centro da cidade, 

através de uma marginal com 12 

pistas. Na proteção às margens 

dos igarapés e outros cursos 

d’águas, o prefeito Paulo Nery 

assinou decreto proibindo quais-

quer tipos de construção, nessas 

áreas”. (A Crítica, de 3 de setem-

bro de 1969, p.3)

 O engenheiro Sílvio Motta 

Gaspar, chefe do DNOS no Ama-

zonas, entrega ao prefeito Pau-

lo Nery o projeto de saneamen-

to do igarapé de Educandos. “O 

trabalho prevê a ligação entre a 

zona Nordeste da cidade (Dis-

trito Industrial) e o centro da ci-

dade, através de uma marginal 

com 12 pistas. Na proteção às 

margens dos igarapés e outros 

cursos d’águas, o prefeito Paulo 

Nery assinou decreto proibindo 

quaisquer tipos de construção, 

nessas áreas”. (A Crítica, de 3 de 

setembro de 1969, p.3)

03 Set – Quarta-Feira

 O Nacional Futebol Clu-

be realiza assembleia geral de 

instalação do Consórcio Nacio-
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nal – plano para aquisição de 

automóveis. Reunião ocorreu 

na sede do clube, à rua Salda-

nha Marinho. (A Crítica, de 27 de 

agosto de 1969, p.2)

 Inauguração da Loja Univer-

sal, na rua Lobo D’Almada, nº 75, 

Centro, especializada na venda 

de artigos eletrodomésticos em 

geral. Seus dirigentes eram Ge-

raldo Brito, Aloisio Gilona e Rai-

mundo Cardoso. (A Notícia, de 5 

de setembro de 1969, p.5)

04 Set – Quinta-Feira

 Banco Mineiro do Oes-

te inaugura agência em Ma-

naus, na avenida Eduardo Ribei-

ro, n. 475, onde antes funcionou 

o Bar Avenida. (A Crítica, de 28 

de agosto de 1969, p.3)

 Cerimônia de posse do novo 

presidente do Banco do Estado 

do Amazonas, sr. Laércio Gonçal-

ves, em substituição ao sr. Ste-

pheson Vieira Medeiros, no Palá-

cio Rio Negro. (O Jornal, de 4 de 

setembro de 1969, p.5)

05 Set – Sexta-Feira 

 Solenidade de comemora-

ção do “Dia do Amazonas”, com 

concentração dos colégios de 

Manaus na praça General Osó-

rio às 7h30, cerimônia de haste-

amento das bandeiras do Brasil 

e do Amazonas às 8h, seguindo-

-se de oração de exaltação à Pá-

tria por um membro do magis-

tério secundário e do canto do 

Hino Nacional. Logo após, desfile 

dos alunos, partindo do “General 
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Osório” e seguindo pelas artérias 

Epaminondas, Silva Ramos, Taru-

mã e Getúlio Vargas. Participa-

ram do desfile 15 estabelecimen-

tos e 3.360 estudantes. (O Jornal, 

de 3 de setembro de 1969, p.5)

 Governo do Estado assina 

contrato com a firma Irmãos Pra-

ta S/A para a construção do Es-

tádio Vivaldo Lima. (O Jornal, de 

5 de setembro de 1969, p.3)

 Lançamento da pedra fun-

damental do Conjunto Residen-

cial dos funcionários da Empresa 

dos Correios e Telégrafos (ECT), 

do Grupo Escolar e da sede da 

Associação do Pessoal da ECT, 

que serão construídos em terre-

no fronteiro ao Horto Municipal, 

na Estrada do Aleixo. (A Notícia, 

de 6 de setembro de 1969, p.5)

 Abertura dos “Jogos da In-

dependência”, uma realização 

da Federação Universitária Ama-

zonense, com a participação de 

alunos de diversos grupos esco-

lares da cidade, representações 

esportivas universitárias, Fede-

ração Amazonense de Futebol 

e classes operárias, além de uma 

equipe de judô da Polícia Mili-

tar do Estado. A concentração 

foi às 8h da manhã na Praça São 

Sebastião, de onde saíram em 

passeata até o Estádio General 

Osório para assistirem ao haste-

amento do Pavilhão Nacional. (O 

Jornal, de 23 de agosto de 1969)

 Aniversário de 27 anos do 

Ipiranga Futebol Clube, uma das 

primeiras agremiações sociodes-

portivas do populoso bairro da 

Cachoeirinha. À época, seu pre-
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sidente era Sebastião Lapa. (Di-

ário da Tarde, de 3 de setem-

bro de 1969, p.3)

 Início da “1ª Exposição Fi-

latélica de Manaus”, na Pinaco-

teca do Estado, realizada pela 

Empresa Archer Pinto e a Secre-

taria de Imprensa e Divulgação. 

(Jornal do Comércio, de 24 de 

agosto de 1969, p.8)

 O jornal A Notícia promove 

a 1ª Corrida Ciclística “Felix Fink”, 

com saída do Rio Preto e chega-

da em frente à redação do ma-

tutino, na Praça Tenreiro Aranha. 

O vencedor foi Orlando Pimen-

tel, do Fast Clube. (A Notícia, de 

6 de setembro de 1969, p.4)

 Festa de aniversário do Ria-

ma Clube, no Olímpico, com “The 

Blue Birds” como atração mu-

sical. (O Jornal, de 2 de setem-

bro de 1969, p.3)

 Falecimento do médico e 

deputado estadual José Aus-

tregésilo de Medeiros Mendes, 

na Santa Casa de Misericór-

dia. (O Jornal, de 6 de setem-

bro de 1969, p.2)

06 Set – Sábado 

 O Agrepo inaugura sua qua-

dra de esportes denominada “Dr. 

Manoel C. Nogueira”. (A Notícia, 

de 6 de setembro de 1969, p.5)

 Inauguração da parte supe-

rior do Mercado “Jorge de Mo-

rais”, no bairro Educandos, cons-

truída pelo administrador do 

logradouro, sr. José Luís Figuei-

redo. (A Notícia, de 6 de setem-

bro de 1969, p.5)
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 Início da “1ª Feira de Ritmos 

do Amazonas”, promoção do jor-

nal A Notícia realizada no Atléti-

co Rio Negro Clube para esco-

lher o melhor conjunto musical 

de 1969. Participaram os grupos 

“Gemini V”, “Os Brasas”, “The Ro-

cks”, “The Sinners”, “Show 6”, 

“The Rights”, “Os Aristocratas”, 

“Os Pilantrões”, “The Blue Birds”, 

“The Blue Star”, “Os Tropicais”, 

“Os Mercenários”, “Os Embaixa-

dores”, “Os Diplomatas”, “Os Mu-

sicais”, “The Brazilian Birds” e “Os 

Humildes”. (A Notícia, de 5 de se-

tembro de 1969, p.5)

07 Set – Domingo

 Desfile das tropas militares 

do Exército Nacional, pelas so-

lenidades da Semana da Pátria. 

Participaram os batalhões do 

27º Batalhão de Caçadores, Cen-

tro Intensivo de Guerra na Sel-

va e Comando Militar da Amazô-

nia, através da 12ª Região Militar, 

além da Polícia Militar do Estado 

e os Ex-Combatentes. (O Jornal, 

de 7 de setembro de 1969, p.5)

 Aniversário de 14 anos de 

existência da Igreja Batista da 

Fé, localizada na rua Bela Vista, 

n. 98, bairro Santa Luzia, dirigida 

pelo pastor Raimundo Mendes 

Netto. (A Notícia, de 7 de setem-

bro de 1969, p.5)

 Delegacia da Receita Fede-

ral inaugura novo Posto de Fis-

calização no Porto de Manaus e 

apresenta lancha para combate 

ao contrabando. (A Notícia, de 12 

de agosto de 1969, p.6)
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 Lançamento do “Jornal da 

Mulher Moderna”, semanário de-

dicado a assuntos femininos e 

iniciativa das senhoras Maria 

Paula Oliveira, Carmen Andrade 

e Selma Oliveira. O jornal era im-

presso na Gráfica Rex. (A Notícia, 

de 23 de agosto de 1969, p.6)

 Aniversário de 77 anos do 

dr. Francisco Pereira da Silva, 

que foi deputado federal pelo 

Amazonas por várias legislatu-

ras. (O Jornal, de 7 de setem-

bro de 1969, p.3)

 Aniversário do engenhei-

ro Jayme Bittencourt de Araújo, 

que já foi prefeito de Manaus, de-

putado estadual e federal, presi-

dente da Associação Comercial e 

do Olímpico Clube. (A Notícia, de 

7 de setembro de 1969, p.6)

 Aniversário de quatro anos 

do programa de rádio “Mudo 

Árabe”, produzido por Farid 

Amud e transmitido pela Rádio 

Baré. (O Jornal, de 7 de setem-

bro de 1969, p.5)

08 Set – Segunda-Feira

 A Buzo Publicidade lan-

ça a “Revista Comemorativa dos 

300 Anos de Manaus”, impres-

sa na Editora Humberto Cal-

deraro, com amplo material fo-

tográfico em 60 páginas, que 

contam a história de Manaus de 

ontem e de hoje, num trabalho 

supervisionado por Wolfran So-

ares. (A Crítica, de 8 de setem-

bro de 1969, p.3)

 Início do pré-vestibular do 

curso de enfermagem Ana Nery, 

fVoltar para Sumário



1969-2019

179

na Santa Casa de Misericór-

dia. (A Crítica, de 3 de setem-

bro de 1969, p.3)

09 Set – Terça-Feira

 Lançamento do cigarro “Im-

perial”, com filtro, fabricado na 

Zona Franca de Manaus. “O ci-

garro é feito com tabaco impor-

tado da Virgínia e pode ser com-

parado aos melhores fabricados 

no estrangeiro”. À época, o as-

sessor daquela indústria era Al-

berto Simonetti. (A Notícia, de 10 

de setembro de 1969, p.8)

 Os Laboratórios “Parke Da-

vis” realizam, nos salões do Atlé-

tico Rio Negro Clube, coquetel 

de lançamento do novo compos-

to químico denominado “Camo-

lar”, indicado para erradicação 

da malária. (A Notícia, de 3 de 

setembro de 1969, p.8)

10 Set – Quarta-Feira

 O secretário de Produção, 

Hugo Brandt, entrega ao diretor 

Paulo de Almeida Machado, o tí-

tulo definitivo do terreno doado 

pelo Governo do Estado para a 

construção da sede própria do 

Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia (Inpa). A área do-

ada fica no contorno da estra-

da do Aleixo. (A Notícia, de 10 de 

setembro de 1969, p.8)

 A Televisão Educativa do 

Amazonas lança edital de toma-

da de preços para a aquisição 

de uma emissora de rádio e uma 

emissora de televisão. (A Notícia, 

de 12 de setembro de 1969, p.8)
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11 Set – Quinta-Feira

 Governador Danilo Areosa 

recebe projeto que implantará no 

Distrito Industrial da Zona Fran-

ca de Manaus uma fábrica de te-

levisores. A moderna indústria 

produzirá sessenta mil unidades 

por ano e é liderada pelas firmas 

“Indústrias Pereira Lopes S.A.” e 

“Pereira Lopes – IBESA, Indústria 

e Comércio S.A.”, ambas de São 

Paulo. (A Notícia, de 12 de setem-

bro de 1969, p.8)

 Decreto presidencial ex-

tingue o 27º Batalhão de Caça-

dores (27º BC) e cria o 1º Bata-

lhão de Infantaria de Selva (1º 

BIS). (A Notícia, de 23 de setem-

bro de 1969, p.5)

 Francisca Silva Reis é eleita 

presidente do Centro Acadêmi-

co “12 de Maio”, da Escola de En-

fermagem de Manaus. (A Notícia, 

de 14 de setembro de 1969, p.7) 

12 Set – Sexta-Feira 

 Instalação da Delegacia de 

Acidentes de Trânsito (DAT), 

no prédio da Guarda Civil, na 

rua Guilherme Moreira, Cen-

tro. (A Crítica, de 12 de setem-

bro de 1969, p.4)

 Inauguração do moder-

no “Posto Flores”, de proprie-

dade do sr. Moisés Claudino. Lo-

calizado no bairro de Flores, em 

frente ao Quartel da Guarda Ro-

doviária, o posto venderá com-

bustíveis “Sabbá” e lubrificantes 

“Mobiloil”. (O Jornal, de 13 de se-

tembro de 1969, p.5)
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 Inauguração do Banco 

Aliança. (A Crítica, de 2 de se-

tembro de 1969, p.9)

 No Cine Palace, o cantor Jair 

Rodrigues e o grupo “Os Origi-

nais do Samba” fazem show em 

Manaus. As atrações musicais fo-

ram trazidas pela União Esporti-

va Portuguesa (UEP). (O Jornal, 

de 13 de setembro de 1969, p.5)

13 Set – Sábado

 A Academia Amazonen-

se de Letras elege o cientista 

William Rodrigues para ocupar 

a cadeira 38, cujo patrono é Bar-

bosa Rodrigues. (O Jornal, de 14 

de setembro de 1969, p.5)

 Inauguração da Clínica 

Pronto-Socorro “Santa Fé”, na 

rua Ramos Ferreira, esquina com 

Major Gabriel. Heleno Montene-

gro, dirigente maior do INPS no 

Amazonas, descerrou a fita inau-

guratória. (A Notícia, de 14 de se-

tembro de 1969, p.8)

 Inauguração da sede social 

da Associação Atlética Moto, for-

mada por funcionários da firma 

Moto-Importadora. (A Notícia, 

de 10 de setembro de 1969, p.5)

 Conjunto musical “Show 6” 

vence “Os Embaixadores” na fi-

nalíssima da terceira edição do 

concurso Lira de Prata, no Cheik 

Clube. “Anunciado o resultado, o 

‘pau cantou’.A festa da ‘Lira’ se 

tornou um caso de polícia (a Co-

missão Julgadora logo tratou de 

abandonar o local). No embate 

que se travou, entre mesas vira-

das, garrafadas e gritos de moci-

nhas e senhoras, felizmente não 
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houve feridos graves”. (A Notícia, 

de 16 de setembro de 1969, p.6)

 Segundo dia da turnê de 

Jair Rodrigues e do grupo “Os 

Originais do Samba” em Ma-

naus. O primeiro show da noite 

foi no Cine Ipiranga, depois, na 

sede da União Esportiva Portu-

guesa. (O Jornal, de 13 de setem-

bro de 1969, p.5)

14 Set – Domingo

 O Municipal, clube dos fun-

cionários da Prefeitura de Ma-

naus, elege sua nova diretoria, 

com Herculano de Oliveira como 

presidente. (A Crítica, de 16 de 

setembro de 1969, p.3) 

 A Delegacia de Ordem Polí-

tica e Social (Dops), em conjunto 

com a Companhia de Eletricida-

de e a Companhia de Telecomu-

nicações (Camtel), apreende 

quase 1.000 papagaios de papel, 

numa campanha contra os empi-

nadores. (A Crítica, de 15 de se-

tembro de 1969, p.7)

 Maria Auxiliadora Carva-

lho, 17 anos, é eleita a “Rainha do 

Biquíni”, na Ponta Negra, con-

curso promovido pelo colunis-

ta Nogar. (A Crítica, de 18 de se-

tembro de 1969, p.3)

15 Set – Segunda-Feira 

 Publicação da 2ª pesqui-

sa socioeconômica sobre Ma-

naus, realizada em outubro e 

novembro de 1968, nas 17 áre-

as da capital, abrangendo to-

dos os bairros e utilizando 

como critério de divisão “os 
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igarapés que cortam a cidade 

em várias partes, bem como 

as ruas que assumem caráter 

marcante”. O trabalho foi de-

senvolvido pela Comissão de 

Desenvolvimento Econômi-

co do Amazonas (Codeama): 

“Cerca de 250 [mil] pessoas 

vivem hoje na Manaus, resi-

dindo em aproximadamente 

45 mil casas, das quais 11 mil 

são alugadas – a maioria de 

madeira, coberta com telha 

comum, sem rede de esgo-

to e utilizando fossas sanitá-

rias. Apenas 0,92% tem curso 

superior completo, enquan-

to 36 mil habitantes da Zona 

Franca não sabem ler ou as-

sinar o nome. O índice de de-

semprego diminuiu, mas ape-

sar disso, 8,93% da população 

economicamente ativa per-

manece desempregada. Trin-

ta e quatro por cento dos que 

trabalham ganham menos de 

100 mil cruzeiros, mas a ren-

da per capita sofre um gran-

de aumento porque 0,75% 

ganha mais de 2 milhões ve-

lhos”. (A Crítica, de 15 de se-

tembro de 1969, p.15)

 “A capital da Zona Fran-

ca é rica em mulheres, mas 

não tanto quanto se apregoa: 

52,88% pertencem ao sexo fe-

minino e concorrem no mer-

cado de trabalho como balco-

nista, empregada doméstica, 

funcionária e até prostituta, 

sendo que essa última profis-

são alcança 0,09% da popula-

ção feminina economicamen-

te ativa. Em Manaus, na idade 
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de 45 a 55 anos, morrem mais 

mulheres que homens e a imi-

gração aumentou considera-

velmente nos últimos anos, 

residindo aqui muitos brasi-

leiros vindos do Acre, Pará e 

Ceará, e estrangeiros vindos 

de Portugal e do Japão. A co-

lônia árabe duplicou nos últi-

mos anos”. (A Crítica, de 15 de 

abril de 1969, p.15)

 A Amazon-Lar libera as 

primeiras parcelas do con-

trato celebrado no dia 30 de 

agosto para a construção do 

condomínio do Edifício Ba-

rão de Solimões, na rua Ra-

mos Ferreira, Centro, o qual 

terá 32 apartamentos distri-

buídos em 4 blocos. O em-

préstimo é orçado em NCr$ 

1.200.000,00, cabendo à 

Amazon-Lar o financiamen-

to de 80%, em 15 anos. “Com-

pareceram à solenidade o sr. 

Guido Magalhães Arantes, ad-

ministrador da Amazon-Lar; 

o jornalista Sinval Gonçalves, 

representando os proprietá-

rios; o sr. Agostinho Massulo, 

como presidente do Condo-

mínio, e o sr. Antônio Pádua 

Cordeiro, contratado pelo 

Condomínio para execução 

das obras”. (A Crítica, de 16 

de setembro de 1969, capa)

16 Set – Terça-Feira

 Inauguração da nova esta-

ção de Telex de Manaus, monta-

da pela Empresa Brasileira dos 

Correios e Telégrafos. “Depois 

de cortada a fita simbólica, o go-
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vernador Danilo Areosa fez a pri-

meira chamada para o Rio de Ja-

neiro, a fim de demonstrar para 

todos a perfeição do equipamen-

to”. (Diário da Tarde, de 16 de se-

tembro de 1969, capa)

 Aniversário do verea-

dor Walter Scott da Silva Rayol. 

(O Jornal, de 16 de setem-

bro de 1969, p.3)

 Início do “II Festival Estu-

dantil da Música Popular Brasilei-

ra do Amazonas”, com a partici-

pação de 15 músicas, no Atlético 

Rio Negro Clube. (Diário da Tarde, 

de 16 de setembro de 1969, capa)

17 Set – Quarta-Feira

 Aniversário do vereador 

Walter Freitas, suplente eleito 

pela Aliança Renovadora Nacio-

nal (Arena). (A Notícia, de 18 de 

setembro de 1969, p.7)

18 Set – Quinta-Feira

 Aniversário do repór-

ter esportivo Wilson dos Anjos, 

da Rádio Difusora do Amazo-

nas. (A Crítica, de 18 de setem-

bro de 1969, p.3)

 Prefeito Paulo Nery envia à 

Câmara de Manaus mensagem e 

projeto de lei indicando o dia 24 

de outubro como a data da nos-

sa capital para a comemoração 

do seu tricentenário. (O Jornal, 

de 20 de setembro de 1969, p.5)

 Governador Danilo Areo-

sa envia mensagem e projeto de 

lei à Assembleia Legislativa, do-

ando à Liga Amazonense Con-

tra o Câncer um terreno ao lado 
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do Hospital Getúlio Vargas para a 

construção de uma clínica espe-

cializada. (O Jornal, de 19 de se-

tembro de 1969, p.5)

 Encerramento do “II Festi-

val Estudantil de Música Popular 

Brasileira”, com o show do con-

junto “Os Mutantes”, uma pro-

moção do Diretório Central dos 

Estudantes de Grau Médio do 

Amazonas, com o patrocínio do 

Depro. Os cinco primeiros colo-

cados foram: 1º lugar – “Tema Atu-

al”, de Walter Marcondes Filho e 

Ronaldo da Silva; 2º lugar – “Jogo 

de Calçada”, de Ilton Oliveira e 

Wandler Cunha; 3º lugar – “Rosa 

Maria”, de Alexandre Otto; 4º lu-

gar – “Minha Menina, Minha Na-

morada”, de Aníbal Beça; e 5º lu-

gar – “Lundú do Terreiro de Fogo 

ou Aquela Noite de Sexta-Feira”, 

de Aníbal Beça. (A Notícia, de 21 

de setembro de 1969, p.6)

19 Set – Sexta-Feira

 

 Aniversário do advoga-

do Vicente de Mendonça Jú-

nior. (A Crítica, de 19 de setem-

bro de 1969, p.3)

 Coquetel oferecido pela 

Netumar em comemoração 

à primeira viagem a Manaus 

do navio “Marcos Souza Dan-

tas”. (O Jornal, de 19 de setem-

bro de 1969, p.5)

20  Set – Sábado

 

 Coquetel de inauguração da 

nova sede do Atlético Spartacus 

Clube, na rua Wilkens de Mat-
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tos. (A Crítica, de 12 de setem-

bro de 1969, p.3)

 Colégio Normal Ajuricaba 

realiza “Jantar Musical”, numa 

homenagem dos finalistas do 

Curso Pedagógico ao despor-

tista Ézio Ferreira, patrono dos 

professorandos ajuricabenses de 

1969. (O Jornal, de 19 de setem-

bro de 1969, p.3)

 Inauguração da boate 

“Sambão”, da União Esportiva 

Portuguesa, ao lado da sede da 

UEP. (O Jornal, de 17 de setem-

bro de 1969, p.3)

21 Set – Domingo

 Aniversário do desembar-

gador Oyama Cesar Ituassú da 

Silva. (A Crítica, de 20 de setem-

bro de 1969, p.4)

 Aniversário da União Espor-

tiva Santo Antônio. (O Jornal, de 

21 de setembro de 1969, p.3)

 Abertura da Boate dos In-

gleses para visitação da impren-

sa. “A boite ainda não tem nome 

escolhido e vai funcionar à base 

de fitas gravadas importadas. 

Sua decoração está uma beleza 

e é obra do artista amazonense 

Antônio Carvalho Leal, o popular 

Ferrugem”. (A Notícia, de 20 de 

setembro de 1969, p.6)

22 Set – Segunda-Feira

 Alunos da Faculdade de Di-

reito do Amazonas elegem os 

acadêmicos José Barros de Car-

valho e Ari Jorge Moutinho da 

Costa como seus representantes 

junto ao Diretório Central dos Es-
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tudantes (DCE). (A Crítica, de 23 

de setembro de 1969 p.7)

 Festa de aniversário de 65 

anos de fundação da Maçonaria 

Centralizada no Amazonas com 

o Grande Oriente Estadual, no 

Acácia Clube. (A Crítica, de 18 de 

setembro de 1969, p.7)

23 Set – Terça-Feira

 

 Desfile da “Coleção Oficial 

Primavera-Verão 69/70”, do pa-

raense Dener, o costureiro mais 

famoso da América do Sul, no 

Rio Negro Clube, evento promo-

vido pela primeira-dama do esta-

do, dona Violeta de Mattos Are-

osa, em benefício das suas obras 

assistenciais. (A Crítica, de 25 de 

setembro de 1969, p.9)

24 Set – Quarta-Feira

 Julaide de Gomes Coutinho, 

representante da Escola de Ser-

viço Social, é eleita presidente do 

Diretório Central dos Estudan-

tes (DCE), tendo como suplente 

a senhorinha Lucimere de Araú-

jo Souza. A posse ocorreu logo 

após a eleição. (A Notícia, de 25 

de setembro de 1969, p.5)

 Aniversário de Clóvis 

Vale, gerente do Hotel Amazo-

nas. (O Jornal, de 26 de setem-

bro de 1969, p.3)

 Desfile da coleção “Prima-

vera-Verão 1969/70”, do famo-

so costureiro Dener, no Salão dos 

Espelhos do Atlético Rio Negro 

Clube, evento promovido pela 

primeira-dama do estado, Viole-

ta Areosa, em benefício das suas 
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obras assistenciais. (O Jornal, de 

25 de setembro de 1969, p.3)

 Ézio Ferreira deixa o Fast 

Clube e assume o departamen-

to de futebol do Olímpico Clu-

be. “O Olímpico ficou maior e 

mais promissor. Um futuro me-

lhor o espera. A sua torcida con-

fia. Os craques estão otimistas 

com o otimismo do grande diri-

gente que deu alegrias imensas 

aos fastianos e promete repe-

ti-las no Clube do Século Vin-

te”. (A Crítica, de 25 de setem-

bro de 1969, p.7)

25 Set – Quinta-Feira

 Câmara Municipal de Ma-

naus aprova projeto enviado pelo 

prefeito Paulo Nery instituindo o 

dia 24 de outubro de 1969 para a 

comemoração dos 300 anos da 

cidade. (Diário da Tarde, de 25 de 

setembro de 1969, p.3)

 Assinatura do contrato de 

financiamento do edifício “Antô-

nio Simões”, através da Associa-

ção de Poupança e Empréstimo 

do Amazonas. O prédio será er-

guido na esquina das avenidas 

Sete de Setembro e Getúlio Var-

gas. (A Crítica, de 26 de setem-

bro de 1969, p.12)

26 Set – Sexta-Feira 

 Aniversário de 39 anos da 

Federação Amazonense de Fu-

tebol (FAF). (O Jornal, de 23 de 

setembro de 1969, p.12)

 O Parque Recreativo “Turis-

lândia”, localizado no quilôme-

tro 15 da estrada do Aleixo, ini-
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cia suas atividades ao público. 

Aos domingos, a partir da 8h da 

manhã, saída de ônibus da Tran-

samazon, de hora em hora, da 

Praça da Matriz, em frente ao 

Aviaquário Municipal, direto para 

o balneário. (A Notícia, de 26 de 

setembro de 1969, p.7)

 Academia Amazonense de 

Letras, sob a presidência de Djal-

ma Batista, celebra o segundo 

centenário de nascimento do po-

eta Bento de Figueiredo Tenreiro 

Aranha, o primeiro centenário de 

nascimento do poeta Thauma-

turgo Vaz e do jurisconsulto An-

tônio Gonçalves de Sá Peixoto, e 

o cinquentenário de falecimento 

do poeta e gramático Paulino de 

Brito. (A Notícia, de 26 de setem-

bro de 1969, p.8)

 Oratório São José inaugu-

ra quadra de esportes “Domin-

gos Sávio”, na Visconde de Por-

to Alegre, com jantar musical ao 

som do conjunto “Blue Star”. O 

corte da fita simbólica foi feito 

pelo sr. Sebastião Bezerra, ge-

rente do Bansul, e a benção foi 

dada por D. Miguel Alegna, bis-

po do Alto Rio Negro. (A Crítica, 

de 29 de setembro de 1969, p.3)

27 Set – Sábado 

 Aniversário de cinco anos 

de instalação do Banco Nacio-

nal do Norte (Banorte) em Ma-

naus. A comemoração ocorreu 

a bordo de um iate da Selvatur, 

no meio do rio Negro. O gerente 

do Banorte é o sr. Geraldo Almei-
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da. (A Crítica, de 29 de setem-

bro de 1969, p.3)

 Conjunto de Câmara “Or-

pheus” se apresenta no Teatro 

Amazonas (Jornal do Comércio, 

de 3 de agosto de 1969, p.8)

28 Set – Domingo

 Aniversário de 26 anos de 

fundação da Igreja Batista da 

Cachoeirinha. (A Notícia, de 2 de 

outubro de 1969, p.5)

29 Set – Segunda-Feira

 Aniversário de dois anos de 

fundação da Empresa de Nave-

gação da Amazônia S/A (Ena-

sa). (A Notícia, de 11 de setem-

bro de 1969, p.5)

 O Centro de Instrução de 

Guerra na Selva inicia curso para 

oficiais, com duração de seis me-

ses. (A Crítica, de 20 de setem-

bro de 1969, p.3)

30 Set – Terça-Feira

 Lançamento das afama-

das máquinas de costura zig-zag 

“Singer” em Manaus. “Essas má-

quinas já estão nos salões de ex-

posições e vendas das Lojas das 

Geladeiras, Credilar A e B, Moto 

Gel 1 e 2”. (O Jornal, de 1º de ou-

tubro de 1969, p.3)

 Início da construção de um 

hotel de remanejo, nas imedia-

ções do aeroporto de Ponta Pe-

lada, destinado a abrigar grupos 

de estudantes universitários inte-

grados ao Projeto Rondon, que 
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brevemente começarão a che-

gar a Manaus para desenvolver 

suas atividades no interior do es-

tado. (A Notícia, de 1º de outu-

bro de 1969, p.5) 

 A Companhia Paulo Autran 

de teatro encena no Teatro Ama-

zonas a peça “Morte e Vida Seve-

rina”. (A Crítica, de 30 de setem-

bro de 1969, p.3)
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1º Out – Quarta-Feira

 Aniversário de 59 anos da 

Escola Técnica Federal do Ama-

zonas. (O Jornal, de 1º de outu-

bro de 1969, p.2)

 Governador Danilo Areosa 

instala o Grupo de Trabalho da 

Juta, em reunião realizada no Pa-

lácio Rio Negro, com a finalidade 

de promover estudos capazes de 

equacionar os problemas da juta 

em nosso estado. O grupo é pre-

sidido pelo secretário de Produ-

ção, dr. Hugo Bezerra Brandt, e 

conta ainda com a Federação da 

Agricultura, Associação Comer-

cial, Associação dos Exportado-

res, Banco do Estado do Ama-

zonas, entre outras entidades. 

(Diário da Tarde, de 1º de outu-

bro de 1969, capa)

02 Out – Quinta-Feira

 Vasp inaugura a sua linha 

aérea com o “Boeing 737” pelo 

centro São Paulo-Rio-Brasília-

-Manaus, e vice-versa, a qual se 

realizará três vezes por semana, 

chegando à terças-feiras, quin-

tas e sábados, às 13h, e saindo 

às quartas, sextas e domingos, 

às 9h15. (O Jornal, de 3 de outu-

bro de 1969, p.5)

03 Out – Sexta-Feira 

 Abertura do III Festival de 

Cultura, no Teatro Amazonas, 

apresentando o tenor João Al-

berto Persson, do elenco do Te-

atro Municipal do Rio de Janeiro, 

acompanhado pela professo-

ra Ivete Freire Ibiapina ao pia-
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no. (O Jornal, de 3 de setem-

bro de 1969, p.5)

 O presidente do Tribunal de 

Contas do Estado, ministro Jor-

ge Mendes, renuncia ao seu car-

go. “A razão principal e não dita 

a muitos foi essa mesma: um de-

salento invencível de ver que 

suas forças eram pequenas de-

mais para consertar tudo aqui-

lo que via errado diante dos seus 

olhos. Desesperançado de che-

gar a assistir as coisas correndo 

firmes dentro das normas do Di-

reito e da Razão, preferiu o ca-

minho da renúncia”. Em seu lu-

gar assumiu o ministro Kepler 

Antony. (A Notícia, de 4 de outu-

bro de 1969, p.6)

 A jovem Miracy Amorim, do 

3º pedagógico, é eleita “Rainha 

Ieana”, evento realizado pelos fi-

nalistas do Instituto de Educação 

do Amazonas (IEA), no Cheik 

Clube. (A Notícia, de 7 de outu-

bro de 1969, p.6)

04 Out – Sábado 

 Associação Atlética da Fa-

culdade de Direito da Universi-

dade do Amazonas escolhe seus 

novos dirigentes para o biênio 

1969-71: Presidente – João No-

gueira Maciel; Vice-Presidente 

– Elson Rodrigues de Andrade; 

Secretário-Geral – José Carlos 

de Souza; 1º Secretário – Alfre-

do Monteiro Maia; 2º Secretá-

rio – Edilson dos Santos Olivei-

ra; Tesoureiro – Marcos Kruger 

Frederico Aleixo; Adj. de Te-

soureiro – Cláudio Leomar de 

Salignac e Souza; Diretor de 
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Publicidade – José Rodrigues Fil-

gueiras. (A Notícia, de 5 de outu-

bro de 1969, p.5)

 Inauguração da Colônia 

Agrícola do Rio Preto, no Km 

79 da estrada Torquato Tapa-

jós. (A Notícia, de 30 de setem-

bro de 1969, p.6)

 Inauguração do Restauran-

te 1.800, anexo ao Posto Flo-

res. (A Notícia, de 2 de outu-

bro de 1969, p.6)

 Inauguração do Parque Tri-

centão, instalado na Praça 14 de 

Janeiro, com a apresentação da 

cantora Núbia Lafaiete. (A Críti-

ca, de 3 de outubro de 1969, p.5)

 União Esportiva Portuguesa 

realiza festa na boate “Sambão” 

para entregar os prêmios aos 

vencedores do Concurso Canção 

do Tricentenário. A dupla ven-

cedora foi Dirson Costa e Alfre-

do Fernandes. (A Crítica, de 4 de 

outubro de 1969, p.3)

 O Spartacus Clube promo-

ve o “Baile do Lírio”, com o con-

junto musical “Os Aristocratas”, 

evento que marca a inaugura-

ção oficial da nova sede do clu-

be, na rua Wilkens de Matos, n. 

354. (A Crítica, de 29 de setem-

bro de 1969, p.5)

 Inauguração da boate “The 

In Crowd Club” (Boate dos In-

gleses), que fica na orla portuá-

ria, próximo à administração do 

Porto, na área onde estão loca-

lizados os armazéns bem per-

to da Hévea Fabril. O ambiente é 

super-refrigerado e inteiramente 

atapetado, calculando-se 42 me-

tros quadrados de tapete verme-

lho, com 26 mesas, 50 cadeiras 
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e um sofá para 28 lugares. Seus 

proprietários eram o inglês Ri-

chard Bryan e o português Nino 

Coutinho. (A Crítica, de 4 de ou-

tubro de 1969, p.3)

 

05 Out – Domingo

 Aniversário de 32 anos do 

jornal impresso “Diário da Tar-

de”, vespertino criado por Hen-

rique Archer Pinto e cujo pri-

meiro secretário de redação foi 

o jornalista Herculano Castro e 

Costa. (O Jornal, de 5 de outu-

bro de 1969, capa)

 A jovem Eliane de Sousa, re-

presentante do Rio Negro Clube, 

vence o concurso “Garota Turis-

mo”, realizado na Ponta Negra, 

pelo Departamento de Turismo e 

Promoção do Estado do Amazo-

nas (Depro). (A Crítica, de 6 de 

outubro de 1969, p.5)

 Inauguração da Olaria Mar-

vil, antiga olaria do Estado, que 

foi adquirida em concorrência 

pública pelos irmãos paulistas 

Juan e José Villa, na estrada do 

Paredão. (O Jornal, de 7 de outu-

bro de 1969, p.6)

 Restaurante Chapéu de Pa-

lha realiza jantar comemorativo 

pelo Dia da Raça, com homena-

gem à comunidade portuguesa 

no Amazonas. (A Notícia, de 5 de 

setembro de 1969, p.6)

06 Out – Segunda-Feira

 O Detran coloca em funcio-

namento dois postos volantes de 

repressão aos abusos do trânsi-

to, nas ruas de Manaus. Os pos-
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tos serão constituídos de dois 

guardas motociclistas, que pa-

trulharão as nossas principais 

vias. (A Notícia, de 5 de outu-

bro de 1969, p.5)

 Início do curso de prepara-

ção e execução das operações 

de guerra na selva para 19 oficiais 

superiores das Forças Armadas, 

no quartel do Centro de Instru-

ção de Guerra na Selva (CIGS). A 

aula inaugural foi proferida pelo 

comandante da 12ª Região Mili-

tar, general Rodrigo Octávio Jor-

dão Ramos. (A Notícia, de 7 de 

outubro de 1969, p.8)

07 Out – Terça-Feira

 Aniversário de Jones 

Abrahim, presidente do Cheik 

Clube. (A Notícia, de 7 de outu-

bro de 1969, p.6)

 Aniversário de Jamil Seffair, 

prefeito de Manacapuru. (A Notí-

cia, de 7 de outubro de 1969, p.6)

 Aniversário de 55 anos de 

fundação da Guarda Civil do Es-

tado, cujo comandante era o co-

missário Salim Omar. (A Notícia, 

de 7 de outubro de 1969, p.8)

 Grupo de 27 estudantes uni-

versitários do Projeto Rondon, 

oriundos de Juiz de Fora-MG, 

viaja de Manaus para o município 

de Tefé. (O Jornal, de 7 de outu-

bro de 1969, p.5)

08 Out – Quarta-Feira

 Quando se preparava para 

aterrissar em Manaus, proceden-

te do Rio de Janeiro, um avião 
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“Caravelle”, da Cruzeiro do Sul, 

prefixo PP-PDX, foi sequestrado 

em pleno voo e levado para Ha-

vana, capital de Cuba. O apare-

lho foi assaltado pouco depois 

de decolar de Belém com desti-

no à capital amazonense, e rea-

lizou três escalas de reabasteci-

mento, antes de chegar à sede 

cubana. A primeira foi na pró-

pria capital do Pará, a segunda 

em Georgetown (Guiana) e a ter-

ceira em Isla Verde (Porto Rico). 

Havia 50 pessoas a bordo, sen-

do 7 tripulantes e 43 passagei-

ros. Os sequestradores tinham 

metralhadoras e bombas. En-

tre os reféns estava o sr. Henry 

Beczkowski, gerente da Avianca 

no Brasil. (O Jornal, de 9 de ou-

tubro de 1969, capa)

 Aniversário do industrial 

Mário Guerreiro, presidente da 

Associação Comercial do Ama-

zonas e diretor da Companhia 

Brasileira de Fiação e Tecelagem 

de Juta (Brasiljuta). (O Jornal, de 

8 de outubro de 1969, p.5)

 Fundação Cultural do Ama-

zonas inaugura moderno sistema 

de som e gravação do Auditório 

Alberto Rangel, em conferência 

proferida pelo sociólogo Gilber-

to Freire. (O Jornal, de 10 de ou-

tubro de 1969, p.3)

09 Out – Quinta-Feira

 Delegacia da Receita Fede-

ral em Manaus inaugura armazém 

flutuante de fiscalização, locali-

zado no “Roadway”. (A Crítica, 

de 10 de outubro de 1969, p.3)
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 Rádio Tropical promove fes-

ta dançante na sede do Cheik 

Clube, com a escolha da “Rainha 

do Rádio”. (Diário da Tarde, de 9 

de outubro de 1969, p.3)

10 Out – Sexta-Feira 

 O avião “Caravelle”, da Cru-

zeiro do Sul, prefixo PP-PDX, se-

questrado na manhã de 8 de 

outubro antes de pousar em 

Manaus e levado para Havana 

(Cuba), retorna à capital amazo-

nense e aterrissa no aeroporto 

Ponta Pelada, por volta das 14h. 

A aeronave foi sequestrada por 

quatro indivíduos que embar-

caram em Belém, membros do 

“Movimento Revolucionário 8 de 

Outubro”, mais conhecido como 

MR-8. (Diário da Tarde, de 10 de 

outubro de 1969, capa)

11 Out – Sábado 

 Inauguração da nova fábri-

ca de biscoitos e bolachas da 

“Lisbonense”, de propriedade da 

empresa Vicente D. Nogueira & 

Cia. Ltda., na rua Leonardo Mal-

cher, n. 1.781. (O Jornal, de 7 de 

outubro de 1969, p.5)

 Fundação do Clube Filatéli-

co do Amazonas, com solenida-

de realizada no Instituto Cultural 

Brasil-Estados Unidos (Icbeu). 

Sua primeira diretoria, eleita nes-

se mesmo dia, possuía a seguinte 

composição: Presidente – Nelson 

Ribeiro Porto; Vice-presidente – 

Manuel Lucas Batatel; 1º Secre-

tário – Ubirajara Almeida; 2º Se-
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cretário – José Joaquim Marinho; 

1º Tesoureiro – Wagner Vieira; 2º 

Tesoureiro – Fernando Martinho; 

1º Diretor de Permutas – Mário 

Xavier; 2º Diretor de Permutas – 

Emílio Garibaldi. (O Jornal, de 15 

de outubro de 1969, p.3)

12 Out – Domingo

 Aniversário de Edgar Mon-

teiro de Paula, diretor-gerente da 

Comarsa S.A. – Máquinas e Veí-

culos. (O Jornal, de 14 de outu-

bro de 1969, p.3)

 Aniversário de 51 anos de 

fundação da Loja Teosófica “Je-

sus de Nazaré”, com sessão so-

lene em sua sede, na rua Japurá, 

n. 363. (O Jornal, de 8 de outu-

bro de 1969, p.3)

 A bebê Kelsilene Sampaio 

Paiva, filha do casal Francisco 

Honório Paiva e Miralda Sampaio 

Paiva, foi representar o Amazo-

nas na escolha do “Bebê John-

son-69”, em São Paulo, com a 

participação de crianças de todo 

o Brasil. (O Jornal, de 12 de outu-

bro de 1969, p.3)

 A bebê Sara Figuerêdo Pra-

do foi a vencedora do concurso 

de Higidez Infantil, realizado pelo 

Governo do Estado no Hospital 

Infantil “Dr. Fajardo”. (O Jornal, 

de 14 de outubro de 1969, p.5)

 As crianças Rita de Cássia 

S. Costa e Sergio Castelo Bran-

co Amorim foram as vencedoras 

da eleição de “Miss e Mister Mu-

nicipal” ocorrida no Clube Muni-

cipal, dos servidores da Prefeitu-
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ra de Manaus. (O Jornal, de 14 de 

outubro de 1969, p.5)

13 Out – Segunda-Feira

 Temporal de apenas meia 

hora deixa saldo de 40 famílias 

desabrigadas no Conjunto Resi-

dencial da Cohab-AM, no bairro 

Parque Dez de Novembro. “Ca-

sas recém-construídas, pela sua 

fragilidade, não resistiram ao pri-

meiro impacto de temporal que 

iniciou após as 14 horas. Crianças 

e populares ficaram misturados 

com os escombros dos telhados 

e as pessoas mais atingidas tive-

ram os pertences grandemen-

te atingidos pela precipitação da 

água, que inclusive deixou intran-

sitável dezenas de artérias resi-

denciais”. (A Crítica, de 14 de ou-

tubro de 1969, p.5)

14 Out – Terça-Feira

 Aniversário do comissário 

Salum Omar, diretor da Guarda 

Civil. (A Crítica, de 14 de outu-

bro de 1969, p.3)

 O Comando Militar da Ama-

zônia (CMA) assina convênio 

com a Secretaria de Educação e 

Cultura (SEC) para a construção 

de uma unidade de nível primá-

rio em área contígua ao 1º Bata-

lhão de Infantaria de Selva, an-

tigo 27º BC. (O Jornal, de 15 de 

outubro de 1969, p.6)

 Eleição da primeira Direto-

ria do Clube da Imprensa, realiza-

da no Sindicato dos Jornalistas: 

Sinval Gonçalves – Presidente; 
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Josaphat Pires – 1º Vice; Ulys-

ses Azevedo – 2º Vice; Raimun-

do Nogueira – 1º Secretário; Ana 

Maria Silva – 2ª Secretária; Carlos 

Zamith – 1º Tesoureiro; Luís Ribei-

ro – 2º Tesoureiro; Ale Jesini – Re-

lações Públicas. (A Crítica, de 15 

de outubro de 1969, p.3)

15 Out – Quarta-Feira

 Aniversário do sociólo-

go André Araújo, juiz de meno-

res nas décadas de 30-40 e pre-

cursor da Assistência Social no 

Amazonas. (A Crítica, de 15 de 

outubro de 1969, p.9)

 Inauguração de 25 salas de 

aula construídas no Grupo Esco-

lar Fueth Paulo Mourão, em São 

Jorge, e nos grupos Zulmira Bit-

tencourt, Adalberto Vale, Antô-

nio Bittencourt e Cunha Melo. 

(Diário da Tarde, de 16 de outu-

bro de 1969, capa)

 Inauguração da Bibliote-

ca Pedagógica, na rua Saldanha 

Marinho, n. 403, destinada aos 

professores de níveis primário e 

médio. (Diário da Tarde, de 16 de 

outubro de 1969, capa)

 A Secretaria de Educação e 

Cultura realiza baile no Atlético 

Rio Negro Clube, em comemo-

ração ao “Dia do Professor”. Na 

ocasião, os seguintes mestres fo-

ram homenageados com diplo-

ma de méritos: Antonina Borges 

de Sá, Jandira de Oliveira Mar-

tins, Leonor Amorim, Antônio da 

Encarnação e Manuel Otavio de 

Souza. (Diário da Tarde, de 16 de 

outubro de 1969, capa)
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 O titular da SEC, Vinícius 

Câmara, recebe das mãos do 

professor José Lins o diploma de 

“Personalidade Benemérita da 

Educação”, em solenidade reali-

zada no Rio Negro Clube pelas 

comemorações do “Dia do Pro-

fessor”. (O Jornal, de 17 de outu-

bro de 1969, capa)

 O cantor Martinho da Vila, 

acompanhado pelo conjunto 

Blue Star, apresenta-se no bai-

le de aniversário de 31 anos do 

Olímpico Clube. (O Jornal, de 12 

de outubro de 1969, p.3)

16 Out – Quinta-Feira

 Inauguração da loja Tapi-

ri Móveis e Decorações Ltda., na 

rua Monsenhor Coutinho, n. 848, 

uma iniciativa de Gilda Porto e 

Kathlemm Lima. (A Notícia, de 16 

de outubro de 1969, p.6)

 O sambista Martinho da Vila 

faz sua segunda apresentação na 

cidade, desta vez no Parque Ma-

naus 300 Anos (Tricentão), na 

Praça 14. (A Notícia, de 16 de ou-

tubro de 1969, p.8)

17 Out – Sexta-Feira 

 Inauguração da terceira fi-

lial das Lojas Rivera, no conjun-

to residencial Castelo Branco 

(Parque 10). Um dos seus sócios 

era o comerciante Mário Pereira. 

(Diário da Tarde, de 17 de outu-

bro de 1969, p.2)

 Eleição da nova diretoria do 

Diretório Acadêmico Sete de De-

zembro, da Faculdade de Ciên-

cias Econômicas. A chapa ven-
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cedora foi a “LSD”, de Serafim 

Corrêa, que obteve 200 votos 

contra 115 do acadêmico Otávio 

Mendonça, da Chapa Integra-

ção. (A Notícia, de 19 de outu-

bro de 1969, p.8)

 O guichê filatélico da Em-

presa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, agência de Manaus, 

lança o selo comemorativo “As-

tronautas”, dedicado aos pionei-

ros da conquista do espaço, Neil 

Armstrong, Edwin Aldrin e Mi-

chael Collins. “O valor do selo é 

de NCr$ 0,50 e apresenta-se nas 

seguintes cores: vermelho, ama-

relo, azul e azul marinho, tendo 

o formato retangular”. (O Jornal, 

de 17 de outubro de 1969, p.5)

 Aniversário de 31 anos de 

fundação do Olímpico Clube, o 

“clube dos cinco aros”, que tem 

como presidente o comercian-

te Alfredo Soares, “ora em Por-

tugal, estando à frente dos desti-

nos da agremiação o sr. Áderson 

Dutra”. (O Jornal, de 17 de outu-

bro de 1969, p.3)

 Início do “Consórcio do Na-

cional” para aquisição de carros 

Volkswagen, na sede do Nacional 

Futebol Clube. O primeiro carro 

foi adquirido pelo sr. Raymar Al-

ves Aguiar, residente na rua Luiz 

Antony. (A Crítica, de 20 de ou-

tubro de 1969, p.3)

18 Out – Sábado 

 Inauguração da sede cam-

pestre do Ajuricaba Grêmio do 

Porto, com o show do grupo “Os 

Aristocratas”. (A Crítica, de 18 de 

outubro de 1969, p.9)
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 Estudantes do Curso Ge-

neral Osório, do Colégio Esta-

dual do Amazonas e do Colégio 

Dom Bosco participam de voos 

panorâmicos sobre as redonde-

zas de Manaus, em promoção 

da FAB como parte dos festejos 

comemorativos da “Semana da 

Asa”. (A Crítica, de 18 de outu-

bro de 1969, p.3)

19 Out – Domingo

 A Banda dos Fuzileiros Na-

vais da Marinha Norte-Americana 

faz apresentação na Praça Gene-

ral Osório, promoção realizada 

pelo Instituto Cultural Brasil - Es-

tados Unidos (ICBEU). (A Crítica, 

de 7 de outubro de 1969, p.9)

 Escolha do “Bebê Tricentão”, 

promovido pelo jornal A Notícia, 

na quadra de esportes do Atléti-

co Rio Negro Clube. O vencedor 

foi Sergio Castelo Branco Amo-

rim, filho de Fernando Amorim, 

funcionário municipal, e de Ma-

ria Leida Castelo Branco Amo-

rim. “Cabelos louros, olhos cas-

tanhos, 25 quilos, 1 metro e 7 

centímetros, quatro anos e qua-

tro meses, vivaz, robusto, bonito 

mesmo”. (A Notícia, de 20 de ou-

tubro de 1969, capa)

 Início do “I Festival Norte de 

Cinema Brasileiro”, no Cine Ode-

on, realizado pelo Departamento 

de Turismo e Promoção do Esta-

do, em comemoração ao Tricen-

tenário de Manaus. (A Notícia, de 

12 de outubro de 1969, p.2)
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20 Out – Segunda-Feira

 Inauguração da moderna 

loja da Importadora Bulbol (fi-

lial), na avenida Sete de Setem-

bro, ao lado da Lobrás. (O Jornal, 

de 16 de outubro de 1969, p.3)

21 Out – Terça-Feira

 Cerimônia de posse da nova 

diretoria do Diretório Acadêmi-

co Adriano Jorge, da Faculda-

de de Medicina da Universidade 

do Amazonas, realizada no sa-

lão nobre Dr. Zerbini. A chapa era 

formada por Antônio Luís de Oli-

veira Boock, presidente; Reinaldo 

Massis, vice; Vitor Macksoud, se-

cretário-geral; Jair Warlindo Ab-

deu, 1º secretário; Afrânio Batista 

da Costa, 1º tesoureiro; e Adria-

no Marques de Oliveira, 2º tesou-

reiro. (A Crítica, de 21 de outu-

bro de 1969, p.3)

 Início do “I Festival Despor-

tivo dos Funcionários Públicos”, 

com jogos entre representações 

de secretarias e autarquias, no 

Estádio General Osório, compe-

tições que fazem parte da pro-

gramação da Semana do Fun-

cionário. (A Notícia, de 22 de 

outubro de 1969, p.8)

22 Out – Quarta-Feira 

 O Teatro Jovem de Manaus 

(Tejoma) faz a última encenação, 

no Teatro Amazonas, da peça 

“O Fardão”, de Braule Pedrosa, 

como parte do III Festival de Cul-

tura. (A Crítica, de 22 de outu-

bro de 1969, p.3)
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 Tomam posse os novos di-

rigentes da Amazon-Lar: João 

Baptista Assunção, administra-

dor-geral; Agostinho de Paiva 

Massulo, administrador financei-

ro; e José Roberto Melo Barre-

to, administrador de captação. 

A solenidade foi presidida por 

Luiz Maximino de Miranda Cor-

rêa Neto, presidente do Con-

selho de Orientação da Ama-

zon-Lar. (O Jornal, de 23 de 

outubro de 1969, p.5)

23 Out – Quinta-Feira

 O Curso General Osório rea-

liza festa na Associação dos Sar-

gentos, em comemoração do 

“Dia do Aviador”. (A Crítica, de 

18 de outubro de 1969, p.3)

 A Igreja Evangélica Assem-

bleia de Deus inicia semana de 

convenção pentecostal na rua 

Duque de Caxias, em frente ao 

seu templo, com sermões bíbli-

cos do pastor Sósteles Mariano 

da Silva. (A Crítica, de 30 de ou-

tubro de 1969, p.3)

 O conjunto musical The Blue 

Birds recebe o troféu “Galo de 

Ouro” como vencedor da “I Fei-

ra de Ritmos do Amazonas”, pro-

movida pelo jornal A Notícia e 

Atlético Rio Negro Clube pelos 

festejos do terceiro centenário 

de Manaus. (A Notícia, de 26 de 

outubro de 1969, p.8)

 O cantor e compositor Zé 

Ketty se apresenta no Rio Ne-

gro Clube, no encerramento da 

disputa do “Galo de Ouro” da 

I Feira de Ritmos do Amazo-
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nas, promoção do jornal A No-

tícia. (A Notícia, de 23 de outu-

bro de 1969, p.6)

24 Out – Sexta-Feira

 

 Cerimônia de instalação do 

Clube da Imprensa, em solenida-

de realizada no Salão Nobre da 

Associação de Imprensa. (A Críti-

ca, de 23 de outubro de 1969, p.3)

 O Instituto Geográfico e His-

tórico do Amazonas (Igha) co-

memora a elevação da Vila de 

Manaus à categoria de Cidade 

da Barra do Rio Negro e o tricen-

tenário da fundação da Fortale-

za de São José do Rio Negro, e 

empossa o arcebispo de Manaus, 

Dom João de Souza Lima, na 

poltrona de número 22, cujo pa-

trono é o historiador Frei Gaspar 

de Madre Deus. (A Crítica, de 16 

de outubro de 1969, p.3)

 Inauguração da Comarsa 

Motores Diesel S. A. (Modiesel), 

com o lançamento do primeiro 

motor MWM fabricado em Ma-

naus, pertencente à série “Tricen-

tenário de Manaus”. (O Jornal, de 

17 de outubro de 1969, p.5)

 Lançamento da pedra fun-

damental da nova e moderna fá-

brica de joias da Beta – Indústria 

e Comércio de Joias S. A., na rua 

Recife, esquina com a rua Belo 

Horizonte, no bairro Adrianópo-

lis. (Diário da Tarde, de 23 de ou-

tubro de 1969, capa)

 Inauguração da primeira fi-

lial do supermercado Produ-

tos Finos Ltda., na avenida Joa-

quim Nabuco, n. 2.092, esquina 

com a Tarumã, antiga Casa Hen-
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riques. (O Jornal, de 24 de outu-

bro de 1969, p.5)

 Inauguração da quadra de 

esportes do Colégio Dom Bos-

co. (O Jornal, de 24 de outu-

bro de 1969, p.3)

 A CAMTEL inicia o funcio-

namento de telefones públicos 

em Manaus, nos seguintes locais: 

Guarda Noturno (Matriz), Cor-

reios, Pensão Maranhense, Bar 

Alvorada, Lanchonete da Cru-

zeiro, Bar do Pina, Drogaria Dom 

Bosco (Mercado), Aeroporto e 

Conjunto Castelo Branco. Cada 

ligação custará uma ficha de cin-

co centavos (50 cruzeiros anti-

gos). (A Crítica, de 20 de outu-

bro de 1969, p.3)

25 Out – Sábado

 Aniversário do jornalista 

Aloisio Sampaio, presidente do 

Clube da Madrugada e membro 

do quadro profissional do jornal 

A Crítica. (O Jornal, de 25 de ou-

tubro de 1969, p.3)

 Inauguração do restauran-

te Bosque Del Torito, na rua Aju-

ricaba, n. 1.005, Cachoeirinha, de 

propriedade da Churrascaria e 

Pizzaria El Torito. (O Jornal, de 25 

de outubro de 1969, p.3)

 Realização do concurso “Ga-

rota Biquíni”, promovido pelo co-

lunista social Epami, com o apoio 

do jornal A Notícia. (A Notícia, de 

7 de outubro de 1969, p.5)

 Inauguração das instalações 

elétricas da sede do Fazendário 
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Clube. (A Notícia, de 22 de outu-

bro de 1969, p.8)

 O cantor de samba Noite 

Ilustrada se apresenta na Boite 

Sambão, da União Esportiva Por-

tuguesa. (O Jornal, de 21 de ou-

tubro de 1969, p.3)

26 Out – Domingo

 Abertura das festividades 

do 39º aniversário de fundação 

do matutino “O Jornal”, com a 

realização da “XIII Corrida Ciclís-

tica Aguinaldo Archer Pinto”, no 

seguinte percurso: Rodovia AM-

010, Estrada de Flores, Estra-

da do Parque 10 de Novembro, 

Adrianópolis, rua Recife, rua São 

Luís, praça Chile (Reservatório), 

rua Belém, avenida Carvalho Leal, 

avenida Silves, rua Ramos Ferrei-

ra, rua Visconde de Porto Alegre, 

avenida Sete de Setembro e ave-

nida Eduardo Ribeiro, em frente 

ao edifício de “O Jornal” e “Diário 

da Tarde”. (O Jornal, de 21 de ou-

tubro de 1969, p.12)

 Solenidade de posse da di-

retoria do Centro Turístico do 

Amazonas (CTA), que vai em-

preender a construção do Hotel 

Turístico às margens do Tarumã. 

O diretor-presidente do CTA é o 

sr. Paulo do Vale Pereira Filho e 

o evento ocorreu no auditório da 

Associação Comercial do Ama-

zonas (ACA). (O Jornal, de 25 de 

outubro de 1969, p.5)

 Show sobre 2 rodas, na ave-

nida Eduardo Ribeiro, entre a 

avenida 7 de Setembro e a rua 24 

de Maio, com o famoso Jota Car-

doso e sua equipe, numa promo-
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ção da Imesa Veículos. (O Jornal, 

de 25 de outubro de 1969, p.5)

27 Out – Segunda-Feira

 Aniversário do sr. Stephe-

son Vieira Medeiros, presidente 

da Imesa. (O Jornal, de 4 de no-

vembro de 1969, p.3)

28 Out – Terça-Feira

 O locutor esportivo Jaime 

Barreto, oriundo do Rio de Janei-

ro, é apresentado na Rádio Rio 

Mar. (A Notícia, de 29 de outu-

bro de 1969, p.6)

29 Out – Quarta-Feira

 Início da construção da Pra-

ça Duque de Caxias, parceria en-

tre o 1º Batalhão de Infantaria de 

Selva (1º BIS) e a Prefeitura Muni-

cipal de Manaus. O terreno se lo-

caliza em frente ao portão princi-

pal do 1º BIS, no bairro São Jorge, 

e terá, além do ajardinamento, 

playground e quadra de espor-

tes. (A Notícia, de 28 de outu-

bro de 1969, p.5)

 Júlio César da Costa e José 

Almir Machado são eleitos, res-

pectivamente, presidente e vice 

da primeira diretoria da Associa-

ção dos Funcionários Fiscais do 

Estado do Amazonas (Affeam), 

cujo mandato terá a duração de 

dois anos. (A Notícia, de 30 de 

outubro de 1969, p.8)
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30 Out – Quinta-Feira

 Aniversário de 39 anos do 

matutino O Jornal. “Henrique Ar-

cher Pinto, fundador; Aguinaldo 

Archer Pinto, continuador; Aloy-

sio Pinto e hoje Maria de Lourdes 

Archer Pinto, no comando deste 

órgão, todos jamais desmerece-

ram da confiança pública e, em 

função disso, tem sido possível 

realizar a nossa missão, fazer jor-

nalismo sério e inteiramente de-

dicado às conveniências e aos 

direitos do Amazonas e de sua 

gente”. (O Jornal, de 30 de outu-

bro de 1969, capa)

 Jurandyr Carvalho, da Po-

lícia Militar do Estado, vence a 

“XV Corrida Pedestre Henrique 

Archer Pinto”, realizada pelas co-

memorações do 39º aniversário 

do matutino O Jornal. (O Jornal, 

de 31 de outubro de 1969, capa)

 Inauguração da Bart’s Co-

mércio, Representação, Indús-

tria Ltda., especializada na venda 

de motores marítimos e terres-

tres, além de peças e acessó-

rios. Localizada na rua Rocha 

dos Santos, Edifício Beija-Flor, 

1º andar, salas 101 e 102, perten-

ce a Cyrus Bartholomew & Felícia 

Rocha. (A Notícia, de 7 de outu-

bro de 1969, p.5)

 O dentista Marcelo Farias 

inaugura consultório odontológi-

co na avenida Sete de Setembro, 

altos da loja Chico Preto. (A Críti-

ca, de 30 de outubro de 1969, p.3)

 O Clã Joana D’Arc, das Ban-

deirantes, promove festa hi-

ppie na sede do Cheik Clube, 

com o show de “Os Embaixado-
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res”. (O Jornal, de 26 de outu-

bro de 1969, p.3)

31 Out – Sexta-Feira 

 Fundação da Associação 

dos Magistrados e Servidores do 

Judiciário Amazonense, que con-

gregará não só juízes que com-

põem o Poder Judiciário local, 

mas também representantes do 

Ministério Público, advogados, 

solicitadores e serventuários. Sua 

diretoria provisória é a seguin-

te: Presidente – desembargador 

Azarias Menescal de Vasconce-

los; Secretário – juiz Asclepíades 

Eudóxio Rodrigues, e Tesoureiro 

– tabelião José Ribeiro. (A Crítica, 

de 1º de novembro de 1969, p.3)

 O Salão de Beleza “Art-

-Class” realiza desfile de pentea-

dos, na sede do Rio Negro Clu-

be, com show da banda The Blue 

Birds. (O Jornal, de 22 de outu-

bro de 1969, p.3) 

 O Riama Clube realiza fes-

ta no Cheik Clube, com a partici-

pação do conjunto musical Blue 

Star, e a o concurso “Os Mais Be-

los Olhos”. A vencedora foi a jo-

vem Heloísa Salgado. (A Crítica, 

de 3 de novembro de 1969, p.4)
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1º Nov – Sábado

 

 A firma Constram e a Sufra-

ma assinam contrato para exe-

cução dos serviços de terraple-

nagem das vias de acesso, ruas 

e avenidas do Distrito Indus-

trial. (O Jornal, de 2 de novem-

bro de 1969, p.5)

02 Nov – Domingo 

 O Dia de Finados transcor-

reu sem qualquer anormalida-

de. “No cemitério São João Ba-

tista às 16 horas, já estava quase 

que completamente vazio, e os 

bombeiros municipais começa-

vam a operação de apagar velas 

que pudessem provocar incên-

dio, como foi o caso da sepultura 

de Santa Etelvina”. (A Crítica, de 

3 de novembro de 1969, p.3)

03 Nov – Segunda-Feira

 Aniversário de Frank 

Abrahim Lima, destacado funcio-

nário do SYADAM. (A Crítica, de 

3 de novembro de 1969, p.8)

 Lançamento do Guaraná 

Real, feito com água mineral San-

ta Cláudia. (O Jornal, de 30 de 

outubro de 1969, p.3)

 O embaixador extraordi-

nário e plenipotenciário da Ale-

manha Ocidental no Brasil, sr. 

Ehrenfried von Helleben, chega a 

Manaus em visita oficial ao Ama-

zonas. (A Crítica, de 30 de outu-

bro de 1969, p.3)

 Instalação do Conselho 

Consultivo da Coordenação Es-
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tadual do Projeto Rondon, com 

a posse dos seguintes membros: 

economista Antônio Ayrton, di-

retor da Faculdade de Ciências 

Econômicas; Carlos Antunes Fer-

nandes, diretor do Cepese; Hugo 

Meneses, professor da Faculda-

de de Filosofia; Raimundo Bluza-

go, diretor do Serviço Social do 

P. R. N. Maria de Paula Pessoa, 

representante da Campanha Na-

cional da Criança, e Paulo Rober-

to de Aguiar Lopes, professor da 

Faculdade de Ciências Econômi-

cas. (A Crítica, de 4 de novem-

bro de 1969, p.3)

04 Nov – Terça-Feira

 Aniversário de 89 anos do 

Instituto de Educação do Ama-

zonas (IEA). Sua diretora é a 

professora Maria Nogueira Xa-

vier. (A Crítica, de 1º de novem-

bro de 1969, p.9)

 Aniversário do deputado 

federal Raimundo Parente, pre-

sidente da Arena amazonen-

se. (O Jornal, de 5 de novem-

bro de 1969, p.3)

05 Nov – Quarta-Feira

 O produtor e diretor do fil-

me “Macunaíma”, Joaquim Pedro 

de Andrade, recebe o prêmio de 

melhor ator do “I Festival Norte 

de Cinema Brasileiro”, represen-

tando o ator Paulo José. A en-

trega foi realizada pelo sr. José 

Roberto de Melo Barreto, dire-

tor de Operações da Amazon-

-Lar. (O Jornal, de 6 de novem-

bro de 1969, p.3)

fVoltar para Sumário



1969-2019

218

06 Nov – Quinta-Feira

 Instalação do Departamen-

to Feminino da Arena (DFA), em 

Manaus, tendo como presiden-

te de honra o governador Danilo 

Areosa. A diretoria do DFA tinha 

a seguinte formação administra-

tiva: Presidente – Maria Marques 

Carvalho; Vice – Alice Ferraz Ro-

drigues; 2ª Vice – Vanilda de Si-

queira da Silva; 1ª Secretária – 

Graça Maria Ferraz Rodrigues; 2ª 

Secretária – Sidney Sampaio da 

Silva; Tesoureira – Rita de Cássia 

Ferreira dos Santos; Adjunta de 

Tesoureira – Maria Mirtes B. dos 

Reis; e Oradora Oficial – Warnê 

Pinheiro Navegante. (O Jornal, 

de 7 de novembro de 1969, p.5)

 O secretário de educação 

e cultura, Vinícius Câmara, assi-

na portaria criando o “Arquivo 

da Palavra”, da Biblioteca Públi-

ca, com as seguintes atribuições; 

a) documentar todas as confe-

rências e seminários realizados 

no Auditório Alberto Rangel; b) 

registrar, através de entrevistas, 

depoimentos de personalidades 

em trânsito por Manaus, espe-

cialmente daquelas vinculadas 

ao terreno da criação artística e 

literária e da pesquisa científica; 

c) colher depoimentos de inte-

lectuais e técnicos amazonenses, 

sobre o trabalho e sobre a vida 

da cidade. (O Jornal, de 7 de no-

vembro de 1969, p.5)

 O sambista Jair Rodrigues 

volta a Manaus e se apresenta 

no Parque “Manaus 300 Anos”, 

na Praça 14 de Janeiro, festa de 

cunho filantrópico promovida 
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pela primeira dama do estado, 

Violeta Areosa, em favor do Na-

tal dos internos da Colônia Antô-

nio Aleixo. (O Jornal, de 6 de no-

vembro de 1969, p.5)

07 Nov – Sexta-Feira 

 O industriário Joaquim Pe-

reira Martins, do Curtume Cana-

dense, é escolhido o “Operário 

Padrão do Amazonas de 1969”, 

evento promovido pelo Sesi no 

salão de reuniões do Senai, na 

Cachoeirinha, sob a presidên-

cia do industrial Antônio de An-

drade Simões. “Joaquim recebeu, 

logo após sua eleição, palavras 

elogiosas do sr. Antônio Simões, 

um cheque de 300 cruzeiros no-

vos e mais uma passagem aérea 

Manaus-Rio-Manaus, para con-

correr, na Guanabara, ao títu-

lo de Operário Padrão Nacional 

1969”. (O Jornal, de 9 de novem-

bro de 1969, capa)

 Criação do Serviço de Ci-

nema, na Fundação Cultural do 

Amazonas, portaria do secretá-

rio de educação e cultura, Viní-

cius Câmara. O indicado para di-

rigir o novo serviço é o crítico de 

cinema José Gaspar. (O Jornal, 

de 8 de novembro de 1969, p.5)

 A Fundação Cultural reali-

za no Teatro Amazonas o espe-

táculo “Noite de Gala da Músi-

ca Popular Amazonense”, com 

a presença do sambista Jair Ro-

drigues. “Serão apresentadas to-

das as canções vencedoras em 

festivais realizados este ano no II 

Festival Estudantil da Música Po-

pular Brasileira, Festival da Can-
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ção – Tema do Tricentenário, da 

União Esportiva Portuguesa, e o 

do setor de música popular do III 

Festival da Cultura”. (A Notícia, 

de 5 de novembro de 1969, p.5)

 As finalistas da Escola do 

Serviço Social André Araújo, da 

Universidade do Amazonas, re-

alizam a “Festa do Adeus”, no 

Cheik Clube. (A Notícia, de 4 de 

novembro de 1969, p.5)

08 Nov – Sábado 

 Solenidade de instalação do 

1º Batalhão de Infantaria de Sel-

va (1º BIS), em substituição ao 

27º Batalhão de Caçadores, loca-

lizado no bairro São Jorge, com 

a presença do general Rodrigo 

Otávio Jordão Ramos, coman-

dante militar da Amazônia, e ou-

tras importantes autoridades do 

mundo civil e militar. (O Jornal, 

de 8 de novembro de 1969, p.5)

 A Selvatur realiza peixada na 

praia para inaugurar a linha turís-

tica ao Cacau Pirêra. A lancha da 

agência sai do Roadway às 12h30 

e tem retorno marcado para as 

17h. “Os participantes serão rece-

bidos com uma suculenta peixa-

da, à praia do Cacau Pirêra, com 

direito à escolha entre caldeira-

da escabeche ou peixe frito. Sem 

contar com as batidas de limão, 

caju e maracujá, refrigerantes e 

água mineral”. (A Notícia, de 7 de 

novembro de 1969, p.8)

 Inauguração das novas ins-

talações do Pronto Socorro 

Odontológico São Sebastião, no 

bairro Cachoeirinha, à avenida 
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Ipixuna, n. 1.424. (A Notícia, de 8 

de novembro de 1969, p.3)

 Irene Toscano, professora 

do Grupo Escolar Fueth Paulo 

Mourão, é eleita a Miss Funcioná-

ria-69, promoção do Fazendá-

rio Clube realizada na sede do 

Olímpico Clube, em homenagem 

ao Dia do Funcionário Público. 

O evento teve o show do cantor 

Jair Rodrigues. (O Jornal, de 11 de 

novembro de 1969, p.3)

 O cantor Nilton Cezar se 

apresenta no Parque Tricentão, 

na Praça 14 de Janeiro. (A Crítica, 

de 8 de novembro de 1969, p.3)

 A primeira turma de forman-

dos da Faculdade de Farmácia e 

Odontologia da Universidade do 

Amazonas realiza a “Festa da 

Granada”, na sede do Fast Clu-

be. Eliete Sales Ribeiro foi elei-

ta a primeira Rainha da Granada, 

e os “odontolandos” entregaram 

ao dr. Rubim Sá um Diploma de 

Honra ao Mérito pelos relevantes 

serviços prestados à Odontolo-

gia do Amazonas. (O Jornal, de 11 

de novembro de 1969, p.3)

 Primeiro grito de carnaval 

da “Boite Sambão”, da União Es-

portiva Portuguesa. (O Jornal, de 

1º de novembro de 1969, p.3)

09 Nov – Domingo

 A Companhia Brasileira de 

Plantações e a Midas Foto Publi-

cidade promovem excursão das 

debutantes rionegrinas à “Turis-

lândia”. “A excursão será feita em 

moderno ônibus, o qual partirá 

precisamente às 8 horas da sede 

rionegrina, localizada na Praça 
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da Saudade, devendo o retorno 

dos excursionistas ocorrer pela 

parte da tarde”. (O Jornal, de 5 

de novembro de 1969, p.3)

 Alunos da Academia de 

Judô Samurai recebem faixas e 

diplomas de promoção a diver-

sas categorias: João Luiz Bar-

roncas, Rinaldo Mamud Amud e 

Josué Nobre, com faixa verde; 

Mário Jorge Bastos, Mário Rober-

to Pinto, Toga Meireles, Francisco 

Reis da Silva, Ricardo Matos de 

Souza, Márcio Azevedo Aguiar, 

Manuel Júnior, Lúcio Negreiros 

e Antônio de Lima Neves, com 

faixa laranja; Isaac Benzecry, Al-

demir Aquino, Janduhy Hercula-

no, Antônio de Castro Alves, Sa-

muel Menezes, Samuel Benzecry, 

Jorge Maurício Harb, Sebastião 

da Costa, Paulo Nogueira, Carlos 

Barbosa da Silva, Elcio Lima Gas-

par e Cassiano Lima Gaspar, com 

faixa amarela. A cerimônia foi 

presidida e paraninfada pelo pro-

fessor Manuel Bastos Lira e a en-

trega realizada pelo professor de 

judô Paulo Bernardes. A sede da 

academia se localiza na rua Bar-

roso, n. 276. (O Jornal, de 12 de 

novembro de 1969, p.8)

 Os finalistas do Curso Peda-

gógico do Colégio Normal Aju-

ricaba realizam a “Festa dos Hi-

ppies”, nos salões do Olímpico 

Clube. (O Jornal, de 5 de novem-

bro de 1969, p.3) 

10 Nov – segunda-feira

 João Alberto Ribeiro Pon-

ce de Leão é eleito presidente do 

clube de futebol São Raimundo, 
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para um mandato de dois anos. 

(A Notícia, de 12 de novembro de 

1969, p.2 do 2º caderno)

11 Nov – Terça-Feira

 Aniversário de 63 anos de 

fundação do Sindicato dos Em-

pregados no Comércio de Ma-

naus, com realização de baile em 

sua sede própria, à rua Luiz An-

tony. (O Jornal, de 11 de novem-

bro de 1969, p.3)

 A casa de diversões “Boli-

che”, no Boulevard Amazonas, 

entra em reforma, com previsão 

de reabertura no início de de-

zembro. “O Boliche foi arrenda-

do pelo empresário Jonas Mar-

tins Lopes ao sr. Mário Silva que, 

de agora em diante, passará a di-

rigi-lo”. (A Crítica, de 11 de no-

vembro de 1969, p.3)

 A agência Selvatur pas-

sa a ser representante do Di-

ners Club do Brasil em Manaus. 

A comunicação oficial foi feita 

em coquetel realizado no Hotel 

Amazonas. (A Crítica, de 12 de 

novembro de 1969, p.3)

Início das vendas do Guaraná 

Real em Manaus. (O Jornal, de 11 

de novembro de 1969, p.3)

12 Nov – Quarta-Feira

 Sequestrado avião da em-

presa Serviços Aéreos Cruzei-

ro do Sul, prefixo PP-CTL, tipo 

Samurai YS-11, que decolou do 

Aeroporto Ponta Pelada, no início 

da tarde, com destino a Belém e 

escalas previstas em Itacoatiara 

fVoltar para Sumário



1969-2019

224

e Santarém, levando sete passa-

geiros. Ao chegar em Itacoatiara, 

desembarcaram Mariano Men-

des e Chibly Abrahim e embar-

cou o indivíduo que dizia se cha-

mar Victor Mario Troiano e era de 

origem grega. (O Jornal, de 13 de 

novembro de 1969, capa)

 Decolado o avião, quando 

se aproximava de Santarém, Vic-

tor Mario Troiano invadiu a cabi-

ne do comando e, com revólver 

em punho e um pequeno enge-

nho de dinamite, ordenou que o 

piloto fosse para Havana e que o 

telegrafista de bordo fosse para 

a cauda do avião, onde o tran-

cou. O YS-11 pousou em Caiena, 

na Guiana Francesa, às 16h45, 

hora de Manaus, de onde deco-

lou às 17h47 para Piarco, em Tri-

nidad. (O Jornal, de 13 de novem-

bro de 1969, capa)

 A tripulação do YS-11 se-

questrado é composta pelo co-

mandante Alexandre, copiloto 

Castro II, radionavegador Queiroz 

e comissários de bordo Ademar, 

Floricéia e Tereza, todos do sul 

do país. Os passageiros: Mariano 

Mendes, Chibly Abrahim, João B. 

Oliveira, José Messias Souza, Vi-

cente Adriano Neves, Roberto 

Campos e Iran de Souza. “O Ita-

marati deverá procurar a devo-

lução do YS-11 através do gover-

no da Suécia, de vez que o Brasil 

não mantém relações diplomáti-

cas com o regime comunista de 

Fidel Castro”. (O Jornal, de 13 de 

novembro de 1969, capa)

 Aniversário de Baby Castro 

e Costa, jornalista e apresentado-
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ra de programas de TV. (A Crítica, 

de 12 de novembro de 1969, p.9)

 Entrega dos prêmios aos es-

tudantes contemplados com os 

primeiros lugares no Concurso 

Literário Estudantil, promovido 

por “O Jornal” e “Diário da Tar-

de”, sob a orientação da Recor. 

Os vencedores foram Marcile-

ne Gome Paes, aluna do 1º Ano 

Pedagógico, e Robério dos San-

tos Pereira Braga, do 3º Ano Pe-

dagógico, ambos do Instituto de 

Educação do Amazonas (IEA), e 

Sônia Helena B. Martins, perten-

cente ao 5º Ano Primário do Gru-

po de Aplicação do IEA, Princesa 

Isabel. (O Jornal, de 12 de novem-

bro de 1969, p.5)

13 Nov – Quinta-Feira

 Aniversário de 56 anos 

do Atlético Rio Negro Clu-

be. (A Crítica, de 14 de novem-

bro de 1969, p.3)

 O Rio Negro realiza o co-

quetel “Porto de Honra”, uma das 

mais tradicionais solenidades co-

memorativas dos aniversários 

do clube da Praça da Sauda-

de. (O Jornal, de 14 de novem-

bro de 1969, p.3)

 O avião PP-CTL dos Servi-

ços Aéreos Cruzeiro do Sul, tipo 

Samurai YS-11, que partiu de Ma-

naus e foi sequestrado nas pro-

ximidades de Santarém, che-

gou no Aeroporto de Havana, às 

7h45. Nenhum dos cinco passa-

geiros do aparelho sofreu coação 

pessoal, tendo chegado à capi-
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tal cubana cansados e sob forte 

tensão emocional. São eles: Ro-

berto Campos (inspetor da For-

d-Willys do Brasil, região norte) 

que se destinava a Belém; Iran de 

Souza, que também se destina-

va a Belém; João B. Oliveira, José 

Messias Souza e Vicente Adriano 

Neves, com destino a Santarém. 

(Diário da Tarde, de 13 de novem-

bro de 1969, capa)

 O desembargador Má-

rio Verçosa é eleito o primei-

ro presidente da Associação 

dos Magistrados e Servidores 

do Judiciário, com o juiz Wal-

dir Garcia como vice. A elei-

ção foi presidida pelo desem-

bargador Azarias Menescal 

de Vasconcelos. (A Crítica, de 

14 de novembro de 1969, p.3)

 O Moderno Teatro Amazo-

nas (Meta), formado por univer-

sitários de Medicina e Engenha-

ria, estreia com a peça “Olhos de 

Todos Nós”, de Aristides Perei-

ra, sob o patrocínio da Fundação 

Cultural. (A Notícia, de 9 de no-

vembro de 1969, p.5)

 O Rotary Clube promove 

“avant-première” do filme “As Do-

ces Senhoras”, no Cine Ipiranga, 

em benefício das obras sociais 

da Casa da Amizade. (A Crítica, 

de 12 de novembro de 1969, p.9)

14 Nov – Sexta-Feira

 Inauguração do “Palácio 

da Indústria” (Edifício Presiden-

te Humberto de Alencar Castello 

Branco), situado na avenida Ge-

túlio Vargas, sede da Federação 
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das Indústrias e do Departamen-

to Regional do Serviço Social da 

Indústria (Sesi). (O Jornal, de 11 

de novembro de 1969, p.5)

 Aniversário de um ano da 

Beta – Indústria e Comércio de 

Joias S.A. (O Jornal, de 13 de no-

vembro de 1969, p.5)

 Aniversário do São Raimun-

do, agremiação do bairro da Co-

lina. (O Jornal, de 14 de novem-

bro de 1969, p.3)

 O Grêmio 1º de Maio, dos 

funcionários da Santa Casa de 

Misericórdia, realiza festa na 

União Esportiva Portuguesa, com 

o conjunto Blue Star. (A Crítica, 

de 6 de novembro de 1969, p.6)

 O Rio Negro Clube reali-

za o tradicional Baile das Debu-

tantes, no Salão dos Espelhos. A 

madrinha da turma foi a senho-

ra Marlene Souza e as debutan-

tes eram as seguintes: Nádia Ma-

ria Limongi, Marly Farias Gomes, 

Ana Maria Pinto Sampaio, Eliza-

beth Regina de Aguiar Caminha, 

Teresa Cristina Calderaro, Lúcia 

Delfina Menezes, Heleny Maués, 

Kátia Regina Medeiros, Hirane-

th Veiga de Carvalho, Ana Lúcia 

Batista, Eleonora Raman Neves, 

Maria Julia Teresa Mendes, Kátia 

Vasconcelos da Silva, Margareth 

Fernandes, Vera Carla Luna, Si-

grid Marques da Silva, Maria José 

dos Santos, Maria Regina Vargas, 

Sandra Regina Figueiredo, Rosa 

Maria Cavalcante, Maralice Lavor, 

Márcia Maria Silveira, Geraldina 

de Souza, Eliema Monteiro, Shei-

la Albuquerque Leite, Lauribela 

Braule Pinto, Yolete da Costa So-

ares, Yêda Faria, Eglê de Naza-
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ré Lira, Maria Regina Viana, Maria 

do Perpétuo Socorro Diaz, Simo-

ne Abrahim, Teresinha de Jesus 

Allem Nunes, Carminda Soeiro, 

Heliana Maria Dantas de Araújo, 

Laura Pereira Desideri, Maria Fer-

nanda Cardelli, Cinthia Pereira, 

Fátima Rita Soares, Maria de Fáti-

ma Ramos, Silvia Maria Krichanã 

da Silva, Magagilsa Magalhães, 

Dayse Moraes da Silva, Sheila Si-

mões Lemos, Judith Frota As-

sayag, Stella de Queiroz Fortes e 

Vânia Maria Pôrto. (A Notícia, de 

14 de novembro de 1969, p.6)

15 Nov – Sábado

 Aniversário de 15 anos 

da Rádio Rio Mar. (A Notícia, 

de 15 de novembro de 1969, 

p.6 do 2º caderno)

 Inauguração das no-

vas instalações da Ourivesa-

ria Biase, na avenida Eduardo 

Ribeiro. (O Jornal, de 9 de no-

vembro de 1969, p.3)

 Início das aulas do curso in-

tensivo de admissão ao Ginásio, 

realizado pelo Colégio Ajurica-

ba e sob a direção do acadêmico 

Barros de Carvalho, com o auxílio 

dos professores Gedeon Rocha e 

Stanley Costa. (A Crítica, de 7 de 

novembro de 1969, p.3)

16 Nov – Domingo

 A Soresa leva uma comitiva 

de jornalistas para uma viagem 

a São Paulo para demonstração 

do excelente serviço da Vasp e 

da tranquilidade e segurança dos 

voos de seus Boeings. Foram 
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convidados os jornalistas Arlindo 

Porto (A Notícia), Baby Castro e 

Costa, Ana Maria Silva, Joaquim 

Loureiro e Sadia Hauache, além 

do presidente da FAF, Flaviano 

Limongi, e dos funcionários da 

Soresa, Horley Durans e Maria 

de Nazaré Gandara de Carvalho. 

A Soresa é dirigida por Carlos e 

Marlene Souza. (A Notícia, de 13 

de novembro de 1969, p.6)

 Coquetel de inauguração 

de mais uma loja das Organiza-

ções Moto Importadora, na ave-

nida Leopoldo Péres, n. 287. A 

nova casa se chama Credilar-

-Educandos e venderá merca-

dorias em geral, especialmente, 

eletrodomésticos nacionais e es-

trangeiros, à vista e pelo credi-

ário. (O Jornal, de 13 de novem-

bro de 1969, p.5)

17 Nov – Segunda-Feira

 É aberta ao público a loja 

Credilar-Educandos, pertencen-

te às Organizações Moto Im-

portadora e que está localiza-

da na avenida Leopoldo Péres, n. 

287. (O Jornal, de 13 de novem-

bro de 1969, p.5)

 A Loja Credi-Modas, locali-

zada na avenida Eduardo Ribei-

ro e que faz parte do grupo Ben-

jamin Alves, é aberta ao público. 

“Trata-se da primeira loja de de-

partamentos, montada em Ma-

naus, um lugar onde se vai po-

der comprar presentes de luxo a 

preços baixos, projetada pelo ar-

quiteto Agesilau Araújo Filho e 

construída por José Cardoso. Na 

administração da loja estará o sr. 
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José Lopes da Silva”. (A Notícia, 

de 13 de novembro de 1969, p.6)

18 Nov – Terça-Feira

 Aniversário de Cosme Fer-

reira Filho, membro da Academia 

Amazonense de Letras e ex-se-

cretário do Governo. (A Notícia, 

de 19 de novembro de 1969, p.6)

 A Academia Amazonense 

de Letras inicia curso sobre Po-

esia, ministrado pelo renoma-

do professor Aurélio Buarque de 

Holanda, autor de obras como 

“Pequeno Dicionário Brasileiro da 

Língua Portuguesa”. (A Crítica, 

de 13 de novembro de 1969, p.3)

 A Delegacia de Ordem Po-

lítica e Social “estourou” diver-

sas casas de jogo-de-azar nos 

bairros São Jorge, Cachoeiri-

nha e Cohaban da Raiz, e en-

cerrou as atividades de dois ar-

raiais que funcionavam na rua 

Carvalho Leal e Jardim dos Ba-

rés. (A Crítica, de 19 de novem-

bro de 1969, p.4)

19 Nov – Quarta-Feira

 O Comando Militar da Ama-

zônia organiza concentração es-

colar-militar no estádio Gene-

ral Osório, em comemoração do 

“Dia da Bandeira”. Apresenta-

ção de representações estudan-

tis, tropas do Exército, Marinha, 

Aeronáutica e também da Polí-

cia Militar do Estado. (A Crítica, 

de 15 de novembro de 1969, p.3)

 A Banda de Fuzileiros Navais 

da Marinha dos Estados Unidos 

se apresenta no Teatro Amazo-
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nas, com patrocínio do Institu-

to Cultural Brasil-Estados Unidos 

(Icbeu) e do Depro. (O Jornal, de 

18 de novembro de 1969, p.5)

 O governador Danilo Areo-

sa designa o sr. José Ribeiro So-

ares para proceder a fundação 

da Companhia de Saneamento 

do Amazonas (Cosama). Soares 

é presidente da Junta Comercial 

do Amazonas, 1º Vice-Presiden-

te da Federação do Comércio do 

Amazonas e membro do Conse-

lho Estadual de Águas e Esgo-

tos. (O Jornal, de 20 de novem-

bro de 1969, p.5)

20 Nov – Quinta-Feira

 Aniversário de Josué Cláu-

dio de Souza, fundador da Rádio 

Difusora do Amazonas. (A Crítica, 

de 21 de novembro de 1969, p.9)

 Aniversário de 15 anos 

de existência do Centro Edu-

cacional Christus do Amazo-

nas. (O Jornal, de 22 de novem-

bro de 1969, capa)

 O auditório Alberto Ran-

gel, da Biblioteca Pública do Es-

tado, recebe a instalação do Ci-

neclube do Serviço de Cinema 

da Fundação Cultural do Amazo-

nas. O filme de estreia é “As Vir-

gens de Salem”, estrelado por 

Ives Montand, Simone Signoret 

e Milene Demongeot. A supervi-

são do cineclube é de José Gas-

par. (O Jornal, de 20 de novem-

bro de 1969, p.5)

 Solenidade de posse da 

primeira diretoria da Associa-

ção dos Magistrados e Servi-
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dores do Judiciário Amazonen-

se (AMSJA). O presidente eleito 

foi o desembargador Mário Ver-

çosa. (O Jornal, de 14 de novem-

bro de 1969, p.3)

 Inauguração da Churras-

caria e Pizzaria Kavako, na ave-

nida Sete de Setembro, n. 987. 

(A Crítica, de 20 de novem-

bro de 1969, p.8)

 Os alunos do 3º ano de Medi-

cina promovem a avant-première 

do filme “O Ópio Também é uma 

Flor”, no Cine Ipiranga. (O Jornal, 

de 9 de novembro de 1969, p.3)

21 Nov – Sexta-Feira

 Aniversário do jornalista Vi-

cente Limongi Neto. (A Crítica, 

de 21 de novembro de 1969, p.9)

 Lançamento da pedra fun-

damental da nova sede do Cen-

tro Educacional Christus do 

Amazonas, localizada na avenida 

Joaquim Nabuco, junto à Legião 

Brasileira de Assistência (LBA). 

O projeto é de autoria do arqui-

teto Severiano Porto. (O Jornal, 

de 20 de novembro de 1969, p.5)

 Miriam Maia é eleita a Miss 

Capital Internacional da Amazô-

nia 69, no tradicional baile “Noite 

das Personalidades” promovido 

pelo colunista Nogar, do Jornal 

do Comércio. O evento foi reali-

zado no Salão dos Espelhos do 

Atlético Rio Negro Clube. (Jornal 

do Comércio, de 26 de novem-

bro de 1969, p.3)
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22 Nov – Sábado

 A Rádio Difusora inicia as 

comemorações do seu aniversá-

rio, com shows de José Augusto, 

Ciro Aguiar e Leno, no Cine Ipi-

ranga. (A Crítica, de 20 de no-

vembro de 1969, p.9)

 Aniversário de 15 anos do 

“Clube da Madrugada”, fundado 

em 22 de novembro de 1954 por 

um grupo de jovens idealistas – 

escritores, poetas, artistas, eco-

nomistas e sociólogos. (A Crítica, 

de 22 de novembro de 1969, p.5)

 Terezinha de Jesus Corrêa, 

do América Futebol Clube, ven-

ce o concurso “Garota Biquíni 

69”, realizado no Atlético Rio Ne-

gro Clube, numa promoção do 

colunista social Epami, do jornal 

A Notícia. A ganhadora recebeu 

uma viagem à Cartagena, ofere-

cida pela Avianca, e mais NCR$ 

500,00. (A Crítica, de 24 de no-

vembro de 1969, p.9)

 A Escola Woodstock de Ma-

naus realiza formatura de 25 alu-

nos de datilografia, correspon-

dência comercial e taquigrafia, 

na sede do Nacional Futebol Clu-

be. A diretora da escola é a se-

nhora Ruth Jobim. (A Notícia, de 

14 de novembro de 1969, p.5)

 Cecília Alvarez foi escolhi-

da a “Acácia Dourada”, o equi-

valente ao Miss Ideal, em festa 

realizada pelo Ideal Clube na Mo-

ranguinho. (A Crítica, de 24 de 

novembro de 1969, p.9)

 Colação de Grau das pro-

fessoras de 1969 formadas pelo 

Colégio Santa Doroteia. A turma 

levou o nome “Irmã Maria There-
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zinha de Lima” e era composta 

das seguintes concludentes: Ale-

xandrina Fernanda Pintilhão Oro-

fino, Ana Maria Araújo Cabral, 

Ana Maria Botinelly Cunha e Sil-

va, Ana Regina Vieira da Rocha, 

Anete Pedroza Castelo Bran-

co, Bernadete Alvarez Monteiro, 

Carmen Nóvoa Ramos, Célia de 

Paula Simões, Darcy Etelvina de 

Souza Lima, Graça Maria Michiles 

dos Santos, Helyde Costa Rêgo 

de Albuquerque, Lucíola Inês Du-

tra Pessôa, Luriki Lucila Suguiya-

ma, Maria Adelaide Moura Pereira 

da Silva, Maria Auxiliadora Fra-

zão Desideri, Maria Christina de 

Castro Lima, Maria d’Assunção 

da Costa Pinheiro, Maria Evange-

lina Corrêa Siqueira, Maria Fran-

cisca Corrêa Siqueira, Maria das 

Graças Arruda de Campos, Ma-

ria da Graças Bandeira dos San-

tos, Maria de Nazaré Souza, Ma-

ria da Glória Corrêa Nobre, Maria 

Luzia Monteiro Araújo Ferreira, 

Maria Regina Machado Seffair, 

Norma de Paula Simões, Regi-

na Maria de Medeiros Vieira, Rita 

de Cassia Botinelly Cunha e Sil-

va, Silena Martins Ribeiro, Sônia 

Maria da Silva Bezerra e Weyma-

rina Antônia Ribeiro Norman-

do. (A Notícia, de 27 de novem-

bro de 1969, p.6)

23 Nov – Domingo

 Morre no Rio de Janeiro (GB) 

o senhor Arthur Bentes Michilles, 

ex-subgerente do Banco do Bra-

sil e que exerceu as mais variadas 

funções de administração e che-

fia ao longo de 30 anos na Agên-
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cia de Manaus. (A Crítica, de 26 

de novembro de 1969, capa)

24 Nov – Segunda-Feira

 Aniversário de 21 anos 

da Rádio Difusora do Amazo-

nas. (O Jornal, de 12 de novem-

bro de 1969, p.3)

 Reabertura da Loja A Per-

nambucana, na rua Marechal De-

odoro, esquina com Quintino Bo-

caiuva. “Os dirigentes da popular 

organização decidiram dar às 

crianças pobres o montante que 

seria gasto com bebidas e salga-

dinhos, marcando como parte da 

solenidade de reabertura da Loja 

a entrega de donativos no valor 

de 5 mil cruzeiros novos para a 

Casa da Criança e o Educandário 

Gustavo Capanema”. (A Crítica, 

de 22 de novembro de 1969, p.5)

 Um helicóptero da Força Aé-

rea Venezuelana (FAV), servindo 

aos trabalhos da Comissão Mista 

Demarcadora de Fronteiras Bra-

sil-Venezuela, caiu no rio Negro 

durante voo de reabastecimen-

to. O médico da comissão e um 

sargento mecânico, ambos vene-

zuelanos, morreram no acidente. 

O piloto e o copiloto, militares da 

FAV, foram resgatados com vida 

por elementos de uma lancha 

de patrulha do Destacamento 

de Cucuí que se encontrava nas 

imediações do local do aciden-

te. (Jornal do Comércio, de 26 de 

novembro de 1969, capa)
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25 Nov – Terça-Feira

 Paulo Pinto Nery comple-

ta quatro anos de administra-

ção à frente da Prefeitura de 

Manaus. (O Jornal, de 11 de no-

vembro de 1969, p.5)

 O coronel José Alípio de 

Carvalho toma posse como Dire-

tor da Caixa Econômica Federal 

do Amazonas. (A Crítica, de 26 

de novembro de 1969, p.3)

 O general Rodrigo Octávio 

Jordão Ramos é promovido a 

general-de-Exército, ponto mais 

alto da carreira militar no Brasil. 

(Jornal do Comércio, de 26 de 

novembro de 1969, capa)

 O presidente Garrastazu 

Médici designa o general de di-

visão José Nogueira Paes como 

novo comandante do Comando 

Militar da Amazônia e 12ª Região 

Militar, em substituição ao gene-

ral Rodrigo Octávio, que passa-

rá a chefiar o Departamento de 

Produção e Obras do Exérci-

to. (A Crítica, de 26 de novem-

bro de 1969, capa)

 Em sessão solene ocorrida 

no restaurante “Bosque d’El To-

rito”, a Sociedade Amazonen-

se de Pediatria concedeu o títu-

lo de Especialista em Pediatria 

aos médicos Terezinha de Jesus 

de Melo Cavalcante, Consuelo 

Rodrigues, Deodato de Miranda 

Leão, Gilson Moreira e Agostinho 

Barbosa. (A Notícia, de 26 de no-

vembro de 1969, p.5)
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26 Nov – Quarta-Feira

 Aniversário de 60 anos do 

Colégio Comercial Solon de Lu-

cena, cujo diretor é o professor 

Bartolomeu Augusto de Vascon-

celo Dias. “Festejando o aconte-

cimento, haverá hoje, às 7 horas, 

missa festiva na Catedral Metro-

politana, seguida de distribuição 

de um Nescau, oferta da Nestlé, 

e colaboração da Comarsa S.A. 

– Máquinas e Veículos que ofer-

tou os copos de papel”. (Jornal 

do Comércio, de 26 de novem-

bro de 1969, capa)

 Aniversário dos radialistas 

Manuel Rosas e Clodoaldo Guer-

ra, da Rádio Baré. (O Jornal, de 

26 de novembro de 1969, p.3)

 Festa de encerramento do 

ano letivo do Colégio Dom Bosco, 

no Teatro Amazonas. (A Notícia, 

de 26 de novembro de 1969, p.6)

27 Nov – Quinta-Feira

 A firma Braga &amp; Cia. 

lança em Manaus o modelo Opa-

la 70, com inúmeras inovações 

técnicas e as chamadas cores 

metálicas. (Jornal do Comércio, 

de 27 de novembro de 1969, p.8)

 O Governo do Estado man-

da celebrar missa em comemo-

ração ao Dia Nacional de Ação 

de Graças, na Catedral Metro-

politana, oficiada pelo arcebispo 

de Manaus, Dom João de Souza 

Lima. (A Crítica, de 27 de novem-

bro de 1969, capa)

 O Comando Militar da Ama-

zônia/12ª Região Militar realiza 

missa no Estádio General Osório 
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em celebração de mais um ani-

versário da intentona comunista 

de novembro de 1935. (O Jornal, 

de 27 de novembro de 1969, p.5)

 Reabertura do Santo Antô-

nio Esporte Clube, no bairro de 

mesmo nome, com a participa-

ção do conjunto “Os Imperado-

res”. (O Jornal, de 27 de novem-

bro de 1969, p.3)

28 Nov – Sexta-Feira

 O cônego Walter Noguei-

ra ingressa na Academia Amazo-

nense de Letras (AAL). O discur-

so de saudação foi escrito pelo 

acadêmico André Araújo. O pre-

sidente da AAL é o senhor Djal-

ma Batista. (Jornal do Comércio, 

de 26 de novembro de 1969, p.8)

 Formatura dos “Doutores 

do ABC”, do Jardim de Infância 

Adalberto Valle. (A Notícia, de 28 

de novembro de 1969, p.6)

Diário Oficial do Estado publi-

ca lei criando a Secretaria de Ad-

ministração. (O Jornal, de 30 de 

novembro de 1969, p.5)

 O Diretório Acadêmico Re-

gina Coeli, da Escola de Serviço 

Social André Araújo, da Univer-

sidade do Amazonas, realiza a 

“Festa dos Trovadores”, no Cheik 

Clube, com a entrega do prêmio 

do Concurso de Trovas: uma va-

liosa enciclopédia Delta Larou-

sse. A atração musical ficou por 

conta do The Blue Birds. (A No-

tícia, de 9 de novembro de 1969, 

p.5 do 2º caderno)

fVoltar para Sumário



1969-2019

239

29 Nov – Sábado

 O comendador Agesilau 

Gonçalves de Araújo recebe o tí-

tulo de “Cidadão do Amazonas”, 

em solenidade especial de en-

cerramento de atividades reali-

zada pela Assembleia Legislati-

va do Estado para homenagear o 

Tricentenário de Manaus. (Jornal 

do Comércio, de 27 de novem-

bro de 1969, p.8)

 A Assembleia Legislativa 

inaugura, no gabinete da presi-

dência, o retrato de Ruy Araújo, 

ex-presidente da Casa, falecido 

quando no exercício do Gover-

no do Estado. “Representando a 

família do ex-presidente do Le-

gislativo amazonense, esteve 

presente o dr. Paulo Cidade de 

Araújo, filho do homenageado, 

que descerrou a bandeira ama-

zonense que cobriu o retrato de 

seu querido pai”. (O Jornal, de 30 

de novembro de 1969, p.2)

 José das Neves Rocha toma 

posse como presidente do In-

ternacional Futebol Clube, do 

Boulevard Amazonas. (Jornal 

do Comércio, de 29 de novem-

bro de 1969, p.3)

 A cronista Ana Maria Silva, 

do jornal A Crítica, é escolhida 

“Miss Imprensa 1969”, em reunião 

ocorrida no Sindicato dos Jor-

nalistas Profissionais do Amazo-

nas. (O Jornal, de 30 de novem-

bro de 1969, p.5)

 Festa de encerramento do 

ano letivo do Centro Educacional 

Christus do Amazonas, no Teatro 

Amazonas. (A Notícia, de 27 de 

novembro de 1969, p.5)
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 O Olímpico Clube realiza o 

primeiro grito do carnaval de 70, 

com o “Baile do Hawaí”. A fanta-

sia é havaiana, sarongue ou es-

porte, com show da orquestra 

Peter Pan. (A Notícia, de 15-16 de 

novembro de 1969, p.3)

 O Diretório Acadêmico da 

Escola de Enfermagem de Ma-

naus realiza a “Festa do Sorri-

so Tricentão”, no Parque Aquáti-

co do Atlético Rio Negro Clube. 

(Jornal do Comércio, de 27 de 

novembro de 1969, p.8)

 Casamento de Oyama Cé-

sar Ituassú Filho e Charuffe Nas-

ser. Os padrinhos do noivo foram 

o desembargador Lúcio (Ma-

ria) Resende; desembargador 

Benjamin (Neusa) Brandão; Ste-

phenson (Luizete) Medeiros; Mil-

ton (Maria Edy) Cordeiro; Afonso 

(Ondite) Galvão; Francisco (Ro-

mana) Monteiro de Paula; Carlos 

(Dirce) Sousa; José Maria (Ra-

quel) Bichara; Avelino (Elza) Pe-

reira; Matheus (Aury) e Silva, e dr. 

Gerso (Ruth) Scroboth. Os padri-

nhos da noiva foram João (Áu-

rea) Braga; Flávio (Lícia) Barros; 

Percy (Olenka) Meneses; Phili-

pe (Helena) Abrahim; Malhi Ma-

lut e Baby de Castro e Costa; 

Clodoaldo (Yara) Lemos; Clínio 

(Maria José) Brandão; Erasmo 

(Ursulita) Alfaia; João (Dinah) 

Abujanra; Kaled (Sadia) Haua-

che; Praxiteles (Léa) Alencar, e 

Isaac (Santinha) Benzecry. (Jor-

nal do Comércio, de 29 de no-

vembro de 1969, p.3)
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30 Nov – Domingo

 Aniversário da professora 

Émina Barbosa Mustafa, direto-

ra da Divisão de Assistência So-

cioeducacional do Sesi. (Jornal 

do Comércio, de 6 de dezem-

bro de 1969, p.8)

 Inauguração do Posto Si-

deral, nas esquinas das ruas Ja-

purá e Emílio Moreira, na Praça 

14 de Janeiro, próximo à Igreja 

de Nossa Senhora de Fátima. O 

novo posto é de propriedade do 

sr. Armando Celso Santos e ven-

de gasolina Sabbá e lubrificantes 

Mobiloil. (A Crítica, de 1º de de-

zembro de 1969, p.2)

 O Clube da Imprensa reali-

za passeio fluvial até o Careiro, 

a bordo do motor “Rio Grande”, 

cedido pelo deputado Dorval 

Vieira. A partida ocorreu do cais 

do porto e a viagem teve a parti-

cipação do conjunto musical “Os 

Diplomatas”, além da presen-

ça dos familiares dos jornalistas, 

da Miss Amazonas, Suely Veras, 

e da Garota Biquíni 1969, Tere-

zinha Corrêa. (O Jornal, de 2 de 

dezembro de 1969, p.7)

 A jovem Flora Georgina 

Brandão vence o concurso “Gla-

mour Girl”, realizado pelo Atléti-

co Rio Negro Clube. (A Notícia, 

de 3 de dezembro de 1969, p.6)
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1º Dez – Segunda-Feira

 A Paróquia de Santa Luzia, 

localizada no bairro de mesmo 

nome, inicia os festejos em honra 

à sua padroeira. (O Jornal, de 27 

de novembro de 1969, p.3)

O 1º Distrito Federal de Obras 

de Saneamento (1º DFOS) inicia 

serviço de dragagem nos igara-

pés do Crespo e do Japiim, na 

área que corresponde ao distrito 

industrial da Suframa. (A Notícia, 

de 27 de novembro de 1969, p.5)

02 Dez – Terça-Feira

 Comemoração dos 100 anos 

de fundação do Colégio Estadual 

do Amazonas (CEA),“muito em-

bora o aniversário propriamente 

dito só se efetue a 14 de março. 

Uma determinação do Conselho 

de Educação, no entanto, fixou 

no dia do aniversário do Impera-

dor Pedro II todas as comemora-

ções que desse modo serão re-

alizadas, conforme nos disse o 

diretor do CEA, professor Barto-

lomeu Augusto de Vasconcelos 

Dias”. (O Jornal, de 2 de dezem-

bro de 1969, p.7)

 O professor Manuel Chaves 

Netto assume como novo dire-

tor do Colégio Estadual do Ama-

zonas, em substituição a Barto-

lomeu Augusto de Vasconcelos 

Dias que estava no cargo interi-

namente. (A Crítica, de 3 de de-

zembro de 1969, p.5)

 Aniversário de 20 anos da 

Escola de Enfermagem, dirigi-

da pela professora Iraildes Fer-
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reira. (O Jornal, de 4 de dezem-

bro de 1969, p.8)

03 Dez – Quarta-Feira

 O advogado paulista Ante-

nor Nascimento Filho toma posse 

como novo chefe de gabinete da 

Suframa. A solenidade foi presi-

dida pelo superintendente coro-

nel Floriano Pacheco. (O Jornal, 

de 4 de dezembro de 1969, p.5)

04 Dez – Quinta-Feira

 Aniversário do jornalista Mil-

ton Cordeiro, superintendente 

dos periódicos “O Jornal” e “Diá-

rio da Tarde”. (A Notícia, de 4 de 

dezembro de 1969, p.6)

 O secundarista João Batis-

ta Barbosa Pereira recebe o prê-

mio do 1º lugar no concurso de 

monografias sobre a cidade de 

Manaus, realizado pelo Departa-

mento de Turismo e Promoção 

do Estado (Depro). O 2º lugar fi-

cou com a aluna do Colégio Es-

tadual do Amazonas, Irene Alves 

da Costa. A entrega ocorreu no 

gabinete do diretor do Depro. O 

vencedor ganhou uma Enciclo-

pédia Delta Larousse, e a vice-

-campeã, um Dicionário Caldas 

Aulete. (A Notícia, de 4 de de-

zembro de 1969, p.5)

05 Dez – Sexta-Feira

 Inauguração do Centro de 

Estudos Portugueses, na rua 

José Paranaguá, n. 200, perten-

cente à Fundação Universidade 

do Amazonas, do qual é diretor 
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o dr. André Araújo. Na ocasião, 

Luís Maximino de Miranda Corrêa 

e José das Graças Barros de Car-

valho, primeiro e segundo luga-

res, respectivamente, receberam 

prêmios no concurso promovido 

pela Comunidade Portuguesa do 

Amazonas, sob o tema “A pre-

sença portuguesa no desenvolvi-

mento do Amazonas”. (A Crítica, 

de 2 de dezembro de 1969, p.9)

 Coquetel de lançamento do 

edifício “Ruben Melo”, que será 

construído nas esquinas da ave-

nida Eduardo Ribeiro com a rua 

24 de Maio. O evento ocorreu 

nos salões do Atlético Rio Negro 

Clube. (O Jornal, de 4 de dezem-

bro de 1969, p.3)

 Lançamento da revista “Ati-

vidades do Municipal”, órgão in-

formativo do Clube Municipal. O 

coquetel ocorreu na sede do clu-

be, no bairro de Flores, e a revis-

ta tem como redatores principais 

os srs. Aurélio Andrade e Oswal-

do Lucas. (A Notícia, de 4 de de-

zembro de 1969, p.6)

06 Dez – Sábado

 Aniversário de 15 anos do 

Cheik Clube, com sede na aveni-

da Getúlio Vargas, esquina com 

Ramos Ferreira, tendo como pre-

sidente o sr. Jones Abrahim. “Ini-

cialmente o Cheik funcionou em 

sede provisória, à rua Theodure-

to Souto, proximidades do Hotel 

Amazonas, transferindo-se de-

pois para a sede atual”. (O Jornal, 

de 6 de dezembro de 1969, p.3)

 Aniversário do jornalis-

ta e escritor Genesino Bra-
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ga. (A Crítica, de 6 de dezem-

bro de 1969, p.9)

 Reabertura da Ourivesaria 

Biase, na avenida Eduardo Ribei-

ro, com discurso de apresenta-

ção pronunciado pelo dr. Gebes 

Medeiros. (A Crítica, de 6 de de-

zembro de 1969, p.9)

 Inauguração da sala social 

do Departamento Esportivo do 

Olímpico Clube. (O Jornal, de 6 

de dezembro de 1969, p.3)

 O Nacional Futebol Clube 

realiza a festa “Carnaval Tricen-

tão”. (A Crítica, de 3 de dezem-

bro de 1969, p.9)

07 Dez – Domingo

 Incêndio no depósito da in-

dústria de fibras da Brasil Juta, 

na avenida Presidente Kennedy, 

consome 300 toneladas de juta, 

no valor de NCr$ 300.000,00. 

(A Crítica, de 9 de dezem-

bro de 1969, p.5)

 O Clube de Imprensa do 

Amazonas, sob a coordenação 

de Graça Medina, Epaminondas 

Barahuna e Armando Jimenez, 

realiza boate na “Sambão”, na 

União Esportiva Portuguesa. O 

evento será animado pelos con-

juntos “Os Lordes” e “os Diplo-

matas” e terá a apresentação das 

candidatas ao “Miss Objetiva” e 

show do cantor Cauby Peixoto. 

(Jornal do Comércio, de 7 de de-

zembro de 1969, p.3)

08 Dez – Segunda-Feira

 Aniversário do cronista so-

cial Little Box, com jantar no Ho-
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tel Amazonas e as presenças de 

Baby de Castro e Costa e do can-

tor Cauby Peixoto. “Depois, Little 

Box foi ao Mandy’s Bar e recebeu 

homenagens de Eurico Oliveira e 

Ruy Sobbely”. (O Jornal, de 11 de 

dezembro de 1969, p.3)

 Inauguração do novo prédio 

da Rádio Difusora do Amazonas, 

na rua Joaquim Sarmento, n. 121. 

O prefeito Paulo Nery foi quem 

cortou a fita simbólica: “A cida-

de, o povo, ricos e pobres, ga-

nharam com a inauguração das 

novas instalações desta rádio 

tão querida. Em nome da cidade 

de Manaus eu lhe agradeço, Jo-

sué, pela realização desta grande 

obra”. (A Crítica, de 9 de dezem-

bro de 1969, p.5)

 Sessão solene comemorati-

va ao “Dia da Justiça”, no Palácio 

Clóvis Bevilacqua, uma realiza-

ção da Associação dos Magis-

trados Brasileiros (Delegação do 

Amazonas) e a Associação dos 

Magistrados e Servidores do Ju-

diciário Amazonense. (O Jornal, 

de 7 de dezembro de 1969, p.5)

 A cantora Elizete Cardoso, 

“a divina”, chega a Manaus para 

realizar três shows, acompanha-

da do conjunto Zimbo Trio, a 

convite de dona Violeta de Mat-

tos Areosa, numa promoção em 

benefício das obras sociais man-

tidas pela primeira-dama do es-

tado. A primeira apresentação 

será às 20h30 no Teatro Ama-

zonas, depois, na sede do Olím-

pico Clube, às 23h30. “E no dia 

seguinte, dia 9, estará cantan-

do e encantando no Cine Ipiran-
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ga”. (O Jornal, de 6 de dezem-

bro de 1969, p.9)

09 Dez – Terça-Feira

 Governador Danilo Areo-

sa assina decreto com a lista dos 

agraciados com a “Medalha Ci-

dade de Manaus”, condecora-

ção instituída em 14 de agosto 

do corrente pelo Executivo esta-

dual, em comemoração aos 300 

anos da capital. São eles: mare-

chal Arthur da Costa e Silva, ge-

nerais Nelson de Mello, Sizeno 

Sarmento e Rodrigo Otávio Jor-

dão Ramos, deputado Rafael Fa-

raco, prefeito Paulo Pinto Nery, 

arcebispo Dom João de Sousa 

Lima, professores Arthur Cezar 

Ferreira Reis, Júlio Uchôa, Nu-

nes Pereira e Agnelo Bittencourt, 

maestros Cláudio Santoro, Nival-

do Santiago, Arnaldo Rebello e a 

soprano Blanca Bouças, escritor 

Ferreira de Castro, pintor Mano-

el Santiago, industriais Sócrates 

Bonfim e Isaac Benaion Sabbá, 

Francisco Pereira Silva, econo-

mistas Samuel Benchimol e Cos-

me Ferreira Filho, Riota Iyama, 

médico Djalma Batista, jornalis-

ta Epaminondas Barahuna e pro-

fessora Eunice Serrano Telles de 

Souza. (Jornal do Comércio, de 

10 de dezembro de 1969, p.8)

10 Dez – Quarta-Feira

 Início das atividades da 

Patrimônio em Manaus, com 

cerimônia presidida pelo 

ministro do Interior, Costa Caval-
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canti. (O Jornal, de 30 de novem-

bro de 1969, p.5)

 Inauguração do restaurante 

e lanchonete “Almanara”, na rua 

Joaquim Sarmento. No térreo 

funciona a lanchonete e na so-

breloja o restaurante, com cardá-

pio árabe e brasileiro. (A Notícia, 

de 5 de dezembro de 1969, p.6)

11 Dez – Quinta-Feira

 Chega a Manaus o embaixa-

dor extraordinário e plenipoten-

ciário da Finlândia junto ao Go-

verno do Brasil, sr. Heikki Leppo, 

para uma visita oficial de quatro 

dias ao Amazonas. (A Crítica, de 

10 de dezembro de 1969, p.3)

 O desembargador Sady Pai-

va é eleito presidente do Tribunal 

de Justiça do Estado. (O Jornal, 

de 12 de dezembro de 1969, p.8)

12 Dez – Sexta-Feira

 Aniversário do jurista e es-

critor Carlos de Araújo Lima. 

(O Jornal, de 12 de dezem-

bro de 1969, p.3)

 Lançamento do selo co-

memorativo ao milésimo gol de 

Pelé, no Guichet Filatélico da Di-

retoria Regional da Empresa Bra-

sileira dos Correios e Telégrafos. 

(Diário da Tarde, de 12 de dezem-

bro de 1969, capa)

 Carlos de Araújo Lima in-

gressa na Academia Amazonen-

se de Letras, na cadeira que per-

tencia ao seu pai, Benjamin Lima. 

O novo imortal foi saudado pelo 

acadêmico Waldemar Batista de 
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Sales. (Jornal do Comércio, de 10 

de dezembro de 1969, p.8)

 O Sindicato dos Jornalis-

tas Profissionais do Amazonas 

(SJPEA) escolhe os “Homena-

geados do Ano”: Mérito Jornalís-

tico – Sadia Hauache; Jornalista 

do Ano – Arlindo Porto; Home-

nageado do Ano – Paulo Pinto 

Nery. (Jornal do Comércio, de 13 

de dezembro de 1969, p.8)

 A Academia Amazonense 

de Letras elege o escritor Paulo 

Herban Maciel Jacob para ocu-

par a cadeira patroneada por 

Maranhão Sobrinho e que esta-

va vaga desde o falecimento de 

Álvaro Maia. O acadêmico Jorge 

Tufic foi designado para saudar 

o novo “imortal”. (O Jornal, de 14 

de dezembro de 1969, p.5)

 O presidente da Empre-

sa Brasileira de Telecomunica-

ções (Embratel) assina contrato 

de construção do sistema de te-

lecomunicações de Manaus, Por-

to Velho, Campo Grande e Rio 

Branco, que integrarão os esta-

dos do Amazonas, Mato Grosso 

e Acre e o Território Federal de 

Rondônia ao sistema nacional de 

telecomunicações. A cerimônia 

ocorreu no edifício “Maison de 

France”, na Guanabara. (Jornal 

do Comércio, de 12 de dezem-

bro de 1969, p.8)

 A Associação Nipo-Brasilei-

ra do Amazonas (Anbra) festeja 

os 40 anos da imigração japone-

sa para o Brasil, no Olímpico Clu-

be, com show do conjunto “The 

Blue Birds”. (Diário da Tarde, de 11 

de dezembro de 1969, capa)
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 Inauguração do restaurante 

“Manaus 300”, no antigo Boliche, 

no Boulevard Amazonas. (A No-

tícia, de 12 de dezembro de 1969, 

p.6 do 2º Caderno)

 O Salão de Beleza “Art 

Class” realiza seu segundo Des-

file de Penteados do ano, no 

Cheik Clube, com a participa-

ção do conjunto “Os Embaixado-

res”. (O Jornal, de 11 de dezem-

bro de 1969, p.3)

13 Dez – Sábado

 Cerimônia de colação de 

grau dos concludentes da Facul-

dade de Direito do Amazonas, 

turma “Professor Jauary Guima-

rães de Souza Marinho”, que tem 

como patrono o professor Pau-

lo Pinto Nery e como paraninfo 

o professor Aderson Pereira Du-

tra. Os finalistas são: Afonso Luiz 

Costa Lins, Ali Jezini, Amazoni-

no Armando Mendes (orador), 

Amélia Nogueira Filizola, Ana-

nias Ribeiro de Oliveira, Anavécia 

Bastos de Góes Ceratti, Antônio 

Carlos Marinho Bezerra, Antônio 

Clemente R. de Souza, Antônio 

Mendes do Carmo, Cláudio Albu-

querque da Mata, Cremilda Na-

zareth de Magalhães, Dircinha 

Carreira Duarte, Edson de Oli-

veira, Fred Benzecry, Guido Ghe-

rardo A. B. T. de Menezes, Har-

ley Veras de Menezes, Haroldo 

T. de T. Miranda Braga, Hosanah 

Florência de Menezes, Iran dos 

Santos Barbosa, Isa Assef dos 

Santos, João Raimundo Evange-

lista, Jonas Pereira da Silva, José 

Anselmo G. Rodrigues, José Sil-
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vestre do Nascimento e Souza, 

José Vila Beneyto, Laurênio Maia 

Viga, Leonor do Carmo da Silva 

Mota, Letícia Guimarães, Lúcia 

Teresa Cavalcante Lemos, Luso 

Rodrigues Bandeira Filho, Mano-

el Catharino dos Santos Gomes, 

Manuel Glacimar Mello Damas-

ceno, Maria de Jesus Serejo Ra-

mos, Maria do P. Socorro Costa 

de Meneses, Maria Helena Galvão 

Pinheiro, Maria Júlia Melo Rodri-

gues, Maria Murita Pinto Rabê-

lo, Naziano Pantoja Filizola, Neo-

mésio José de Souza, Omar Dias, 

Rita Célia de Mello Damasceno, 

Sheila Ituassú Galvão, Sigrid Lo-

mas Medeiros, Silvino Lopes Lins, 

Teodoro Gomes Padilha, Valde-

mar Pinheiro Filho, Valdenice 

Queiroz Corrêa, Vicente Reis de 

Queirós, Walter Gonçalves No-

gueira, Edson Batista e Ylton de 

Melo. (A Notícia, de 4 de dezem-

bro de 1969, p.6)

 A Faculdade de Ciências 

Econômicas realiza a formatura 

de 27 bacharelandos em Admi-

nistração, 20 em Contabilidade e 

22 em Economia, com baile nos 

salões do Atlético Rio Negro Clu-

be. O orador da turma foi Osires 

Messias Araújo da Silva. “Entre 

os formandos em Administração 

está o jovem radialista da Rádio 

Difusora do Amazonas, Josué 

Cláudio de Souza Filho. Na turma 

de Economia, forma-se, também, 

o industrial Alberto Minon Gon-

çalves Sabbá, diretor das indús-

trias I. B. Sabbá, e Ricardo Braga, 

Braga & Cia”. (A Crítica, de 13 de 

dezembro de 1969, p.3)
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 Inauguração da nova loja da 

Casanova Magazin, na avenida 

Eduardo Ribeiro. (O Jornal, de 14 

de dezembro de 1969, p.3)

 O Clube da Imprensa esco-

lhe os “Melhores do Rádio Ama-

zonense em 1969”, no Parque 

Tricentão, na Praça 14 de Janei-

ro. Os vencedores foram: Maria 

Augusta (Rio Mar – Melhor Lo-

cutora Comercial, Manuel Rosas 

(Baré – Melhor Locutor Comer-

cial), José Maria Pinto (Difusora 

– Melhor Noticiarista), Expedito 

Monteiro (Baré – Melhor Técnico 

de Som), Jaime Rebello (Baré – 

Melhor Comentarista), Clodoaldo 

Guerra (Baré – Melhor Locutor 

Animador), Mário Jorge (Rio Mar 

– Melhor Noticiarista), João Bos-

co Fareco (Rio Mar – Melhor Dis-

cotecário). Na votação popular, 

os vencedores foram: Clodoal-

do Guerra, o Melhor Disc-Jockey; 

Jaime Barreto, o Melhor Locu-

tor Esportivo, e The Blue Star, o 

Melhor Conjunto Musical. (Jornal 

do Comércio, de 16 de dezem-

bro de 1969, p.8)

 A Paróquia de Santa Lu-

zia festeja o dia de sua padro-

eira, com a tradicional procis-

são e missa festiva comunitária 

celebrada pelo arcebispo me-

tropolitano Dom João de Souza 

Lima. (O Jornal, de 12 de dezem-

bro de 1969, p.8)

 A Escola São José realiza a 

formatura da turma tricentenária 

da cidade de Manaus, especialis-

ta em corte, costura e bordado à 

máquina. A oradora da turma é 

Mirian Tôrres Camelo, o patrono 

é o dr. Wuppsshlander Lima e o 
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paraninfo, o comendador Vicen-

te Cruz. (A Crítica, de 13 de de-

zembro de 1969, p.3)

14 Dez – Domingo

 O criminalista e escritor Car-

los de Araújo Lima toma pos-

se da poltrona n. 11, do Instituto 

Geográfico e Histórico do Ama-

zonas (Igha). A cadeira, que teve 

como último ocupante o senador 

Álvaro Maia, é patroneada pelo 

naturalista alemão João Batista 

von Spix. (Jornal do Comércio, 

de 14 de dezembro de 1969, p.8)

 A Fundação Cultural do 

Amazonas faz homenagem ao 

ator Procópio Ferreira com a afi-

xação, em uma das dependên-

cias do Teatro Amazonas, de 

uma placa comemorativa com 

a seguinte inscrição: “Neste Te-

atro, Procópio Ferreira interpre-

tou ‘O Avarento’, de Moliére, em 

12/12/1969”. (A Notícia, de 17 de 

dezembro de 1969, p.5)

15 Dez – Segunda-Feira

 Formatura da segunda tur-

ma de Professoras Primárias, do 

Centro Regional de Pesquisas 

Educacionais do Amazonas. A 

solenidade ocorreu no auditório 

do Convento do Preciosíssimo 

Sangue. (Jornal do Comércio, de 

11 de dezembro de 1969, p.8)

16 Dez – Terça-Feira

 A primeira-dama do estado, 

dona Violeta Mattos Areosa, rea-

liza festa de Natal para os inter-
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nos da Colônia “Antônio Aleixo”, 

com inauguração da escolinha e 

do centro recreativo e distribui-

ção de brinquedos, roupas, ali-

mentos e aparelhos de TV. A 

ideia de dona Violeta Areosa era 

denominar a escola “São José”, 

porém, os internos e as irmãs não 

aceitaram a sugestão, preferindo 

colocar o nome da primeira-da-

ma, em reconhecimento ao seu 

trabalho em prol daquele lepro-

sário. A fita simbólica foi desata-

da pelos engenheiros João Lou-

reiro (secretário de obras) e João 

Teixeira, diretor da SVOP. (Jornal 

do Comércio, de 17 de dezem-

bro de 1969, p.8)

 Aniversário de Edson Viei-

ralves, presidente da Frigoma-

sa. (O Jornal, de 17 de dezem-

bro de 1969, p.3)

 Almoço de confraterniza-

ção das companhias aéreas, au-

toridades e imprensa, no restau-

rante “El Torito”, pela passagem 

do 50º aniversário da Avian-

ca. (A Crítica, de 16 de dezem-

bro de 1969, p.3)

 Aniversário de Mário Oli-

veira, presidente do Acapulco 

Clube, “o pioneiro das noturnas 

amazonenses”. (O Jornal, de 19 

de dezembro de 1969, p.3)

17 Dez – Quarta-Feira

 Inauguração da Casa Athe-

nas 2, na Praça Tenreiro Aranha, 

n. 22 – Edifício Tartaruga. Aloja 

de confecções é de propriedade 

do comerciante Panayate Bou-

balos. (A Notícia, de 18 de de-

zembro de 1969, p.5)
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18 Dez – Quinta-Feira

 Aniversário de quatro anos 

de criação da Escola de Serviço 

Público do Amazonas (Espea), 

estabelecimento de nível médio 

criado pela lei estadual nº 354, 

de 18 de dezembro de 1965. Seu 

diretor é o professor Mário Amo-

rim. (Jornal do Comércio, de 18 

de dezembro de 1969, p.8)

 Inauguração da Boutique 

Black River Calçados, na rua Jo-

aquim Sarmento, n. 28. (O Jornal, 

de 18 de dezembro de 1969, p.3)

 O Colégio Brasileiro realiza a 

entrega dos certificados dos alu-

nos da 4ª série Ginasial, no salão 

do estabelecimento. (O Jornal, 

de 16 de dezembro de 1969, p.3)

19 Dez – Sexta-Feira

 A firma Irmãos Prata S. A. 

vence a licitação para a cons-

trução da nova sede do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Ama-

zônia (Inpa), na Estrada do Alei-

xo. (A Crítica, de 20 de dezem-

bro de 1969, p.3)

 Lançamento do livro “Ma-

naus – Roteiro Histórico e Sen-

timental da Cidade do Rio Ne-

gro”, de autoria do jovem escritor 

amazonense Luiz de Miranda 

Corrêa, com prefácio de Arthur 

Cezar Ferreira Reis, contraca-

pa de Leandro Tocantins, lança-

do pela Editora Artenova Ltda. O 

evento ocorreu no Salão de Lei-

tura da Biblioteca Pública do Es-

tado. (Jornal do Comércio, de 16 

de dezembro de 1969, p.8)
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 O Curso de Desenho e Pin-

tura do Museu do Estado realiza, 

na Pinacoteca Pública, a entrega 

dos diplomas aos seus forman-

dos. (O Jornal, de 20 de dezem-

bro de 1969, p.5)

 Os finalistas do Curso Peda-

gógico do Colégio Normal Ajuri-

caba realizam baile de formatura, 

no Ideal Clube. (O Jornal, de 10 

de dezembro de 1969, p.3)

 Inauguração das novas ins-

talações do Canto do Gale-

to. (A Notícia, de 14 de dezem-

bro de 1969, p.7)

 As Lojas Maçônicas de Ma-

naus realizam a “Festa da Frater-

nidade”, no Acácia Clube,com a 

apresentação dos diplomas de 

1969, pertencentes à família ma-

çônica. (A Crítica,de 18 de de-

zembro de 1969, p.9)

 O restaurante “Bosque El 

Torito”, localizado à rua Ajurica-

ba, n. 1.605, no bairro Cachoeiri-

nha, realiza jantar de confrater-

nização para os cronistas sociais 

e radialistasde Manaus. (Jornal 

do Comércio, de 20 de dezem-

bro de 1969, p.3)

20 Dez – Sábado

 O Nacional vence a equipe 

do Olímpico por 2x0, no está-

dio da Colina, e se torna bicam-

peão amazonense de futebol. Os 

gols foram de Mário, aos 41 minu-

tos do 2ºtempo, e de Márcio, aos 

44. (Jornal do Comércio, de 21 de 

dezembro de 1969, capa)

 Realização do almoço de 

confraternização dos funcioná-

rios do jornal “A Crítica” e Edi-
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tora Calderaro, no Solar da 

Olímpia. (A Crítica, de 22 de de-

zembro de 1969, p.9)

 Encerramento do ano letivo 

da escola “Anjo da Guarda”, loca-

lizada na rua Antimary, n.67, no 

bairro Cachoeirinha, dirigida pelo 

professor Jorge Alves dos San-

tos. (O Jornal, de20 de dezem-

bro de 1969, p.5)

 A Escola de Enfermagem de 

Manaus, dirigida pela professo-

ra Iraildes Alves Ferreira, realiza 

a cerimônia de colação de grau 

das novas enfermeiras de saú-

de pública, no Auditório “Alberto 

Rangel”. As formandas são todas 

procedentes de outros estados: 

Alvina Mota e Marly Risuenho 

(MA), Anita Barros (CE), Deolin-

da Bittencourt, Ermelinda Neves, 

Maria Belich, Maria Braga, Maria 

da Conceição Salles, Maria Ne-

ves da Costa e Tereza de Jesus 

Pena (PA), e Maridete de Souza 

(PI). (O Jornal, de 21 de dezem-

bro de 1969, p.5)

 A Escola de Serviço Público 

do Estado do Amazonas (Espea) 

realiza a formatura da primei-

ra turma do curso de Assisten-

te Técnico de Administração. A 

entrega dos diplomas foi no Au-

ditório “Alberto Rangel”, e a re-

cepção, na Varanda Tropical do 

Hotel Amazonas. (O Jornal, de 

20 de dezembro de 1969, p.3)

 O Colégio Normal Ajurica-

ba realiza a solenidade de entre-

ga de diplomas de 70 novos pro-

fessores, no Palácio Rodoviário. 

A diretora do colégio localizado 

no bairro Cachoeirinha é a pro-

fessora Iracema de Oliveira e Sil-
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va. (A Crítica, de 19 de dezem-

bro de 1969, p.3)

 O Lions Clube de Manaus 

– Centro realiza jantar de con-

fraternização, no Parque Aquá-

tico do Atlético Rio Negro 

Clube. (A Crítica, de 20 de de-

zembro de 1969, p.3)

21 Dez – Domingo

 Lançamento do caderno 

especial da Coluna por Dois, do 

jornal “A Notícia”, com as fotos 

das nove jovens senhoras mais 

elegantes de Manaus de 1969, 

trabalho do fotógrafo Amân-

cio Costa. As eleitas pela colu-

na foram: Yvone Franco de Sá 

Bomfim, Charuffe Abrahim Nas-

ser, Anabela Montenegro da Sil-

va, Maria José (Zezé) Pereira de 

Paula, Ana Maria Grangeiro Said, 

Maria Margarida (Margot) Fer-

nandes Couto, Sandra Pinhei-

ro Braga, Mary Pazuello Sabbá e 

Maria Celeste Pereira. O material 

foi lançado, oficialmente, na Bo-

ate Moranguinho, do Ideal Clu-

be. (A Notícia, de 21 de dezem-

bro de 1969, encarte)

 Realização do Festival de 

Ballet Clássico e Danças Moder-

nas de Glória Velasquez e Carlos 

Santa Brígida, no Teatro Amazo-

nas. (Jornal do Comércio, de 16 

de dezembro de 1969, p.8)

 O Clube da Imprensa realiza 

o “Natal dos Jornalistas”, na qua-

dra do Sesc-Senac, com a par-

ticipação do conjunto musical 

“The Sinners” e de Oscarino e Pe-

teleco. (Diário da Tarde, de 22 de 

dezembro de 1969, capa)
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22 Dez – Segunda-Feira

 O Núcleo de Preparação 

de Oficiais da Reserva do 1º Ba-

talhão de Infantaria da Selva re-

aliza, no quartel do BIS, no bair-

ro São Jorge, a solenidade de 

declaração de Aspirantes a Ofi-

cial da Reserva do Exército de 

28 jovens. “Foram entregues as 

espadas aos três primeiros lu-

gares do curso pelo General Ro-

drigo Octávio, Governador Dani-

lo Areosa e Dom João de Souza 

Lima e, logo em seguida, as ma-

drinhas procederam da mesma 

maneira com os outros forman-

dos. Ocorreu o juramento à Ban-

deira, leitura do Boletim e outros 

protocolos de praxe. Também foi 

inaugurado o novo Pavilhão do 

NPOR, tendo descerrado o pano 

que cobria a placa inaugurativa, 

o general Rodrigo Octávio”. (Di-

ário da Tarde, de 22 de dezem-

bro de 1969, capa)

 Entrega da “Medalha Cida-

de de Manaus” a um primeiro 

grupo de personalidades já agra-

ciadas, por decreto, pelo gover-

nador Danilo Areosa: Rafael Fa-

raco, Deputado Estadual; Prof. 

Paulo Nery, Prefeito Municipal; 

Dom João de Souza Lima, Ar-

cebispo Metropolitano; Dr. Djal-

ma Batista, Presidente da Aca-

demia Amazonense de Letras; 

Jornalista Epaminondas Barahu-

na, Diretor dos Diários e Rádios 

Associados do Amazonas; Prof. 

Dr. Samuel Benchimol, homem 

de empresa e educador universi-

tário; Prof. Jauary Marinho, Reitor 

da Universidade do Amazonas; 
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Dr. Francisco Pereira da Silva, ex-

-Deputado Federal e autor da Lei 

que criou a Zona Franca de Ma-

naus; e o próprio Governador Da-

nilo Areosa, por decreto do De-

putado Rafael Faraco, quando foi 

governador em exercício. Os de-

mais homenageados receberiam 

a comenda em datas posterio-

res. (O Jornal, de 23 de dezem-

bro de 1969, p.5)

 O governador Danilo Are-

osa assina decreto, concedendo 

a “Medalha Cidade de Manaus” a 

mais um grupo de homenagea-

dos: “Governador José Roberto 

de Abreu Sodré – pela obra de 

projeção do Amazonas no Esta-

do de São Paulo; Secretário An-

tônio Vinícius Raposo da Câmara 

– por sua ação administrativa no 

processo de renovação do siste-

ma estadual de Educação e Cul-

tura; Bispos Prelados da Ama-

zônia Ocidental: Dom Adalberto 

Marzi, Dom Giocondo Maria Grot-

ti, Dom Miguel Alagna, Dom Jo-

aquim de Lange, Dom Adria-

no Veigie, Dom Miguel d’Aversa, 

Dom Paulo Mchugh, Dom Mário 

Roberto Anglim e Dom Arcân-

gelo Cerqua – por sua obra per-

manente de assistência ao de-

senvolvimento social da região; 

Doutor Emídio Vaz de Oliveira – 

em nome da Comunidade Portu-

guesa do Amazonas; Professor 

Bradford Burns – da Universida-

de de Miami, por sua valiosa obra 

de sociologia sobre a região; Pro-

fessor Mário Ypiranga Monteiro – 

por sua obra de pesquisa e di-

vulgação do folclore amazônico; 

Jornalista Maria de Lourdes Ar-
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cher Pinto – pela dinamização 

da empresa jornalística pioneira 

no Estado; e Jornalista Umber-

to Calderaro Filho – por sua obra 

renovadora, também no setor da 

Imprensa, instrumento inestimá-

vel na tarefa do desenvolvimento 

do Estado”. (O Jornal, de 24 de 

dezembro de 1969, p.4)

23 Dez – Terça-Feira

 A Celetramazon realiza a 

distribuição de brinquedos aos 

filhos dos seus funcionários, no 

Cine Palace, localizado no Bou-

levard Amazonas. (Jornal do 

Comércio, de 23 de dezem-

bro de 1969, p.8)

 A Companhia Amazonen-

se de Telecomunicação (Cam-

tel), em assembleia geral, reele-

ge a atual diretoria da empresa: 

Carlos Lins, presidente; Júlio Sil-

va, diretor administrativo, e Ca-

lil Dib, diretor-técnico. (Jornal 

do Comércio, de 24 de dezem-

bro de 1969, p.8)

 Constituição da primeira di-

retoria da Associação dos Ba-

charéis em Ciências Contábeis 

do Amazonas, com sede provi-

sória na avenida Sete de Setem-

bro, altos da loja “Queive”. Seu 

primeiro presidente é o sr. The-

místocles de Souza Nogueira. 

(Jornal do Comércio, de 24 de 

dezembro de 1969, p.8)

24 Dez – Quarta-Feira

 Reinauguração da Pon-

te Benjamin Constant, também 

chamada de Terceira Ponte, na 
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Cachoeirinha. “Na sua restaura-

ção, realizada sob a responsabi-

lidade do DER-AM, a celebrada 

ponte consumiu quase dois bi-

lhões de cruzeiros antigos, sen-

do praticamente novas todas as 

suas peças metálicas”. (Jornal 

do Comércio, de 24 de dezem-

bro de 1969, capa)

 A jornalista Baby Castro e 

Costa, cronista social de “O Jor-

nal”, da coluna “Sempre às Quin-

tas”, é pedida em casamento por 

Heron Rizzato, programador da 

TV Ajuricaba. O pedido foi feito 

na residência da família, na rua 

Luiz Antony. (O Jornal, de 24 de 

dezembro de 1969, p.3)

25 Dez – Quinta-Feira

 Lançamento oficial do dis-

co longa-duração “O Canto da 

Amazônia”, no Auditório Alber-

to Rangel, gravado no Museu da 

Imagem e do Som (GB), por Ma-

ria Lúcia Godoy, cantora de pres-

tígio internacional e merecida-

mente considerada a mais bela 

voz do Brasil. “Esse disco, que re-

úne, seguramente, as mais be-

las páginas da alma amazônica, 

através de seus mais altos com-

positores, como Cláudio Santoro, 

Waldemar Henrique, Arnaldo Re-

bello, Guerra Peixe, Pedro Amo-

rim, além de Villa-Lobos e Aloisio 

de Alencar Pinto, já se encontra à 

venda nas livrarias e casas de dis-

co de Manaus, desde 22 do cor-
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rente mês”. (Jornal do Comércio, 

de 25 de dezembro de 1969, p.8)

26 Dez – Sexta-Feira

 O atleta Luiz Ferreira da Sil-

va, da Polícia Militar do Estado, 

vence a Prova Preliminar da Cor-

rida Internacional de “São Silves-

tre”, destinada a escolher o re-

presentante do Amazonas na 

maior competição pedestre do 

mundo, a ser disputada em São 

Paulo, na noite de 31 de dezem-

bro. (O Jornal, de 27 de dezem-

bro de 1969, p.12)

27 Dez – Sábado

 Aniversário de Paulo Pin-

to Nery, prefeito de Manaus. 

(O Jornal, de 27 de dezem-

bro de 1969, p.3)

 Inauguração do Bar e Res-

taurante “Broadway”, de proprie-

dade do sr. Isaac J. Pazuelo, lo-

calizado na avenida Ajuricaba, 

esquina com a Carvalho Leal. 

(Jornal do Comércio, de 27 de 

dezembro de 1969, p.8)

 Almoço de confraternização 

do Sindicato dos Jornalistas Pro-

fissionais, no Hotel Amazonas, 

com a entrega de diplomas aos 

melhores do ano: o prefeito Pau-

lo Pinto Nery, como o “Homena-

geado do Ano”; Arlindo Porto, 

como “Jornalista do Ano”, e Sa-

dia Hauache, como “Mérito do 

Jornalismo”. Na oportunidade, a 

cronista social Ana Maria rece-

beu a faixa de “Miss Imprensa de 
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1969/70”. (Jornal do Comércio, 

de 27 de dezembro de 1969, p.8)

 O acadêmico Djalma Ba-

tista é reeleito, por unanimi-

dade, presidente da Academia 

Amazonense de Letras. (Jornal 

do Comércio, de 30 de dezem-

bro de 1969, p.8)

 Os conselheiros Hiperion 

Peixoto de Azevedo e Álvaro 

Bandeira de Melo são eleitos, res-

pectivamente, presidente e vice 

do Tribunal de Contas do Esta-

do. (O Jornal, de 28 de dezem-

bro de 1969, p.3)

 A coluna “Jornal da Betina” 

publica caderno especial com 

“As 13 Senhoras Mais Elegantes 

de Manaus de 69”, selecionadas 

pela própria cronista. São elas: 

Mary Sabbá Benchimol, Floripes 

(Flor) Fonseca Neves, Dirce Af-

fonso de Souza, Maria Helena Ve-

nâncio da Cruz, Zélia Oliveira He-

bron, Esther Israel Kaifmann, Inês 

Maria Lira Benzecry, Margarida 

(Magot) Couto Cordeiro, Áurea 

Pinheiro Braga, Maria Elena Cou-

to Cunha, Mundita Furtado Xa-

vier de Albuquerque, Cynira de 

Souza Trigueiro e Jória Tapajós 

Said. (O Jornal, de 28 de dezem-

bro de 1969, encarte)

 A Escola de Serviço Social 

André Araújo realiza cerimônia 

de colação de grau e coquetel 

de formatura dos novos assis-

tentes sociais, no Teatro Amazo-

nas. A turma tem como patrono 

o desembargador André Vidal de 

Araújo e paraninfa, a assistente 

social Maria Eleonora Paula Péres 

Pessoa. A oradora oficial é Maria 

do Perpétuo Socorro Pugga Fer-
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reira. (O Jornal, de 25 de dezem-

bro de 1969, p.5)

28 Dez – Domingo

 A Faculdade de Farmácia e 

Odontologia da Universidade do 

Amazonas realiza baile de for-

matura da sua primeira turma, no 

Atlético Rio Negro Clube. O pa-

trono é o reitor Jauary Guimarães 

de Souza Marinho e o paraninfo, 

o professor Manuel Bastos Lira, 

diretor da Faculdade. Os bacha-

relandos são Adelson de Souza 

Lima, Adelmar de Araújo Lima, 

Antônio Orlando, Orthemisa Oc-

távio Costa (oradora), Raimundo 

Paulo de Paiva e Waldemar de 

Oliveira Marques. (O Jornal, de 

25 de dezembro de 1969, p.4)

 O Colégio Comercial “So-

lon de Lucena” realiza, no Teatro 

Amazonas, a cerimônia de co-

lação de grau de 65 novos con-

tadores, da turma denomina-

da “Sandra Silva Silvestre” e cujo 

patrono é o titular da Secreta-

ria de Educação e Cultura, pro-

fessor Vinícius Câmara. (Jornal 

do Comércio, de 28 de dezem-

bro de 1969, p.8)

29 Dez – Segunda-Feira

 A firma paulista Companhia 

Amazonense de Cereais – Arma-

zéns Gerais – CAMAGE S.A. assi-

na contrato com a Secretaria de 

Produção, na Procuradoria Fis-

cal, para realizar a operação e 

exploração da usina de benefi-

ciamento de cereais, construída 
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pelo governo do estado no local 

onde funcionou o antigo depósi-

to de pólvora da capital, nas ime-

diações do igarapé do São Rai-

mundo. “O ato foi presidido pelo 

sr. Hugo Bezerra Brandt e o dire-

tor da firma COMAGE que, a par-

tir de amanhã iniciará as ativida-

des de beneficiamento de arroz 

para suprir as necessidades do 

Estado”. (A Notícia, de 30 de de-

zembro de 1969, p.5)

 O presidente do Conselho 

Nacional de Pesquisas, Antônio 

Moreira Couceiro, assina contrato 

com a firma Irmãos Prata para a 

construção da primeira etapa da 

sede do Inpa. (Jornal do Comér-

cio, de 1º de janeiro de 1970, p.8)

 O governador Danilo Are-

osa entrega a “Medalha Cidade 

de Manaus” a diversas persona-

lidades civis, militares e eclesiás-

ticas, no Salão Nobre do Palácio 

Rio Negro. Dentre os agraciados, 

o secretário de educação, dr. An-

tônio Vinícius da Câmara; o pro-

fessor Mário Ypiranga Monteiro, 

intelectual folclorista e educador, 

e o industrial Sócrates Bomfim, 

presidente da Siderama. (O Jor-

nal, de 1º de janeiro de 1970, p.5)

 O professor Ruy Alencar é 

reeleito presidente do Instituto 

Cultural Brasil-Estados Unidos 

(ICBEU). (O Jornal, de 31 de de-

zembro de 1969, p.2)

 Flaviano Limongi reassu-

me a presidência da Federação 

Amazonense de Futebol (FAF). 

(O Jornal, de 30 de dezem-

bro de 1969, p.12)

 Festa de formatura da tur-

ma do NPOR/1969, no Atlético 

fVoltar para Sumário



1969-2019

269

Rio Negro Clube. (A Notícia, de 

28 de dezembro de 1969, p.6)

30 Dez – Terça-Feira

 Aniversário do jornalista Jo-

aquim Antônio da Rocha Andra-

de, mais conhecido como “Jara”. 

(A Notícia, de 30 de dezem-

bro de 1969, p.10)

 Comemoração das “Bodas 

de Prata” do prefeito de Manaus, 

Paulo Pinto Nery, com sua espo-

sa Maria de Souza Marinho Nery. 

(A Notícia, de 30 de dezem-

bro de 1969, p.6)

 A Rádio Baré inicia a apre-

sentação da novela “O Vencido”. 

(Jornal do Comércio, de 28 de 

dezembro de 1969, p.8)

 A Federação Amazonense 

de Futebol (FAF) realiza festa de 

confraternização com clubes e 

imprensa, num jantar realizado na 

sede do Nacional Fast Clube, no 

Boulevard Amazonas. (O Jornal, 

de 30 de dezembro de 1969, p.12)

 Baile de formatura da turma 

de professorandos de 1969 do 

Instituto de Educação do Ama-

zonas (IEA), na sede do Atlético 

Rio Negro Clube. (A Notícia, de 

21 de dezembro de 1969, p.6)

 Cerimônia de colação de 

grau, no Teatro Amazonas, dos 

concludentes de Filosofia, Peda-

gogia, Letras, Matemática, Quí-

mica e Ciências, da Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras 

da Universidade do Amazonas. 

A turma foi denominada “An-

dré Araújo” e tem como patro-

no o professor doutor Jauary de 

Souza Marinho, reitor da Univer-
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sidade do Amazonas, e paranin-

fo, o professor Josef Anton Dol-

ner. (Jornal do Comércio, de 30 

de dezembro de 1969, p.8)

31 Dez – Quarta-Feira

 Aniversário do comerciante 

Manuel Costa Reis, diretor-presi-

dente da Eletro Ferro Constru-

ções S.A. e diretor patrimonial do 

Atlético Rio Negro Clube. (Jornal 

do Comércio, de 31 de dezem-

bro de 1969, p.3)

 Inauguração da pon-

te construída pela Prefeitura 

de Manaus sobre o igarapé do 

Crespo. (O Jornal, de 31 de de-

zembro de 1969, p.5)

 Lançamento do livro 

“Flashes da Nossa História”, do 

jornalista Fernando Collyer, na 

Associação Amazonense de Im-

prensa. (Jornal do Comércio, de 

30 de dezembro de 1969, p.8)

 Cerimônia de posse do de-

sembargador Sady Paiva como 

presidente do Tribunal de Justiça 

do Amazonas, no Palácio Clóvis 

Beviláqua. (Jornal do Comércio, 

de 31 de dezembro de 1969, p.8)

 O governador Danilo Areo-

sa faz prestação de contas das 

atividades do governo em 1969, 

através da rede amazonense de 

emissoras de radiodifusão. “O 

chefe do Executivo amazonense, 

ao transmitir a sua Mensagem ao 

povo, o fará consciente de haver 

cumprido com o seu dever, de 

haver realizado, nestes últimos 

365 dias, um trabalho adminis-

trativo voltado unicamente aos 

verdadeiros interesses e anseios 

fVoltar para Sumário



1969-2019

271

do povo do Amazonas”. (Jornal 

do Comércio, de 31 de dezem-

bro de 1969, p.8)

 Cheik Clube, União Esporti-

va Portuguesa e Acácia Clube re-

alizam festa de Réveillon em suas 

sedes, com muito carnaval após a 

meia-noite. (Jornal do Comércio, 

de 31 de dezembro de 1969, p.2)

 A colônia goiana radicada 

em Manaus realiza confraterni-

zação dos seus conterrâneos, no 

Atlético Rio Negro Clube, evento 

coordenado por Emival Oliveira e 

com show musical de “Os Diplo-

matas”. (A Notícia, de 30 de de-

zembro de 1969, p.5)
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