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APRESENTAÇÃO
O livro Hoje em 1970 é a segunda obra da coletânea “50 Anos de Histó-

ria”, idealizada e produzida pelo Instituto Durango Duarte (IDD), que apre-
senta, para o leitor, algumas das principais efemérides ocorridas na cidade 
de Manaus a partir do final da década de 1960 e seus anos subsequentes, 
utilizando como fonte o material jornalístico local publicado nos cinco maio-
res jornais impressos da época.

Pelas folhas do Jornal do Comércio, O Jornal, Diário da Tarde, A Críti-
ca e A Notícia, a obra traz o cotidiano manauara, em formato de notas diá-
rias, com inaugurações, lançamentos, aniversários de personalidades e de 
instituições, eventos esportivos e sociais, acontecimentos importantes e al-
gumas frivolidades.

Com suas 137 páginas distribuídas em 12 capítulos correspondentes 
aos meses do ano de 1970, o livro é uma referência na pesquisa histórica 
da cidade, pois possibilita entendermos as transformações socioeconômi-
cas e culturais da capital amazonense, no período de surgimento do par-
que industrial da Zona Franca e suas consequências.

Todos os noticiosos pesquisados foram fotografados na Biblioteca Pú-
blica do Estado do Amazonas e fazem parte do acervo digital do Instituto 
Durango Duarte. Um trabalho minucioso e de grande dedicação, respeito 
e amor pela preservação da história de Manaus.

Durango Duarte.
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1º de janeiro | quinta-feira 
• Aniversário de Antônio Andrade Simões, presidente da Federação das Indústrias 

do Amazonas. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 31 de dezembro de 1969, p.3)
• Aniversário de Isaac Pazuello, proprietário do restaurante e boite “Broadway”. (O 

Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 3 de janeiro de 1970, p.3)
• A Federação Espírita Amazonense (FEA) completa 66 anos de fundação, com so-

lenidade comemorativa em sua sede, à rua José Clemente, n. 410. Na oportunidade, o 
professor José Cunha Campos é empossado como presidente da entidade para o biê-
nio 1970/71. (Jornal do Comércio – Coluna Seara Espírita, de 1º de janeiro de 1970, p.2)

• Apresentação de show de hipnotismo, na TV Ajuricaba, com o professor Ponce 
de Leão, argentino de fama internacional. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de 
Perfil, de 31 de dezembro de 1969, p.8)

02 de janeiro | sexta-feira
• Aniversário de 66 anos do “Jornal do Comércio”. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 

2 de janeiro de 1970, p.3)
• A Fundação Cultural do Amazonas realiza solenidade de abertura do Curso Audio-

visual de Francês, no Auditório Alberto Rangel. (Jornal do Comércio, de 31 de dezem-
bro de 1969, p.8)

• O governador Danilo Areosa recebe homenagem na Secretaria de Fazenda com 
a aposição do seu retrato na galeria dos ex-secretários dessa Pasta, e saudação do 
fazendário Júlio Cezar da Costa. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 31 de dezem-
bro de 1969, p.3) 

• O Conselho Estadual de Educação decreta o fim do Exame de Admissão no Ama-
zonas “numa tentativa não só de unificar os ensinos primário e médio, como, também, 
ampliar as possibilidades de ingresso de maior número de pessoas nas escolas mé-
dias”. (A Notícia, de 3 de janeiro de 1970, p.5)

• O ex-presidente da Celetramazon, José Lopes da Silva, toma posse como novo se-
cretário de Fazenda, em substituição a Francisco Monteiro de Paula. (Diário da Tarde, 
de 2 de janeiro de 1970, p.3)

• O corpo cênico do Colégio Brasileiro apresenta o drama “O Pequeno Príncipe”, no 
Teatro Amazonas. (O Jornal, de 1º de janeiro de 1970, p.3)

03 de janeiro | sábado 
• Inauguração da nova sede do Clube dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Mi-

litar do Estado do Amazonas, na rua Major Gabriel, n. 1.118. (O Jornal, de 1º de ja-
neiro de 1970, p.3)

• O Internacional Futebol Clube, do Boulevard Amazonas, inicia a arrancada para o 
período momesco realizando o seu 1º Grito de Carnaval do ano. (A Crítica – Coluna Sim 
e Não, de 2 de janeiro de 1970, p.3)
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• O Atlético Rio Negro Clube realiza a “Festa do Chitão”, com a orquestra Peter Pan. 
(A Notícia – Coluna Por Dois, de 3 de janeiro de 1970, p.6)

04 de janeiro | domingo
• O Fast Clube realiza duas lutas de boxe, sendo a primeira entre Bosco e Sacy do 

Amazonas (atual campeão amazonense), e a segunda entre Carlos Alberto (campeão 
paraense) e Germano (campeão da Guiana Inglesa). Em seguida, houve um desafio de 
luta livre entre Airton Lima e Asa Branca (campeão de luta livre da Guiana Inglesa). (O 
Jornal, de 4 de janeiro de 1970, p.12) 

05 de janeiro | segunda-feira
• Início das aulas do curso de Madureza Ginasial, do Instituto São Judas Tadeu. (O 

Jornal, de 6 de janeiro de 1970, p.7) 
• A Federação Amazonense de Futebol (FAF) inicia as inscrições para a III Taça Es-

tado do Amazonas. (O Jornal, de 6 de janeiro de 1970, p.12)
• Hamilton Loureiro toma posse na presidência do Departamento de Futebol Profis-

sional do Nacional, cargo que estava vago após a renúncia de Alfredo Ferreira Pedras. 
(O Jornal, de 6 de janeiro de 1970, p.12)

06 de janeiro | terça-feira
• Início das obras de construção do prédio onde funcionará a série de adutoras de 

alto recalque do novo sistema de abastecimento d’água de Manaus, serviço executado 
pela firma Carvalho Hosken. (O Jornal, de 7 de janeiro de 1970, p.5)

• Chega a Manaus o atleta Luiz Ferreira da Silva, da Polícia Militar do Estado, repre-
sentante do Amazonas na Corrida Internacional de São Silvestre. Ele ficou na 129ª colo-
cação. (O Jornal, de 7 de janeiro de 1970, p.12)

• A Federação Amazonense de Futebol divulga a lista dos jogadores juvenis selecio-
nados para a formação do quadro do Amazonas que participará do Campeonato Brasi-
leiro, em Santo André-SP, no período de 15 de fevereiro a 1º de março. Goleiros: Cabral 
(América), Iane (Nacional) e Irauna (Olímpico); Zagueiros: Maravilha (Nacional), Cal-
deraro (Olímpico), Edinho (Olímpico), Jeovah (América), Otávio (São Raimundo), Sabá 
(Fast Clube), Paulo César (Olímpico), Jerry (Nacional), Nilson (Fast Clube), Roberval 
(Olímpico), Caçula (Rio Negro) e Luciano (Fast Clube);  Volantes: Mário (Olímpico), Ta-
deu (Nacional), Zezinho (América), Saúba (São Raimundo), Rolinha (Sul América) e Jú-
lio César (Fast Clube); Atacantes: Orange (São Raimundo), Jorginho (Nacional), Alde-
mir (Olímpico), Bôlo (São Raimundo), Cazuza (Olímpico), Barrote (Rodoviária), Maneco 
(Fast Clube), Osman (Rodoviária), Fernando (Nacional) e Lourival (América). O técni-
co será Rubem Correia, do Olímpico Clube. (O Jornal, de 7 de janeiro de 1970, p.12)
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• Grupo de 17 estudantes, sendo 5 da Guanabara, 2 de São Paulo e 10 de Minas 
Gerais, é o primeiro a chegar à capital amazonense para tomar parte no Projeto Rondon 
V. (O Jornal, de 7 de janeiro de 1970, p.4)

07 de janeiro | quarta-feira
• Início dos trabalhos de retificação dos igarapés do Distrito Industrial, com a pre-

sença do superintendente da Suframa, cel. Floriano Pacheco, do governador Danilo 
Areosa, do prefeito Paulo Nery e do presidente da Confederação Nacional da Indústria, 
sr. Thomás Pompeu Neto, entre outras personalidades. As obras servirão para a urba-
nização da área reservada para a instalação das indústrias que serão implantadas ali a 
partir de fevereiro. “Uma draga imensa, levada para o Crespo, mostrou, em poucos mi-
nutos, a sua capacidade, movimentando dezenas de metros cúbicos de terra. Esse ser-
viço decorre de um convênio celebrado entre a Suframa e o Departamento Nacional de 
Obras e Saneamento”. (Jornal do Comércio, de 8 de janeiro de 1970, capa)

08 de janeiro | quinta-feira 
• Constituição do Departamento Estudantil do partido Arena, sob a coordenação do 

deputado Raimundo Parente e tendo como patrono o deputado federal José Lindoso. 
(A Crítica – Coluna Sim e Não, de 9 de janeiro de 1970, p.3)

• O deputado José Belo Ferreira assume a presidência da Associação Beneficente 
Postal Telegráfica do Amazonas, na nova sede da entidade, na avenida João Coelho. 
(A Crítica – Coluna Sim e Não, de 9 de janeiro de 1970, p.3)

• O economista Mário Henrique Simonsen participa de conferência realizada no au-
ditório da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Amazonas, que está 
funcionando no prédio do ex-Seminário São José. (O Jornal, de 7 de janeiro de 1970, p.5)

09 de janeiro | sexta-feira 
• Aniversário do médico Platão Araújo. (A Crítica – Coluna Bazar, de 9 de ja-

neiro de 1970, p.9)
• Posse dos membros do Conselho Regional de Desportos, em solenidade realiza-

da na Secretaria de Educação e Cultura. O professor Crisólogo Gastão de Oliveira é no-
vamente o presidente do órgão, que conta também com o coronel Themístocles Henri-
ques Trigueiro, dr. Sebastião Guimarães e os jornalistas Mansueto Euclides de Queirós 
e Irisaldo de Albuquerque Godot. (Jornal do Comércio, de 10 de janeiro de 1970, p.4)

• O ex-secretário de Viação e Obras do Estado, engenheiro João Augusto Loureiro, 
assume a presidência da Centrais Elétricas do Amazonas S.A. (Celetramazon). (Diário 
da Tarde, de 9 de janeiro de 1970, capa)

• O Ginásio Nossa Senhora Aparecida, no bairro de mesmo nome, realizou soleni-
dade de entrega de certificados aos concludentes de 1969. A turma, denominada “Pro-
fessora Adenice Alves Barbosa”, tem como patrono o coronel Floriano Pacheco, como 



10

paraninfo o professor José Lisboa Fernandes e como orador, Edmilson Oliveira. A ceri-
mônia ocorre em uma Missa de Ação de Graças na Igreja de Aparecida e o coquetel, no 
salão nobre do ginásio. (Jornal do Comércio, de 9 de janeiro de 1970, p.8)

• Colação de grau dos Técnicos em Contabilidade formados pelo Colégio Comer-
cial Lopes Gonçalves, no salão nobre do Ideal Clube (Jornal do Comércio, de 8 de ja-
neiro de 1970, p.8)

10 de janeiro | sábado
 • O cronista Nogar, da Coluna Convivência Social, do Jornal do Comércio, comple-

ta 13 anos de colunismo no Amazonas. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência So-
cial, de 10 de janeiro de 1970, p.3)

• Francisco Monteiro de Paula assume a superintendência da Fiação e Tecelagem 
de Juta, pertencente às Organizações Sabbá. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 
10 de janeiro de 1970, número da página não identificado)

• Therezinha de Jesus Corrêa é eleita “Miss Objetiva”, concurso promovido pelo Clu-
be da Imprensa, no Salão dos Espelhos do Rio Negro. Representante do América Fute-
bol Clube, a candidata teve o apoio da Turislândia e tinha como fotógrafo Hamilton Sal-
gado, da Midas Foto Publicidade. Participaram também do concurso as jovens Elieth 
Dantas, do Fazendário Clube; Alice Maria Fernandes, da União Esportiva Portuguesa; 
Izane Torres, do Fast Clube, e Eliete Ramos, da Associação dos Fiscais de Renda. (Di-
ário da Tarde, de 12 de janeiro de 1970, capa)

• O Olímpico Clube realiza o tradicional baile da Kamélia, marcando o início do car-
naval amazonense. “A mulata mais cheirosa do Amazonas provou que tem de fato mui-
to prestígio na sua terra, principalmente agora que está de posse da chave da cidade, 
que lhe foi entregue pelo prefeito Paulo Pinto Nery”. (Jornal do Comércio – Coluna Con-
vivência Social, de 13 de janeiro de 1970, p.3) 

11 de janeiro | domingo 
• A Brumel Roupas, especializada no ramo de confecções masculinas, situada na 

avenida Sete de Setembro, lança uma vitrine com luz negra, “o que constituirá um fato 
inédito de decoração e efeito luminoso”. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 11 de 
janeiro de 1970, p.5)

• Cerimônia de posse de Jonas Martins Lopes e de Rodolfo Gonçalves, respectiva-
mente, na presidência e vice-presidência do Fast Clube. (A Notícia – Coluna Por Dois, 
de 11 de janeiro de 1970, p.6)

• O terreiro de Joana Galante, no bairro São Jorge, inicia os festejos dedicados a 
São Sebastião, o Santo Guerreiro, celebrado no dia 20 de janeiro. (O Jornal – Coluna O 
Jornal da Betina, de 9 de janeiro de 1970, p.3)
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12 de janeiro | segunda-feira
 • Falecimento do professor Mark Samuel, na Santa Casa de Misericórdia. “Natural 

de Barbados e contando 94 anos de idade, o prof. Samuel, professor de língua ingle-
sa, foi mestre e dedicado educador de várias gerações amazonenses”. (Diário da Tar-
de, de 12 de janeiro de 1970, p.4)

13 de janeiro | terça-feira
• O Nacional Futebol Clube promove coquetel na sua nova sede social, em Adrianó-

polis, comemorando os seus 57 anos de existência. (Jornal do Comércio – Coluna De 
Frente e de Perfil, de 10 de janeiro de 1970, p.8)

• O diretor do jornal “A Notícia”, deputado Andrade Netto, realiza a entrega do troféu 
de clube mais querido de Manaus à diretoria do Nacional Futebol Clube, taça conquis-
tada em um concurso realizado pelo próprio periódico. A solenidade ocorreu na sede 
da agremiação, na Saldanha Marinho. (A Notícia, de 14 de janeiro de 1970, número da 
página não identificado)

14 de janeiro | quarta-feira
• Caldeira da lavanderia do hospital da Santa Casa de Misericórdia explode, ma-

tando três pessoas e ferindo outras. “Há quase sessenta anos, ali vinha sendo execu-
tado lavagem de roupas, sem nunca passar por reparos. Ontem, motivado por uma su-
per-pressão, a caldeira explodiu, fazendo tremer quase todos os edifícios situados na 
Av. Eduardo Ribeiro, ruas José Clemente, Lobo D’Almada e Dez de Julho. Muita gente 
pensou que fosse um terremoto”. (Jornal do Comércio, de 15 de janeiro de 1970, capa)

• Início da construção do pavilhão que abrigará uma fábrica de “Blokret”, lajotas de 
concreto vibro prensado, articuladas, usadas em pavimentações em geral. De proprie-
dade do Grupo Abraim Nadaf, fica localizada no bairro de Ponta Pelada, em frente à 
BrasilJuta. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 15 de janeiro de 1970, p.5) 

15 de janeiro | quinta-feira 
• Os equilibristas Waldery, Elson e William realizam um número acrobático, dirigin-

do uma motocicleta, a 20 metros de altura, sobre um arame estendido entre as torres 
da Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Conceição e a cobertura do Edifício 
Lobrás, indo de um lado a outro. (Jornal do Comércio, de 16 de janeiro de 1970, capa)

• Aclamação da primeira diretoria do Diretório Estudantil da Aliança Renovadora Na-
cional (Arena), em solenidade na Assembleia Legislativa do Estado: Presidente – Éber 
Soares Leão; Vice-Presidente – Raimundo Nilton dos Reis; 1º Secretário – Ivan Pereira 
Lima; 2º Secretário – Wilton Medeiros Mendes; Tesoureiro – Walder Barbosa; Adjunto – 
Ananias Oliveira; Orador – Elias Ricarts; Diretor de Programação – Lázaro Amado da Sil-
va; Diretor de Imprensa e Divulgação – Manuel Rosas Pereira; Ala Feminina – 
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Waldiza Batista de Siqueira; Assistência Social – Maria Mirtes Barbosa dos Reis. (O Jor-
nal, de 14 de janeiro de 1970, p.5)

• Lançamento da revista “Floresta”, dirigida pelos jornalistas Aluísio Sampaio, Aldo 
Moraes e Arthur Engrácio, no pavilhão central da Praça Heliodoro Balbi. O evento terá a 
presença da “Miss Objetiva-70”, Terezinha de Jesus, capa da revista, “ostentando, em 
biquíni, uma plástica com as medidas privilegiadas da outra Terezinha, a Morango”. (A 
Notícia, de 14 de janeiro de 1970, número da página não identificado)

• Inauguração da agência do Banco de Minas Gerais S.A. na avenida Sete de Se-
tembro, n. 752. (Jornal do Comércio, de 15 de janeiro de 1970, p.5)

• A Fundação Cultural do Amazonas inicia as inscrições para os “Prêmios Estado do 
Amazonas” para Literatura, Artes Plásticas, Teatro e Cinema. (Jornal do Comércio, de 
15 de janeiro de 1970, p.8)

16 de janeiro | sexta-feira
 • Inauguração da sucursal do Grupo Segurador Ipiranga, na rua Itamaracá, n. 21, 2º 

andar, supervisionada por Carlos Alves Júnior. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente 
e de Perfil, de 15 de janeiro de 1970, p.8)

• Encerramento de inscrições aos exames de habilitação às 840 vagas para os cur-
sos da Universidade do Amazonas. As faculdades com o maior número de inscritos 
eram Medicina, Engenharia e Direito. “Mais de 80 paraenses, além de 20 cariocas, vie-
ram participar dos exames nas Faculdades de Medicina, depois de haverem se sub-
metido ao primeiro exame, em Belém e Guanabara. Reprovados, vieram tentar uma 
segunda chance, como eles próprios disseram”. (Jornal do Comércio, de 16 de ja-
neiro de 1970, p.8)

17 de janeiro | sábado 
• Aniversário de cinco anos de instalação da Universidade do Amazonas (UA), com 

a inauguração do Laboratório Eletrônico de Línguas na Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras; do frigorífico instalado no Instituto de Anatomia Alfredo da Matta; do Ambulató-
rio Clínico, na avenida Afonso Pena, para atender aos cursos de Medicina, Farmácia e 
Odontologia, e do Auditório do Instituto de Anatomia e Histologia Alfredo da Matta, que 
receberá o nome do Professor Doutor Euryclides de Jesus Zerbini. (Jornal do Comércio, 
de 16 de janeiro de 1970, capa) 

• O Atlético Rio Negro Clube realiza o baile “Noite de Loucuras à Carnavália”, no Sa-
lão dos Espelhos, com a orquestra Peter Pan. (Jornal do Comércio – Coluna Convivên-
cia Social, de 14 de janeiro de 1970, p.3)

• O Cheik Clube promove o tradicional baile carnavalesco “Kalifa no Frevo”. (Jornal 
do Comércio – Coluna Convivência Social, de 14 de janeiro de 1970, p.3)
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18 de janeiro | domingo 
• Com gol de Valdir Santos, de pênalti, o São Raimundo vence o time do Fluminen-

se-BA, em amistoso realizado no Estádio Gilberto Mestrinho (Colina). O árbitro foi José 
Pereira Serra, auxiliado por Odílio Mendonça e Adriano Offlini. (A Crítica, de 19 de janei-
ro de 1970, número da página não identificado)

19 de janeiro | segunda-feira
• Início das matrículas aos ginásios e colégios estaduais de Manaus. (A Crítica, de 

16 de janeiro de 1970, p.5)
• Inauguração da sede da Associação dos Magistrados e Servidores do Judiciário 

Amazonense, na rua Henrique Martins, n. 281, altos do cartório 3º Ofício. (A Crítica – Co-
luna Sim e Não, de 19 de janeiro de 1970, p.3)

• Instalação do Conselho de Águas e Esgotos do Amazonas. “Designados pelo go-
vernador do Estado, conforme atos publicados no Diário Oficial, integram o referido 
Conselho os srs. José Ribeiro Soares, representando os usuários das categorias profis-
sionais da indústria e do comércio; e Waldyr Gonçalves Barros, representando os usu-
ários empregados na indústria”. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 21 de janei-
ro de 1970, p.5) 

20 de janeiro | terça-feira
• Inauguração da nova sede da Associação de Assistentes Sociais de Manaus, nas 

dependências do Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade do Amazonas. 
(Diário da Tarde, de 12 de janeiro de 1970, p.3)

• Um velho prédio abandonado, onde funcionou o bar “Porta Larga”, na avenida 
Sete de Setembro, esquina com a rua Itamaracá, desaba por causa das fortes chuvas 
na cidade. (Jornal do Comércio, de 21 de janeiro de 1970, capa)

21 de janeiro | quarta-feira
• A Distribuidora Cerpa Amazonense Ltda. passa a funcionar em suas instalações 

próprias, na avenida Castelo Branco, n. 408, continuando o atendimento a todos os 
compradores de cerveja. (O Jornal, de 24 de janeiro de 1970, p.12)

• Inauguração da nova sede social do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Urbanas do Estado do Amazonas, na rua Barcelos, n. 2.496, bairro Cachoeirinha. (A No-
tícia – Coluna Por Dois, de 20 de janeiro de 1970, p.6)

• Em seu primeiro jogo do ano, o Nacional Futebol Clube sofre derrota por 1x0, em 
amistoso contra o time do Fluminense, de Feira de Santana-BA. O jogo foi realizado no 
Estádio Gilberto Mestrinho (Colina) e o gol foi marcado por João Daniel. (O Jornal, de 
22 de janeiro de 1970, p.12)
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22 de janeiro | quinta-feira 
• O Restaurante Broadway, de propriedade da família Pazuello, apresenta aos seus 

clientes um show circense do grupo “Du Lajara”, de renome internacional, com números 
de ilusionismo, equilibrismo, telepatia, dublagem e contorcionismo. O estabelecimento 
fica na rua Ajuricaba, no bairro Cachoeirinha. (A Notícia – Coluna Sociedade, Clubes e 
Festas, de 22 de janeiro de 1970, p.4)

23 de janeiro | sexta-feira
 • Inauguração da sede da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado, na rua 

Barroso, n. 355 – sala 5/B, 1º pavimento, próximo ao Teatro Amazonas. (Jornal do Co-
mércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 23 de janeiro de 1970, p.8)

24 de janeiro | sábado
• A União Esportiva Portuguesa realiza o tradicional “Baile do Pierrô”, festa em que 

são premiadas fantasias de luxo e originais. (A Notícia – Coluna Por Dois, de 22 de ja-
neiro de 1970, p.6)

25 de janeiro | domingo 
• O motor “Araújo II”, que retornava entre 20h e 21h de um recreio realizado pela Fá-

brica Papaguara ao município do Careiro, com 110 pessoas, naufraga no igarapé de 
Educandos ao se chocar contra uma jangada da Madeireira Moss S.A. Duas pessoas 
desapareceram. (A Crítica, de 27 de janeiro de 1970, p.4)

26 de janeiro | segunda-feira
 • Reinauguração da Delegacia Regional do Ministério do Trabalho. (A Crítica – Co-

luna Sim e Não, de 26 de janeiro de 1970, número da página não identificado)
• Instalação do 2º Seminário de Estudos Pedagógicos, no Instituto de Educação do 

Amazonas, com a participação de uma equipe da Secretaria de Educação do Estado 
da Guanabara. (Diário da Tarde, de 27 de janeiro de 1970, capa)

27 de janeiro | terça-feira
• Inauguração da sede social da Associação Atlética Rodoviária, na Praça Santos 

Dumont. “O grêmio de Áureo Cid Botelho, que também já tem seu campo de futebol 
próprio e um excelente elenco de futebol, vê assim concluído o velho sonho de seus as-
sociados”. (Jornal do Comércio, de 21 de janeiro de 1970, p.4)

• Inauguração da agência local do Banco Itaú América S.A., na rua Henrique Mar-
tins, n. 162. O gerente é Alfredo Marques e o subgerente, Waldemar Andrade. (O Jornal 
– Coluna Fatos em Revista, de 22 de janeiro de 1970, p.5)
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• Governo do Estado, Prefeitura Municipal, Superintendência da Suframa e Superin-
tendência do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (Serfhau) assinam termo de 
compromisso para a implantação do Plano de Desenvolvimento Integrado da Grande 
Manaus. O ato ocorreu na sala de reuniões do Conselho Deliberativo da Suframa e teve 
a presença do ministro do Interior, general Costa Cavalcanti. (A Crítica, de 28 de janei-
ro de 1970, p.5) 

28 de janeiro | quarta-feira
• Divulgada a lista dos aprovados no vestibular para a primeira turma do curso de 

Jornalismo, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Amazo-
nas. São eles: Aldenora Martins de Mendonça, Almir Hadad Nadaf, Ariovaldo Malizia, 
Erasmo do Amaral Linhares, Geraldo de Souza Guimarães, Hélio Cesar V. Wendling, 
Iêda M. Viana, João Alfredo T. de Souza, João Mustafa Barbosa, José Cordeiro de Sou-
za Filho, José Teodoro B. Bento, José Roberto G. de Alencar, João Luiz de Souza, Li-
lian Maria D. Cunha, Luzia Andrade Simões, Maria das Graças Medina, Maria Uzilete 
dos S. Bessa, Maria das Graças S. Rodrigues, Maria Helena de S. Fonseca, Maria Ivo-
nete P. de Castro, Margarida Maria G. de Souza, Marina Graciete S. Nunes, Maria das 
Graças A. Makarem, Onildo Elias de C. Lima, Roberto Carvalho dos Santos, Yukie B. de 
Lima, Yvanir de Seixas, Walmir de A. Barbosa, Wilson Souza, Zanele Santos, Maria da 
Conceição Ferreira de Araújo, Gilvan Pinto de Carvalho, Heitor Vespe Ferreira de Car-
valho, Hélio Marques Trigueiro, Leopoldo Bezerra, Marcílio Dias de Vasconcelos Filho, 
Maria Aparecida Garcia de Vasconcelos, Regilson Mendonça de Figueredo e Sônia Ma-
ria Cordeiro Jinkings. (Diário da Tarde, de 28 de janeiro 1970, p.3)

• Prefeitos do interior entregam ao governador Danilo Areosa uma placa de ouro 
com inscrição alusiva ao terceiro ano de sua administração. A homenagem ocorre em 
um jantar no Acácia Clube. (Diário da Tarde, de 28 de janeiro de 1970, capa)

29 de janeiro | quinta-feira
 • Aniversário de Aldísio Filgueiras, redator do Jornal “A Crítica”. (A Crítica – Coluna 

Sim e Não, de 29 de janeiro de 1970, número da página não identificado)
• Abertura da renovação de matrículas para todos os estabelecimentos de ensino mé-

dio da capital. (A Notícia, de 29 de janeiro de 1970, número da página não identificado)
• Prefeitura de Manaus emite nota proibindo “marreteiros” (camelôs) nas ruas dos 

Barés, Rocha dos Santos, Marquês de Santa Cruz, Andradas, Miranda Leão, Teodure-
to Souto, Marechal Deodoro, Lobo D’Almada, Henrique Martins, Guilherme Moreira, São 
Domingos (trecho entre a Travessa T. Lessa e Praça dos Remédios), Quintino Bocaiuva 
(trecho entre a avenida Eduardo Ribeiro e rua Floriano Peixoto) e Instalação até a Praça 
de Dom Bosco; avenidas Eduardo Ribeiro e Sete de Setembro; praças dos Remédios, 
Adalberto Vale, Oswaldo Cruz e Matriz, e travessa Tabelião Lessa. A proibição passa a 
vigorar a partir de 6 de fevereiro. (A Crítica, de 31 de janeiro de 1970, capa)
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30 de janeiro | sexta-feira 
• Primeiro aniversário de fundação do Centro “Graça, União e Vitória”, situado à rua 

Jonathas Pedrosa, n. 1.190 (altos). (Jornal do Comércio – Coluna Seara Espírita, de 29 
de janeiro de 1970, p.2)

• O Centro Amazonense de Desportos dos Bancários, presidido por Romário Si-
mões Coelho, realiza o “Baile aos Campeões”, na sede do Fast Clube, em homenagem 
à equipe de futebol do Banco Andrade Arnaud, vencedora do troféu “3º Centenário de 
Manaus”. (A Notícia – Coluna por Dois, de 29 de janeiro de 1970, p.6)

31 de janeiro | sábado 
• A Companhia Amazonense de Telecomunicações (Camtel) inaugura uma Escola 

Primária própria destinada aos filhos dos seus funcionários. O estabelecimento se loca-
liza na rua Major Gabriel, no trecho entre a Ramos Ferreira e a Leonardo Malcher. (Jor-
nal do Comércio, de 1º de fevereiro de 1970, capa)

• Inauguração do salão nobre da nova sede social do Bancrévea, na avenida Getú-
lio Vargas. “Nossos aplausos ao presidente Hiran Carvalho e seus companheiros de di-
retoria, pela construção da sede própria, elevando o patrimônio urbanístico da cidade 
e do próprio clube, que já possui uma sede-campestre”. (O Jornal – Coluna O Jornal da 
Betina, de 31 de janeiro de 1970, p.3)
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1º de fevereiro | domingo
• Aniversário do sr. Carlos Haikal, proprietário da Importadora Novamazon. (O Jor-

nal – Coluna O Jornal da Betina, de 1º de fevereiro de 1970, p.3)
• Posse da nova diretoria da Associação dos Sargentos do Amazonas (ASA), tendo 

Newton Duarte Massena como presidente e Pedro Pessoa, vice. (O Jornal, de 1º de fe-
vereiro de 1970, p.3)

• Estreia da coluna “As Broncas do Carrapeta”, do vereador José Costa de Aqui-
no, no jornal “A Notícia”. (A Notícia, de 1º de fevereiro de 1970, número da página 
não identificado)

• João Havelange, presidente da Confederação Brasileira de Desportos (CBD), vem 
a Manaus para acertar os detalhes sobre o amistoso da Seleção Brasileira de Futebol na 
capital amazonense, antes de viajar para a disputa da Copa do Mundo, no México. (A 
Crítica – Coluna Bazar, de 2 de fevereiro de 1970, número da página não identificado)

• Rio Negro e Rodoviária empatam por 1x1, em jogo válido pela abertura da “III Taça 
do Amazonas”, realizado no Parque Amazonense. Os gols foram de Santos (Rio Negro) 
e Diquinho (Rodoviária). (Diário da Tarde, de 2 de fevereiro de 1970, capa)

02 de fevereiro | segunda-feira 
• Inauguração das obras de reforma e ampliação do Grupo Escolar “1º de Maio”, si-

tuado na rua Duque de Caxias. “Ganhou essa unidade de ensino mais sete novas sa-
las de aula, tornando-se, assim, uma das maiores escolas primárias de Manaus, além 
de bem moderna e confortável”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 
31 de janeiro de 1970, p.8)

• Fundação Cultural do Amazonas inicia as matrículas para o Curso Livre de Música 
e o de Dança, que funcionam no Teatro Amazonas. “No primeiro, os interessados po-
dem escolher entre violino, piano, pistom, clarinete e História da Música”. (Jornal do Co-
mércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 31 de janeiro de 1970, p.8)

• Aumento no valor da passagem de ônibus coletivo para qualquer linha urbana 
da cidade. O preço subiu de NCr$ 0,20 para NCr$ 0,25. (O Jornal, de 1º de feverei-
ro de 1970, capa)

03 de fevereiro | terça-feira
 • Divulgação dos 21 aprovados no vestibular de 1970 para a Faculdade de Enge-

nharia, da Universidade do Amazonas: Vicente Paula Queiroz Nogueira, Gislene Kaha-
né, Isaac Hanaã, João Bosco Falabela, Sérgio Luiz Amaral, Roosevelt da Rocha, Rai-
mundo da Silva Seixas, Sancler Nunes Leal, Nelson C. Silva, Nelson Pedro de Aguiar, 
Otávio Beleza da Câmara, Reginaldo M. Barreto, Jucylande P. de Oliveira, José de Al-
cântara B. Filho, Manuel Santino Gomes, Maria de Oliveira Rocha, Maria das Graças N. 
Guerreiro, João Gomes Vilela, José Djalma C. de Araújo, Angelus Cruz Filgueira e Abe-
lardo Nunes Filho. (A Crítica, de 3 de fevereiro de 1970, p.5)



19

04 de fevereiro | quarta-feira
• O Fast Clube realiza em sua sede, no Boulevard Amazonas, o “Baile dos Hippies”, 

com a participação do conjunto musical “Os Aristocratas”. (Diário da Tarde, de 4 de fe-
vereiro de 1970, p.7)

05 de fevereiro | quinta-feira
• Falecimento de Antônio Mavignier de Castro, aos 77 anos de idade, “intelectu-

al dos mais destacados das letras amazonenses, membro da Academia Amazonen-
se de Letras e autor de vários livros, sendo ainda membro da Maçonaria e professor 
aposentado de francês e ainda promotor público aposentado”. (O Jornal, de 6 de feve-
reiro de 1970, p.5)

06 de fevereiro | sexta-feira
• Instalação do Departamento Trabalhista da Aliança Renovadora Nacional (Arena), 

em Manaus. A cerimônia ocorre no plenário do Legislativo Estadual e é presidida pelo 
deputado Raimundo Parente, titular do Diretório Regional da Arena no Amazonas, com 
as presenças do deputado José Lindoso e numerosos parlamentares estaduais e muni-
cipais. O novo órgão está assim constituído: Waldir Gonçalves Barros, presidente; Fran-
cisco Gesta Pinheiro, 1º vice-presidente, e Antônio Carlos de Melo Filho, 2º vice-presi-
dente. (O Jornal, de 8 de fevereiro de 1970, p.5)

• Baile de aniversário de 10 anos, na sede do Fast Clube, do programa “Melodias 
Magistral” (Rádio Baré), apresentado pelo radialista Clodoaldo Guerra. (Jornal do Co-
mércio, de 6 de fevereiro de 1970, p.8)

07 de fevereiro | sábado
• Solenidade militar da primeira incorporação de recrutas de 1970, para as diversas 

unidades do CMA em Manaus, cerimônia realizada na Praça General Osório e presidi-
da pelo general Rodrigo Octávio Jordão Ramos, Comandante Militar da Amazônia. (Jor-
nal do Comércio, de 8 de fevereiro de 1970, p.8)

• O Ideal Clube promove, em seu salão nobre, um grande baile de carnaval com o 
tema “Circo Espetacular”. (A Crítica, de 7 de fevereiro de 1970, p.4)

08 de fevereiro | domingo
• O Cheik Clube realiza o baile “Sobrinhos do Tio Jones no Frevo”, com desfile de 

fantasias e valiosos prêmios para as fantasias de luxo e originalidade, no baile infantil, 
masculino e feminino. (O Jornal, de 8 de fevereiro de 1970, p.8)
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09 de fevereiro | segunda-feira
• O manauara amanhece a segunda-feira gorda de carnaval com um aumento de 

20% no valor do pão: “A SUNAB autorizou o reajuste e o pão vai custar, por quilo, 
NCr$ 1,40. Para NCr$ 0,16 subiu o chamado pão pequeno”. (A Crítica, de 7 de feverei-
ro de 1970, capa)

• Abertura das inscrições para o curso intensivo de arbitragem a ser realizado na Fa-
culdade de Filosofia. (Jornal do Comércio, de 7 de fevereiro de 1970, p.4)

• O Atlético Rio Negro Clube realiza o “Baile de Gala do Carnaval”, com desfile de 
fantasias de luxo e originalidade. Os trajes exigidos são a rigor ou fantasia de luxo. (O 
Jornal, de 8 de fevereiro de 1970, capa) 

• Therezinha Corrêa, a querida “Teteca”, é escolhida Rainha do Carnaval-70, no bai-
le do Atlético Rio Negro Clube. (Jorna do Comércio, de 13 de fevereiro de 1970, p.3) 

• O Olímpico Clube promove o tradicional baile “Adeus da Kamélia”. (O Jornal, de 8 
de fevereiro de 1970, capa)

• O Internacional Futebol Clube, do Boulevard Amazonas, realiza a “Festa da Jardi-
neira”, com a participação do conjunto musical “Os Orientais”. (A Crítica, de 7 de feve-
reiro de 1970, p.5)

10 de fevereiro | terça-feira
• Vários clubes realizam bailes de carnaval na cidade, com destaque para o “Baile 

dos Pequenos Rionegrinos”, no Rio Negro Clube; “Adeus ao Pierrô”, na União Esportiva 
Portuguesa (UEP); “Vou Pegar o Sol com a Mão”, no Cheik Clube, e “Adeus ao Carna-
val Setentão”, no Fast Clube. Ideal, Bancrévea, Acácia, Nacional, Clube Municipal, Sul 
América, Ipiranga, Juventude de São Geraldo, Botafogo, Princesa Isabel e Raiz também 
promovem suas festas nesse dia. (O Jornal, de 8 de fevereiro de 1970, p.8)

11 de fevereiro | quarta-feira
• O ministro da Fazenda, Delfim Netto, assina Portaria nº 43, prorrogando o prazo 

da Portaria 296, de 1969, relativa à saída dos eletrodomésticos da Zona Franca de Ma-
naus, com isenção de impostos, integrando a bagagem de passageiros. (O Jornal – Co-
luna Fatos em Revista, de 14 de fevereiro de 1970, p.5)

12 de fevereiro | quinta-feira
• Aniversário do industrial Isaac Benayon Sabbá, presidente das Organizações Sa-

bbá. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 12 de fevereiro de 1970, p.5)
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13 de fevereiro | sexta-feira
• Assinatura do contrato social, na Junta Comercial do Amazonas, da “Refrigeran-

tes da Amazônia Ltda.”, que fabricará, inicialmente, Coca-Cola e Fanta. Antônio Andra-
de Simões é o proprietário da nova empresa, a ser instalada na avenida João Coelho, 
ao lado da Papaguara. De acordo com Simões, todo o moderno maquinário da fábrica 
já está comprado e deverá chegar em maio, com previsão de funcionamento normal no 
mês de julho. O investimento total será de um milhão de cruzeiros novos. Numa segun-
da etapa, a indústria vai produzir guaraná e outros refrigerantes. (O Jornal – Coluna Fa-
tos em Revista, de 18 de fevereiro de 1970, p.5)

• Aniversários do deputado José Esteves e do advogado João Ricardo de Araú-
jo Lima. (A Crítica – Coluna Bazar, de 13 de fevereiro de 1970, número da página 
não identificado)

• O presidente nacional do MDB, senador Oscar Passos, em companhia do gover-
nador Danilo Areosa e outras autoridades, visita as obras do Estádio Vivaldo Lima, que 
está sendo construído na estrada de Flores. (O Jornal, de 14 de fevereiro de 1970, capa)

14 de fevereiro | sábado
• Realização do “I Encontro dos Artistas Amazonenses”, no Restaurante Manaus 

300, com a presença de Aníbal Beça, Antônio Vargas, Trio Ajuricaba e outros artistas. 
(O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 14 de fevereiro de 1970, p.3)

15 de fevereiro | domingo
• Aniversário do jornalista Arlindo dos Santos Porto. (A Crítica – Coluna Sim e Não, 

de 16 de fevereiro de 1970, p.3)
• O Grupo Teatral Anchieta, de São Raimundo, encena a peça “Ribaltas sem vida”, 

do jovem amazonense Odesena (pseudônimo), no Teatro São Luiz, localizado no pró-
prio bairro. O elenco é formado por Edjary Guedes, Aluízio Sena, Anasilda Souza, Lau-
renilda Silva, Wanda Araújo, Haidée Lyra, Antônio Carlos, Rosemary Gonçalves, Hélio 
Duarte, Edy Guedes, Suely Lira, Raimundo Nonato e Antinil Aurélio. Cenário de Aluísio 
Sena, decoração de Edjacy Guedes e contrarregra de Elzarina Mafra. (A Notícia – Co-
luna Mini Notícias, de 14 de fevereiro de 1970, p.5)

• O arcebispo D. João de Souza Lima lança em Manaus a Campanha da Fraternida-
de de 1970, através de uma cadeia de emissoras. “O lema da Campanha é arregaçar 
as mangas e entrar no trabalho, dando um pouco de esforço para a melhoria ou ameni-
zação dos sofrimentos de seres humanos pobres, mas tão dignos e honrados como os 
mais abastados”. (O Jornal, de 15 de fevereiro de 1970, p.4)
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16 de fevereiro | segunda-feira
• Início das matrículas para a Escolinha de Arte do Atlético Rio Negro Clube, para 

crianças de 3 a 6 anos de idade. (Diário da Tarde – Coluna DT no Lar e na Sociedade, 
de 12 de fevereiro de 1970, p.4)

17 de fevereiro | terça-feira
• Início das comemorações do 10º aniversário do Lions Clube de Manaus – Centro. 

(O Jornal, de 17 de fevereiro de 1970, p.5)
• Chega a Manaus o novo titular da Capitania dos Portos do Amazonas, Acre e Ter-

ritórios Limítrofes, capitão de mar e guerra Mário Jorge da Fonseca Hermes. (Jornal do 
Comércio, de 18 de fevereiro de 1970, capa)

18 de fevereiro | quarta-feira
• O Banco do Brasil faz o lançamento do “Cheque Ouro” em sua agência de Ma-

naus. As contas são numeradas: a de nº 1 é do governador Danilo Areosa; a nº 2, do 
prefeito Paulo Nery, e a nº 3, do general Rodrigo Octávio Jordão Ramos, Comandante 
Militar da Amazônia. (Diário da Tarde, de 17 de fevereiro de 1970, capa)

• A Federação Amazonense de Futebol (FAF) decide acabar com o setor de cadei-
ras numeradas no campo da Colina, que vão ser retiradas para serem transformadas 
apenas em arquibancadas. “A medida foi adotada em virtude de diversas reclamações 
de torcedores que pagavam dez cruzeiros novos por uma cadeira numerada e ficavam 
sujeitos ao sol e à chuva; uma vez que não existe cobertura naquele reservado”. (Jornal 
do Comércio, de 18 de fevereiro de 1970, p.4)

• A seleção amazonense juvenil de futebol estreia com derrota de 4x0 para a equi-
pe da Guanabara, no Torneio João Havelange (Campeonato Brasileiro de Juvenis), re-
alizado em Santo André-SP. A partida ocorre no estádio da municipalidade daquela ci-
dade. (Jornal do Comércio, de 19 de fevereiro de 1970, p.4)

• O deputado Joel Ferreira da Silva é eleito presidente da Convenção Batista do 
Amazonas, Acre e Territórios de Roraima e Rondônia, em substituição ao dr. Moacir Al-
ves. “Um malhete, feito de madeira de uma viga da residência do Apóstolo da Amazô-
nia, lhe foi entregue na ocasião”. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 19 de feve-
reiro de 1970, p.3)

19 de fevereiro | quinta-feira
• Início do período de renovação de matrículas para as 11 escolas de Educação 

Fundamental do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria (Sesi). As uni-
dades de ensino estão localizadas na BrasilJuta, Sindicato de Tecelagem de Juta, São 
Lázaro, Centro Social da Raiz, Grupo N. S. de Nazaré, Casa Paroquial de Presidente 
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Vargas, Escola Paroquial de São Jorge, Escola N. S. Aparecida, Centro Social de Belo 
Horizonte, Escola da Associação da Chapada e Escola da Companhia de Eletricidade 
de Manaus. (Jornal do Comércio, de 18 de fevereiro de 1970, p.3)

• Aniversário de Jaime Barreto, editor de esportes de “O Jornal” e “Diário da Tarde” 
e integrante da equipe esportiva da Rádio Rio Mar. (Diário da Tarde – Coluna DT no Lar 
e na Sociedade, de 19 de fevereiro de 1970, p.4)

• A Delegacia da Receita Federal no Amazonas comemora seu primeiro ano de ins-
talação. (O Jornal, de 20 de fevereiro de 1970, capa)

20 de fevereiro | sexta-feira
• Aniversário de 10 anos de fundação do Lions Clube de Manaus Centro. “Funda-

do em 1960 pelos Leões do Pará, Otávio Pires e Carlos Brandão, o então Lions Clube 
de Manaus trazia nomes de Elias Antônio Morkazel, que foi o 1º Presidente, Mário Jor-
ge Couto Lopes, Sócrates Bomfim, Climilton Braga (atual Presidente), Ernesto de An-
drade Carlos Souza, Milton de Magalhães Cordeiro, Matheus da Silva, Sebastião Sou-
za, Emanuel Santos, Jorge Pinheiro (estes 3 já falecidos), Milton e Paulo Lima, Oswaldo 
Said, Hermes Falcão, José Pacífico Ezaguy, Manoel Mônica Júnior, Arnaldo Paredes, 
Aderson de Menezes, Olavo das Neves, Phelippe Daou, além de outras figuras de des-
taque”. (Jornal do Comércio, de 20 de fevereiro de 1970, p.8)

• Inauguração de um moderno pavilhão no Asilo Dr. Thomas. A construção, no va-
lor de 50 milhões velhos, foi financiada pelo Lions Clube de Manaus Centro. A mão de 
obra ficou a cargo da Prefeitura de Manaus. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 
21 de fevereiro de 1970, p.3)

• O capitão de mar e guerra Mário Jorge da Fonseca Hermes é empossado como 
titular da Capitania dos Portos do Amazonas, substituindo o almirante Andersen Caval-
cante. (O Jornal, de 21 de fevereiro de 1970, p.5)

• Aniversário do dr. Djalma Batista, médico e presidente da Academia Amazonen-
se de Letras. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 20 de fevereiro de 1970, p.3)

• Entrega da “Medalha Cidade de Manaus” ao industrial Isaac Sabbá e aos bis-
pos D. Joaquim de Lange (de Tefé) e D. Alberto Marzzi. A cerimônia acontece no Pa-
lácio Rio Negro. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 18 de feve-
reiro de 1970, p.8)

21 de fevereiro | sábado
• Aniversários do deputado estadual João Valério de Oliveira, do médico Arlindo 

Frota e de Isaac Benzecry. (A Crítica – Coluna Bazar, de 20 de fevereiro de 1970, núme-
ro da página não identificado)
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• Inauguração do Super Mercado João Coelho, n. 110, na avenida de mesmo nome. 
A fita simbólica foi cortada pelo jornalista Farid Amud. (Jornal do Comércio, de 22 de fe-
vereiro de 1970, p.8)

• A seleção amazonense juvenil de futebol sofre nova derrota, desta vez por 2x1, 
para a equipe da Guanabara e é eliminada do Campeonato Brasileiro. (A Crítica, de 21 
de fevereiro de 1970, número da página não identificado)

22 de fevereiro | domingo
• Em primeiro clássico local do ano, válido pela “III Taça do Amazonas”, as equi-

pes de Olímpico e Rio Negro ficam no empate, sem gols. Raimundo Sena foi o árbitro 
da partida realizada no Parque Amazonense, auxiliado por José Pereira Serra e Adria-
no Ofillini. (A Crítica, de 23 de fevereiro de 1970, número da página não identificado)

• O sr. Álvaro Neves, representante em Manaus da cerveja Skol, viaja ao Rio de Ja-
neiro para discutir com os dirigentes da fábrica sobre a participação daquela cerveja-
ria na construção do Estádio Vivaldo Lima. (O Jornal, de 22 de fevereiro de 1970, p.8)

• O acadêmico de Direito, Barros de Carvalho, é eleito presidente do Conselho Ad-
ministrativo da Juventude Batista da Amazônia, na ocasião do encontro de todos os jo-
vens batistas em Manaus. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 26 de 
fevereiro de 1970, p.8)

23 de fevereiro | segunda-feira
• Passa a vigorar determinação do Departamento Estadual de Trânsito proibindo 

o estacionamento de carros de praça ou particular em qualquer dos lados da avenida 
Eduardo Ribeiro, trecho compreendido entre a rua 24 de Maio e o Porto de Manaus. O 
objetivo é o melhor aproveitamento da principal artéria da cidade, onde vem ocorrendo 
sérios engarrafamentos. (O Jornal, de 20 de fevereiro de 1970, p.9)

• Inauguração do salão de beleza “It”, na rua Terezina, n. 102, bairro Adrianópolis, 
de propriedade da sra. Maria Amélia Afonso Salignac. “O salão em apreço acha-se do-
tado dos modernos requisitos, contando com os profissionais Sérgio e Dayse, ultraco-
nhecidos na especialidade”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 22 
de fevereiro de 1970, p.8)

• Início do curso de Cultura Musical dirigido pelo maestro Nivaldo Santiago e patro-
cinado pela Fundação Cultural do Amazonas. Com mais de 100 inscritos, a aulas fun-
cionam no auditório Alberto Rangel, da Biblioteca Pública. (A Crítica – Coluna Sim e 
Não, de 24 de fevereiro de 1970, p.3)
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24 de fevereiro | terça-feira
• Aniversário do cirurgião João Lúcio Pereira Machado. (O Jornal – Coluna O Jornal 

da Betina, de 24 de fevereiro de 1970, p.3)
• Aniversário de Amine Daou Lindoso. (Diário da Tarde – Coluna Mundo Social, de 

23 de fevereiro de 1970, p.3)

25 de fevereiro | quarta-feira
• O Departamento Social Juvenil do Atlético Rio Negro Clube (ARNC) inicia suas 

atividades recreativas com a festa “As Quartas com a CBS”, no Parque Aquático, com 
show do conjunto “Blue Star”. (Diário da Tarde – Coluna DT no Lar e na Sociedade, de 
23 de fevereiro de 1970, p.4)

26 de fevereiro | quinta-feira
• As Filhas de Maria Auxiliadora, ou Irmãs Salesianas, festejam o 40º aniversário da 

sua chegada a Manaus. “Foi a 26 de fevereiro de 1930, que chegaram as primeiras Ir-
mãs, iniciando suas tarefas pedagógicas em nossa capital”. (O Jornal – Coluna A Igre-
ja em Foco, de 24 de fevereiro de 1970, p.4)

• A Junta Comercial do Amazonas aprova os processos da Agroindustrial de Madei-
ras S.A., do Grupo Paulista; e da Cia. de Hotéis de Turismo da Amazônia, cujo diretor-
-presidente é David Tadros. (A Crítica – Coluna Bazar, de 27 de fevereiro de 1970, nú-
mero da página não identificado)

27 de fevereiro | sexta-feira
• O Grupo Executivo para a construção do Estádio Vivaldo Lima aprova proposta 

da Cervejaria Paraense S.A. (Cerpasa) para realizar o “Festival da Cerveja”, no Estádio 
Gilberto Mestrinho. “De acordo com a proposta, a Cervejaria Paraense S.A. (Cerpasa) 
venderá as canecas e fornecerá a cerveja. O produto líquido do festival reverterá em 
benefício da construção do ‘Tartarugão’”. (O Jornal, de 28 de fevereiro de 1970, p.11)

28 de fevereiro | sábado
• Aniversário de 3 anos de fundação da Suframa. “Criada em 28 de fevereiro de 

1967 pelo então presidente Castello Branco, a Zona Franca de Manaus teve seus be-
nefícios estendidos às demais unidades da Amazônia Ocidental pelo marechal Costa e 
Silva. O governo do presidente Garrastazu Médici continua a prestigiá-la e, ao atingir o 
seu terceiro aniversário de existência, ela já pode ser considerada irreversível”. (Jornal 
do Comércio, de 28 de fevereiro de 1970, capa)

• O Sindicato dos Jornalistas e o Clube da Imprensa realizam o primeiro almoço-en-
trevista de 1970, no restaurante “Chapéu de Palha”. O entrevistado é o engenheiro Sér-
gio Monteiro de Castro, diretor-geral do DER-AM. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 28 
de fevereiro de 1970, p.3)
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• Inauguração do Posto São João de Brito, na avenida Silves (estrada variante para 
o aeroporto), de propriedade de Pedro Ribeiro e Maria de Nazaré Tavares da Silva. “O 
novo posto venderá gasolina, querosene e diesel SABBÁ e todos os lubrificantes da li-
nha Mobiloil”. (O Jornal, de 1º de março de 1970, p.8) 

• O Cheik Clube promove a festa “Cheik, Amor e Hipnose”, apresentando números 
de hipnose e telepatia com o professor Ponce de Leon. A parte musical é da banda “The 
Blue Birds”. (O Jornal, de 26 de fevereiro de 1970, p.3)
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1º de março  | domingo
• O médico José Francisco da Gama e Silva (Arena) é eleito presidente da Câmara 

Municipal de Manaus. (Diário da Tarde 1ª Edição, de 2 de março de 1970, capa)
• Aniversário de um ano do programa esportivo “Foguetão”, da Rádio Baré, criado 

e apresentado pelo radialista Geraldo Viana. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência 
Social, de 21 de fevereiro de 1970, p.3)

• Solenidade de instalação do Instituto de Estudos Políticos da Arena-AM, realiza-
da no salão nobre da Assembleia Legislativa do Estado, com a presença do deputado 
Rondon Pacheco. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 26 de fevereiro de 1970, p.5)

• A diretoria do Nacional Futebol Clube realiza a entrega dos prêmios às crianças 
vencedoras do concurso de fantasias realizado na época carnavalesca. São elas: Del-
man Carvalho Perez – Prêmio de Honra com a fantasia de “Camões”; Maria Emília Quei-
roz de Oliveira – 1º lugar com a “Dama das Antilhas”; Suze Fernandes – 2º lugar com 
a “Rainha da Rússia”; Suzana Margareth – 3º lugar com “Passeio da Margarida”; Mar-
co Aurélio Rocha Barata – 4º lugar com “Thor, Deus do Trovão”; Sílvia Cristina – 5º lugar 
com “Sereia”; Rosana Pereira Brito – 6º lugar com “Baiana”, e Irlane Fonseca Abel – 7º 
lugar com a fantasia “Coelho”. (O Jornal, de 26 de fevereiro de 1970, p.3)

02 de março | segunda-feira 
• Solenidade de abertura do ano letivo da Universidade do Amazonas, com cerimô-

nia e aula inaugural no Teatro Amazonas. “A aula magna será dada pelo advogado José 
Roberto de Sousa Cavalcanti, diretor em exercício da Faculdade de Ciências Econômi-
cas”. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 28 de fevereiro de 1970, p.3)

• Inauguração da Escola Reunida General Sampaio, unidade de ensino primário 
implantada no 1º Batalhão de Infantaria na Selva, em São Jorge. O evento ocorre no 
Quartel do 1º BIS. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 28 de feve-
reiro de 1970, p.8)

• O professor José Lindoso ministra a aula inaugural do ano letivo da Escola de 
Serviço Público do Estado do Amazonas (Espea), localizada na avenida Joaquim 
Nabuco, n. 919. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 28 de feve-
reiro de 1970, p.8)

• Mário Frazão Tavernard assume a direção da Empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos no Amazonas, em solenidade realizada na sede da EBCT local. (O Jornal, de 
3 de março de 1970, p.2)

• A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEC) realiza a instalação de três 
unidades educacionais: Benjamin Constant (Centro), Ruy Araújo (Cachoeirinha) e Es-
telita Tapajós (Educandos). A Unidade Educacional liderada pelo Instituto Benjamin 
Constant é constituída pelas seguintes escolas primárias: Grupos João de Deus, Ben-
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jamin Constant, Divina Providência, Luizinha Nascimento, 1º de Maio, Plácido Serrano, 
Barão do Rio Branco e Saldanha Marinho, e Escolas Frei Lourenço, Maria do Porto, Je-
sus Maria José, 21 de Abril, Pedro Bacelar, Casa da Criança e Santa Luzia. (O Jornal, 
de 3 de março de 1970, p.8)

03 de março | terça-feira 
• Lançamento da Exposição de Fotografias Modernas do Japão, evento promovido 

pelo consulado japonês em Manaus, no salão da Pinacoteca Pública do Estado. (O Jor-
nal, de 27 de fevereiro de 1970, p.5)

• Mais quatro unidades educacionais são instaladas pela Secretaria de Educação 
e Cultura (SEC). São elas: Nossa Senhora de Aparecida (Aparecida), Castelo Branco 
(São Jorge), Colégio Estadual (Centro) e Instituto de Educação (Centro). (O Jornal, de 
3 de março de 1970, p.8)

• Inauguração da Feira Livre no bairro da Raiz, dirigida pelo comerciante Carlos de 
Assis Alves, também conhecido como “Carlitos”. A feira se localiza na confluência das 
ruas Donizete Gondin de Souza, bem próxima do conjunto construído pela COHAB-AM. 
(O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 5 de março de 1970, p.5)

04 de março | quarta-feira
• A Secretaria de Educação e Cultura completa 10 unidades educacionais na capi-

tal com a instalação da Marquês de Santa Cruz (São Raimundo), da Márcio Nery (Ca-
choeirinha) e da Sólon de Lucena (São Geraldo). (O Jornal, de 3 de março de 1970, p.8)

• Início do ano letivo do Centro Educacional Christus do Amazonas, dirigido pelo pro-
fessor Orígenes Martins. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 4 de março de 1970)

• O Conselho de Moradores do Conjunto Residencial Castelo Branco elege sua pri-
meira diretoria, composta dos srs. Francisco Leandro Gomes (presidente), Manoel Gar-
cia Marques (vice-presidente), Carlos Antunes Fernandes (secretário-geral), Osvaldo 
Lucas (secretário), Luís Soares de Medeiros (1º tesoureiro), Reginaldo Garcia Leiros (2º 
secretário) e Raimundo Nogueira (assessor de imprensa). (O Jornal – Coluna Fatos em 
Revista, de 6 de março de 1970, p.5)

• Firmo Ribeiro Dutra, presidente da Companhia Pelotense de Eletricidade 
do Rio Grande do Sul, recebe o título de “Cidadão de Manaus”. (O Jornal, de 4 de 
março de 1970, p.5)

• A banda “Os Aristocratas” completa um ano de criação, com festa no Spartacus 
Clube e participação de todos os conjuntos musicais da cidade. (A Crítica – Coluna Sim 
e Não, de 3 de março de 1970, p.3)
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05 de março | quinta-feira
• Início do ano letivo em todos os estabelecimentos de ensino médio e primário do 

Estado. “Em todas as escolas, naquela data, deverá ser realizada uma solenidade de 
instalação do ano escolar, enquanto o titular da pasta da Educação estará ministran-
do a aula inaugural de instalação oficial do novo ginásio ‘Ruy Araújo’, décima unidade 
escolar integrada a ser criada na capital”. (O Jornal, de 28 de fevereiro de 1970, p.5)

• Aumento no valor das tarifas de táxis de Manaus. “A bandeirada custará 400 cru-
zeiros velhos, enquanto a quilometragem passará a 32 cruzeiros velhos”. (A Crítica, de 
3 de março de 1970, capa)

• Aniversário de 93 anos da Loja Maçônica Amazonas, localizada na rua Leovegildo 
Coelho. Mais de 80 maçons participam da sessão solene, que tem a presença dos se-
reníssimos Mário Verçosa e adjunto Manuel Ribeiro Soares. (A Notícia, de 7 de março 
de 1970, número da página não identificado) 

06 de março | sexta-feira
• Os cinemas da cidade passam a cobrar novos preços na venda de ingressos. “Ci-

nes Odeon, Avenida, Palace e Ipiranga cobrarão NCr$ 1,50 para adultos e NCr$ 0,75 
para estudantes e crianças. Eden, Politeama e Guarani, NCr$ 1,00 (adultos) e NCr$ 0,50 
(estudantes e crianças). No Popular, Ideal e Vitória os preços serão de NCr$ 0,80 para 
adultos e NCr$ 0,40 para estudantes e crianças”. (A Notícia, de 5 de março de 1970, nú-
mero da página não identificado)

• A Secretaria de Educação e Cultura inaugura sete amplas salas de aula no Ins-
tituto Benjamin Constant, cuja capacidade passa a ser de 245 alunos, num total de 
735 vagas novas, somando-se os três turnos. A primeira-dama do Estado, Violeta Are-
osa, é quem descerra a fita simbólica. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 7 de 
março de 1970, p.5)

• A Estaleiros da Amazônia S.A. (Estanave) realiza o lançamento de duas alvarengas, 
que serão incorporadas ao patrimônio da Empresa de Navegação da Amazônia S.A. 
(Enasa). As alvarengas “Enasa 26” e “Enasa 27” serão empregadas no serviço de trans-
portes de cargas entre Manaus e os altos rios. (O Jornal, de 7 de março de 1970, p.5)

07 de março | sábado 
• Aniversário da “S. Monteiro”, tradicional firma de Manaus. (A Notícia – Coluna Por 

Dois, de 7 de março de 1970, p.6)
• Inauguração do primeiro posto de venda do jornal “A Notícia”, iniciativa do jornalei-

ro Alfredo Maiorana. Localiza-se em frente ao Cine Guarany, na praça Gonçalves Dias, 
nas proximidades do Café do Pina. “O box, no estilo dos que são encontrados nas gran-
des metrópoles, possui vitrinas e revestimento de fórmica e alumínio”. (A Notícia, de 7 
de março de 1970, número da página não identificado)
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• O novo Restaurante Palmeira, localizado nos altos do prédio 199, do Boulevard Rio 
Negro, em Educandos, oferece almoço aos jornalistas e radialistas para apresentar o 
moderno equipamento adquirido recentemente no exterior. O restaurante é de proprie-
dade do jovem comerciante Mário Jorge Palmeira. (O Jornal, de 7 de março de 1970, p.5)

• Moacir Alves é eleito a uma das cadeiras da Academia Amazonense de Letras. 
O novo “imortal” é consultor jurídico da Assembleia Legislativa, exercendo atualmen-
te as funções de chefe de Polícia do Estado, sendo diretor da Associação Amazonen-
se de Imprensa e 2º secretário da seção regional da Ordem dos Advogados. Já publi-
cou os livros “Ecos de uma viagem à Bahia”, “O livro, sua necessidade e utilidade” e 
“Chamamento dos jovens à realidade”, além de 150 artigos sobre literatura, educação 
e biografias, publicados nos jornais locais. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 8 
de março de 1970, p.5)

08 de março | domingo
• A direção da Televisão Educativa do Amazonas inicia uma série de visitas popula-

res às futuras instalações dessa emissora, erguidas à margem da estrada da Ponta Ne-
gra, próximo à entrada do Tarumã. “No horário das 9 às 15 horas de todos os domingos, 
de meia em meia hora, um ônibus sairá da porta da Secretaria de Educação, conduzin-
do os interessados em conhecer as obras civis, já bem adiantadas, e em receber expli-
cações sobre o próximo funcionamento da TV”. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 7 
de março de 1970, p.5)

• Aniversário do procurador Waldemar Pedrosa Neto. (A Notícia – Coluna Por Dois, 
de 8 e 9 de março de 1970, p.6)

09 de março | segunda-feira
• Início das aulas da Universidade do Amazonas e da Escola de Serviço Público do 

Estado do Amazonas (Espea). (Diário da Tarde 1ª Edição, de 9 de março de 1970, p.3)
• Início das aulas do Curso Pré-Vestibular Engenharia Integral, na avenida Getúlio 

Vargas. (O Jornal, de 3 de março de 1970, p.10)
• A Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS) deflagra a “Operação-Amor” para 

sanear os lugares tidos como apropriados para a libidinagem. Segundo o major Freire, 
titular da DOPS, o objetivo é acabar com a proliferação das casas onde se comercia o 
amor, que não estejam dentro do figurino: “Todas as mulheres que forem encontradas 
nesses lugares suspeitos serão fichadas como meretrizes. Quem estiver fazendo ‘trot-
toir’ sem ter carteirinha profissional de meretriz vai entrar em cana”. (A Notícia, de 10 de 
março de 1970, p.4)
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10 de março | terça-feira
• Início do ano letivo do Colégio Ruy Barbosa, com aula inaugural do professor Car-

los Genésio Braga. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 8 e 9 de março de 1970, p.5)
• Chega a Manaus um grupo de estagiários do Curso de Altos Estudos Amazônicos, 

uma iniciativa do Clube de Engenharia da Associação dos Diplomados da Escola Su-
perior de Guerra e do Instituto de Colonização Nacional. (A Notícia – Coluna Mini Notí-
cias, de 11 de março de 1970, p.5)

11 de março | quarta-feira
• Sessão solene de reinstalação dos trabalhos legislativos anuais da Câmara Muni-

cipal de Manaus, com a leitura da mensagem do prefeito Paulo Pinto Nery. (Diário da 
Tarde, de 11 de março de 1970, capa)

12 de março | quinta-feira
• Aniversário de João Augusto Loureiro, presidente da Celetramazon e ex-secre-

tário de Viação e Obras Públicas. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 12 de 
março de 1970, p.3)

• A Federação Amazonense de Futebol (FAF) envia ofício ao presidente da Repú-
blica, Emílio Garrastazu Médici, convidando-o para vir assistir ao jogo de despedida da 
seleção brasileira de futebol antes da Copa do Mundo no México, na pré-estreia do Es-
tádio Vivaldo Lima, em abril. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 12 de março de 1970, p.3)

13 de março | sexta-feira
• Comemoração de três anos de instalação da Administração do Porto de Manaus 

(APM). “Marca, por outro lado, esta data, a rescisão do contrato que o governo brasi-
leiro mantinha com a companhia inglesa Manaus Harbour Limited”. (A Notícia – Coluna 
Mini Notícias, 13 de março de 1970, p.5)

14 de março | sábado
• O comerciante Álvaro Neves, representante da cerveja Skol em Manaus, entrega 

um cheque de quinhentos cruzeiros novos para ajudar na construção do Estádio Vival-
do Lima. “O ato se verificou nas dependências do próprio ‘Vivaldão’ com a presença do 
jornalista Flaviano Limongi, Presidente do Grupo Executivo; Laércio Gonçalves, Presi-
dente do Banco do Estado, além de outras autoridades e desportistas”. (A Crítica – Co-
luna Sim e Não, de 16 de março de 1970, número da página não identificado)

• Comemoração de 37 anos da inauguração da torre da Matriz de Nossa Senhora 
dos Remédios. A cerimônia original, em 14 de março de 1933, foi presidida pelo bispo 
Dom Basílio Manuel Olimpo Pereira, no paroquiato do monsenhor Raimundo de Olivei-
ra. (O Jornal – Coluna A Igreja em Foco, de 14 de março de 1970, p.4)
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• Com destino ao México, o avião Caravelle, da Cruzeiro do Sul, prefixo PP-PDX, 
pousa em Manaus para reabastecer e prosseguir viagem, levando cinco presos políti-
cos que serão exilados em troca da vida do cônsul-geral do Japão, Nobua Okuchi, se-
questrado por terroristas em São Paulo. “Às 21,50, depois de quarenta minutos de per-
manência no solo, o avião saiu lentamente da pista para a decolagem”. (O Jornal, de 15 
de março de 1970, capa) 

• A Humuarana Publicidades promove o “Baile dos Manequins”, na sede do Olímpi-
co Clube. (A Notícia – Coluna Por Dois, de 12 de março de 1970, p.6)

15 de março | domingo 
• Aniversário do deputado Sérgio Pessoa Neto. (A Crítica – Coluna Bazar, de 16 de 

março de 1970, número da página não identificado)
• Aniversário do colunista social Nogar. (A Crítica – Coluna Ana Maria Informa, de 16 

de março de 1970, número da página não identificado) 
• Primeiro aniversário de fundação da Rádio Tropical, com coquetel na sua sede 

(rua José Paranaguá, 400), almoço de confraternização dos funcionários no Bosque ‘El 
Torito’ e baile de aniversário no Rio Negro Clube. “Em frequência modulada, sempre 
apresentando bons programas, a Tropical, ‘o 1º estéreo na América do Sul’, tem na sua 
direção o sr. Antônio Malheiros, um idealista, um entusiasta do desenvolvimento amazô-
nico”. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 8 de março de 1970, p.5)

• Manoel Bastos Lira e Gebes Medeiros são eleitos presidente e vice, respectiva-
mente, do Atlético Rio Negro Clube. (Diário da Tarde 1ª Edição, de 16 de março de 
1970, número da página não identificado)

16 de março | segunda-feira 
• Início das aulas do Ensino Supletivo e Escolas Noturnas. (A Notícia – Coluna Mini 

Notícias, de 7 de março de 1970, p.5)
• Início do ano letivo da Faculdade de Farmácia e Odontologia, com aula inaugural 

proferida pelo professor doutor Otto Bier, no Auditório Dr. Zerbini. (O Jornal, de 15 de 
março de 1970, p.8)

• Aula inaugural do Centro Biotécnico de Estudos Pré-Vestibulares, preparatório para 
os cursos de Medicina, Engenharia, Farmácia, Odontologia e Filosofia. Os professores 
são Mário de Moraes, Afonso Maranhão Nina, Otávio Mourão, Ernani Barbosa, Frederi-
co Arruda, Mário Ewerton e Isidoro Barbosa. (A Crítica, de 12 de março de 1970, p.10)

17 de março | terça-feira
• Aniversário do radialista Paulo Gilberto Mendes, da Rádio Baré. (Diário da Tarde – 

Coluna DT no Lar e na Sociedade, de 17 de março de 1970, p.4)
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• João Valente de Azevedo toma posse como diretor-presidente da Imprensa Oficial 
do Estado, em cerimônia realizada no Palácio Rio Negro. (O Jornal – Coluna Fatos em 
Revista, de 18 de março de 1970, p.5)

• O governador Danilo Areosa assina a lei de criação da Empresa Amazonense de 
Turismo (Emamtur), em substituição ao Depro. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 18 de 
março de 1970, p.3)

18 de março | quarta-feira
• O cientista Mário Augusto Pinto de Moraes ingressa na Academia Amazonense 

de Letras, assumindo a cadeira de número 39, cujo patrono é o dr. Alfredo da Mat-
ta. O novo “imortal” é saudado pelo acadêmico Moacir Rosas. (A Crítica, de 16 de 
março de 1970, p.6)

• Inauguração do Centro Psicopedagógico e do Centro de Treinamento do Ma-
gistério Amazonense, no Grupo Escolar Primeiro de Maio. (O Jornal, de 18 de 
março de 1970, p.2)

19 de março | quinta-feira
• O Governo do Estado promove a “Tarde de Cultura do Amazonas”, no Museu de 

Arte Moderna, na Guanabara. Na ocasião, recebem a “Medalha Cidade de Manaus” os 
seguintes homenageados: marechal Artur da Costa e Silva (post mortem), professor Ar-
tur César Ferreira Reis, marechal Nélson de Melo, general Siseno Sarmento, etnólogo 
Nunes Pereira, professor Agnello Bittencourt, maestro Cláudio Santoro, maestro Arnal-
do Rebelo, cantora Blanca Bouças, pintor Manuel Santiago, professora Eunice Serrano 
Teles de Sousa e o escritor Ferreira de Castro. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 19 de 
março de 1970, p.3)

• Aniversário de 14 anos de fundação do Coral João Gomes Junior, criado em 19 
de março de 1956 sob a regência do maestro Nivaldo Santiago. “Presentemente, com 
apenas 20 elementos por ter se tornado grupo profissional, o Coral João Gomes Junior 
obedece à regência de frei Fulgêncio Monacelli, e à direção do maestro Carlos Alberto 
Anunciação”. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 19 de março de 1970, p.5)

• O Centro de Pesquisas Socioeconômicas da Universidade do Amazonas divul-
ga estudo informando que a UA iniciou o ano letivo de 1970 com o total de 2.919 estu-
dantes matriculados, sendo 1.742 homens e 1.177 mulheres. (O Jornal, de 20 de mar-
ço de 1970, p.5) 

20 de março | sexta-feira 
• Aniversário do médico Carlos Soares de Melo.  (A Notícia – Coluna Por Dois, de 20 

de março de 1970, p.6)
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• Em reunião no “Palácio da Indústria”, a presidência da Federação das Indústrias e 
do Sesi assina contrato com a firma SCALLA – Sociedade de Construções e Arquitetura 
Ltda. para a edificação do Centro Social de São Jorge. O autor do projeto é o engenhei-
ro Severiano Porto. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 20 de março de 1970, p.5)

21 de março | sábado 
• Aniversário de Manuel José Neto de Miranda Leão, mais conhecido como Maneco, 

goleiro titular do Fast Clube. (O Jornal, de 22 de março de 1970, p.11)
• Realização do tradicional desfile da Campanha da Fraternidade, partindo da Pra-

ça do Congresso pela avenida Eduardo Ribeiro até a Lobrás. “Para esse acontecimento 
estão convidados todos os estudantes, escoteiros e todos os que vêm acompanhando 
o referido desfile nos anos anteriores”. (O Jornal, de 20 de março de 1970, p.5)

• Solenidade de entrega dos diplomas dos concludentes do Curso Técnico em Con-
tabilidade do Colégio Rui Barbosa, no Auditório Alberto Rangel. (A Crítica – Coluna Sim 
e Não, de 21 de março de 1970, p.3)

• Roberto Gesta de Melo toma posse como presidente da Federação Amazonense 
Universitária de Despostos (Faud). (A Crítica, de 21 de março de 1970, p.7)

22 de março | domingo
• Aniversário do arcebispo de Manaus, Dom João de Sousa Lima. (O Jornal – Colu-

na A Igreja em Foco, de 21 de março de 1970, p.8)
• Entrega de diplomas e faixas aos alunos de judô e karatê da Academia Samu-

rai. (A Crítica – Coluna Ana Maria Informa, de 23 de março de 1970, número da pági-
na não identificado)

23 de março | segunda-feira
• O general Rodrigo Octávio Jordão Ramos passa o Comando Militar da Amazônia e 

12ª Região Militar ao seu sucessor, general Nogueira Paes. A solenidade ocorre na Pra-
ça General Osório. (Diário da Tarde, de 23 de janeiro de 1970, capa)

• Lançamento do cartão de crédito da TUROESTE, empresa de turismo do Banco 
Mineiro do Oeste. “O cartão de crédito da TUROESTE vai propiciar aos clientes da em-
presa crédito para viagens em companhias aéreas como Cruzeiro do Sul, VASP e VA-
RIG”. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 23 de março de 1970, p.3)

• Aniversário do deputado Dorval Vieira, “dinâmico e atuante líder arenista do rio So-
limões.” (A Notícia – Coluna Por Dois, de 22 e 23 de março de 1970, p.6)

• O vereador Francisco Corrêa Lima apresenta projeto de lei concedendo quatro lo-
tes de terras, em Adrianópolis, para a 12ª Região Militar. (A Notícia – Coluna Mini Notí-
cias, de 24 de março de 1970, p.5)
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• O deputado Rafael Faraco, governador em exercício, condecora o general Rodri-
go Octávio Jordão Ramos com a “Medalha Cidade de Manaus”, no Palácio Rio Negro. 
(A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 24 de março de 1970, p.5)

24 de março | terça-feira
• Dia da sagração da Catedral Metropolitana de Manaus. Como a data caiu em meio 

à Semana Santa, a comemoração foi transferida para o dia 7 de abril seguinte. “A Ca-
tedral de Manaus foi sagrada por Dom João Mário de Miranda Vilas-Boas, então Arce-
bispo de Belém, a 24 de março de 1946, na semana comemorativa das Bodas de Prata 
Sacerdotais do saudoso Dom João da Mata de Andrade e Amaral”. (O Jornal – Coluna 
A Igreja em Foco, de 24 de março de 1970, p.8)

25 de março | quarta-feira
• Aniversário de 53 anos do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas e posse 

dos intelectuais Elson Farias e Edson Alves Bandeira, nas cadeiras 19 e 43, respectiva-
mente patrocinadas por Francisco Adolfo Vernhagem e José Veríssimo. “Os dois novos 
sócios do IGHA serão saudados pelo padre Raimundo Nonato Pinheiro”. (A Crítica – Co-
luna Sim e Não, de 24 de janeiro de 1970, p.3)

26 de março | quinta-feira
• Serafim Corrêa toma posse como presidente do Diretório Acadêmico da Faculda-

de de Economia da Universidade do Amazonas, em solenidade na sede da entidade. (A 
Notícia, de 28 e 29 de março de 1970, número da página não identificado)

• A Federação Amazonense de Futebol convoca 34 jogadores para as duas sele-
ções do Amazonas que irão jogar os amistosos contra as seleções A e B do Brasil, na 
pré-inauguração do Estádio Vivaldo Lima, dia 5 de abril. A reunião tem a presença do 
presidente da FAF, Flaviano Limongi, dos técnicos convidados João Bosco e Jaime Re-
bello e dos médicos Platão Araújo, Kalil Nadaf, Amin Said, Osvaldo Said, Juarez Klinger, 
Carlos Borborema, Amazonas Palhano e Guilherme Brazão, responsáveis pelos exames 
clínicos dos jogadores. (O Jornal, de 27 de março de 1970, p.12)

27 de março | sexta-feira
• Aniversário de Carlos Israel Ramos Lins, presidente da Companhia Amazonense 

de Telecomunicações (Camtel). (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 
1º de abril de 1970, p.3)
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• Aniversário do jornalista Ilson Guimarães de Oliveira, gerente do Banco da Amazô-
nia, dirigente do Grupo Papaguara e gerente financeiro do jornal “Mulher Moderna”. (A 
Notícia – Coluna Por Dois, de 27 de março de 1970, p.6)

• Início do congresso regional das Testemunhas de Jeová, patrocinado pela Socieda-
de Torre de Vigia, que ocorre nos dias 27, 28 e 29 de março na sede do Oberon Futebol 
Clube, no bairro da Glória. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 26 de março de 1970, p.3)

28 de março | sábado 
• Parte dos equipamentos para o início do funcionamento da TV Educativa – estúdio, 

aparelhos de telecine e vídeo-tape – chega a Manaus em cargueiro da VASP. (A Notí-
cia, de 27 de maio de 1970, número da página não identificado)

29 de março | domingo 
• Lançamento da pedra fundamental da igreja e do centro social do Conjunto Re-

sidencial Presidente Castello Branco, no Parque 10 de Novembro. A solenidade ocor-
re no local situado entre as ruas 26 e 27, onde será levantado o templo. O centro so-
cial será construído com o auxílio da Campanha da Fraternidade. (O Jornal, de 29 de 
março de 1970, p.5)

• Inauguração da Escolinha de Arte (jardim de infância) “Ruy Araújo”, para crianças 
de 3 a 6 anos de idade, dirigida pela sra. Eunice Moura, psicóloga de renome nacional 
e professora de Filosofia. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 1º de abril de 1970, p.5) 

• O Grupo Infantil Bambi de Teatro e Dança encena, no Teatro Amazonas, as pe-
ças “Dona Formiga e Mestre Tatu e o Imposto de Renda” e “A Pimentinha”, a primeira 
de autoria de Cecília Rocha Bastos e, a segunda, de João Barbosa. (O Jornal, de 29 de 
março de 1970, p.3)

 
30 de março | segunda-feira

• Inauguração da Rodovia Presidente Costa e Silva, entre o Aeroporto Ponta Pe-
lada e a avenida Presidente Castello Branco. A solenidade tem a presença do prefei-
to Paulo Pinto Nery e demais autoridades. (Diário da Tarde 1ª Edição, de 30 de mar-
ço de 1970, capa)

• A Prefeitura de Manaus inaugura o frigorífico anexo ao mercado Maximino Cor-
rêa, na Praça 14 de Janeiro. (Diário da Tarde 1ª Edição, de 30 de março de 1970, capa)

• O governador Danilo Areosa assina decreto doando à Superintendência da Zona 
Franca de Manaus as áreas pertencentes ao patrimônio estadual e que se encontram 
dentro da área delimitada para a instalação do Distrito Industrial da Suframa. (O Jornal, 
de 31 de março de 1970, p.2)
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• O deputado José Belo Ferreira é eleito presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado. (O Jornal, de 31 de março de 1970, p.4)

• Apresentação do pianista brasileiro Nelson Freire, no Teatro Amazonas, em con-
certo comemorativo ao bicentenário de Beethoven e à inauguração do novo piano do 
teatro. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 26 de março de 1970, p.3)

31 de março | terça-feira
• Instalação da Base Aérea de Manaus, com a presença do ministro da Aeronáutica, 

marechal do ar Márcio de Souza Melo, e do brigadeiro Paulo Sobral Ribeiro Gonçalves, 
comandante da 1ª Zona Aérea. (O Jornal, de 31 de março de 1970, capa)

• Inauguração da Praça Ruy Araújo, construída pela administração Paulo Nery no 
encontro das ruas Quintino Bocaiuva com a Dr. Almino. (O Jornal – Coluna Fatos em Re-
vista, de 31 de março de 1970, p.5)

• Desfile pela avenida Eduardo Ribeiro, de soldados e estudantes, em comemora-
ção ao sexto aniversário da Revolução de março de 1964. “Presentes as mais altas au-
toridades civis e militares ora na capital, o desfile foi aberto pela banda de música da 
Polícia Militar do Estado, seguindo-se pelotões da quase totalidade dos estabelecimen-
tos de ensino da capital, que conduziram faixas comemorativas a mais um aniversário 
da Revolução”. (O Jornal, de 1º de abril de 1970, p.8)

• Reabertura dos trabalhos anuais da Assembleia Legislativa do Estado. “Impossi-
bilitado de comparecer, em face da enfermidade que o mantém em tratamento no Hos-
pital Getúlio Vargas, o governador Danilo Areosa far-se-á representar, na solenidade, 
pelo sr. João Martins da Silva, chefe da Casa Civil, que procederá à leitura da mensa-
gem anual do Executivo aos senhores deputados”. (O Jornal – Coluna Fatos em Revis-
ta, de 31 de março de 1970, p.5)

• Jorge Baird é reeleito diretor-presidente da Companhia de Eletricidade de Ma-
naus (CEM). (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 1º de abril de 1970, número da página 
não identificado)
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1º de abril | quarta-feira
• Aniversário de Paulino Gomes, presidente do Nacional Futebol Clube. (Diário da 

Tarde 1ª Edição – Coluna Mundo Social, de 30 de março de 1970, número da página 
não identificado)

• Inauguração dos pavilhões do asilo da Fundação Dr. Thomas. Um desses espaços 
recebeu a denominação “Pavilhão Assis Chateaubriand”, numa homenagem da Prefei-
tura de Manaus ao jornalista fundador dos Diários e Emissoras Associados. (Jornal do 
Comércio, de 1º de abril de 1970, p.8)

• Inauguração do busto do já falecido deputado Adalberto Ferreira do Valle, na pra-
ça que fica ao lado do Hotel Amazonas. O prefeito Paulo Nery presidiu a solenidade e 
a senhora Lêda Melo, esposa do dr. Edson Melo, grandes amigos do homenageado, 
descerrou a bandeira do Amazonas que cobria o busto. (Jornal do Comércio, de 2 de 
abril de 1970, capa)

• Inauguração da ligação de energia elétrica do bairro Nova Betânia, com cerimônia 
realizada no Centro Social. “Presente a diretoria da Companhia de Eletricidade, à fren-
te o presidente Jorge Baird, o Arcebispo D. João de Sousa Lima pronunciou breves pa-
lavras, tendo o dirigente da CEM, em seguida, afirmado que a entrega daquele serviço 
constituía uma complementação dos trabalhos que as religiosas do Colégio Sta. Doro-
téia vêm realizando com grande dedicação naquele bairro”. (Jornal do Comércio – Co-
luna De Frente e de Perfil, de 2 de abril de 1970, p.8)

• Solenidade de entrega da cópia do decreto, assinado pelo governador Danilo Are-
osa, doando à Suframa vastas áreas de terras pertencentes ao Estado e que se encon-
tram dentro do polígono do Distrito Industrial de Manaus. A cerimônia ocorre na sede da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus. “O Chefe do Poder Executivo será repre-
sentado na solenidade pelo dr. João Martins da Silva, devendo estar presente à mesma 
todo o corpo de servidores da Suframa, à frente o seu superintendente coronel Floriano 
Pacheco (...)”. (Diário da Tarde, de 1º de abril de 1970, capa)

02 de abril | quinta-feira
• Aniversário de Mário Sabbá, diretor-presidente da Compensa. (Jornal do Comér-

cio – Coluna Aconteceu, de 5 de abril de 1970, p.5)
• O Cine Clube Humberto Mauro inaugura as novas instalações do Auditório Alber-

to Rangel com a projeção do filme “Árvore dos Enforcados”, do diretor Delmer Davis e 
com os atores Gary Cooper e Maria Schell. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 31 de mar-
ço de 1970, número da página não identificado)

03 de abril | sexta-feira
• Aniversário de Moysés Gonçalves Sabbá, “um dos mais prestigiosos diretores do 

conceituado GRUPO SABBÁ”. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 3 
de abril de 1970, p.3)
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04 de abril | sábado 
• A delegação da seleção brasileira de futebol e a comitiva da Confederação Brasi-

leira de Desportos (CBD) chegam a Manaus para o amistoso, no dia 5 de abril, contra 
as seleções A e B do Amazonas, na pré-inauguração do Estádio Vivaldo Lima. Os atle-
tas da equipe do Brasil ficarão concentrados no Retiro da Maromba, enquanto que os ti-
mes locais, no Cigs. A CBD trouxe convidados especiais, tais como: Stanley Rous, pre-
sidente da Fifa; João Havelange, presidente da CBD; Guilherme J. Canedo, presidente 
da Federação Mexicana de Futebol e do Comitê Organizador do IX Campeonato Mun-
dial de Futebol; Teófilo Salinas Puller, presidente da Confederação Sul-Americana de 
Futebol, e Kenneth Aston, membro da Comissão de Arbitragem da Fifa. (Jornal do Co-
mércio, de 4 de abril de 1970, p.4)

• Inauguração da pedra comemorativa à construção da sede do Clube dos Subofi-
ciais e Sargentos da Polícia Militar do Estado. Durante o evento, é entregue o Diploma 
de Benemérito ao coronel Maury Silva, o deputado Raimundo Parente, o secretário Vi-
nícius Câmara e os srs. Massoud Lieter Yollouz, Idelfonso Pinheiro, Alfredo Ferreira Pe-
dras, Francisco Moss, Dario Borges do Carmo, Ernesto Medeiros de Moraes, Mário Jor-
ge Medeiros de Moraes, Cleonice de Souza Cordeiro, Jarbas Rocha de Costa e Edval 
Corrêa da Fonseca. (A Notícia – Coluna Por Dois, de 4 de abril de 1970, p.6)

• Manuel Bastos Lira e Gebes Medeiros tomam posse como presidente e vice-pre-
sidente, respectivamente, do Atlético Rio Negro Clube. (Jornal do Comércio, de 2 de 
abril de 1970, p.4)

• Inauguração do Restaurante Galeto, no local onde funcionava a antiga boate 
“Praia do Caju”. (Diário da Tarde, de 2 de abril de 1970, p.7)

05 de abril | domingo
• A seleção brasileira de futebol vence o selecionado amazonense por 4 a 1, em 

amistoso de pré-inauguração do Estádio Vivaldo Lima. Os gols do Brasil são de Carlos 
Alberto, Paulo César, Rivelino e Pelé, enquanto Mário faz o tento de honra do Amazo-
nas. A seleção canarinho joga com Ado; Carlos Alberto, Brito, Fontana e Everaldo; Clo-
doaldo e Rivelino (Piazza); Jair, Roberto, Pelé e Paulo César. A equipe local é represen-
tada por Clóvis; Pedro Hamilton, Maravilha (Valter), Valdomiro e Eraldo; Mário e Rolinha; 
Zezé (Edson Piola), Tupã, Rangel e Pepeta. O árbitro da partida é Airton Vieira de Mora-
es, auxiliado por Raimundo Sena e Alfredo Dair Fernandes. (Diário da Tarde 1ª Edição, 
de 6 de abril de 1970, p.7)

• O jogador Dario, do Atlético Mineiro, marca o primeiro gol de um atleta profissional 
no Estádio Vivaldo Lima, na partida preliminar entre as seleções B do Brasil e do Ama-
zonas. “O comandante da seleção brasileira descambou pela esquerda, passou na cor-
rida por Pedro Hamilton e chutou para a meta. A bola não chegou a tocar na rede. Hou-
ve uma confusão com os zagueiros locais tentando salvar o tento, mas o juiz carioca 
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Arnaldo César Coelho considerou o gol, alegando que o goleiro Maneco, quando pe-
gou a bola, esta já havia ultrapassado a linha fatal”. (Diário da Tarde 1ª Edição, de 6 de 
abril de 1970, número da página não identificado)

• Após o jogo, Pelé tira sua camisa e entrega ao repórter de “A Notícia”. “Ela será 
transferida, agora, à dona Violeta Mattos Areosa, para que a primeira-dama do Estado 
realize, a seu modo, um festival filantrópico em benefício de suas obras sociais”. (A No-
tícia, de 7 de abril de 1970, capa)

• A Federação Amazonense de Futebol (FAF) homenageia o governador Danilo Are-
osa com uma placa de prata contendo a seguinte inscrição: “Federação Amazonense 
de Futebol. Ao Governador Danilo Duarte de Mattos Areosa. O Amazonas desportivo 
agradece a concretização de um velho sonho: o Estádio Vivaldo Lima. Manaus 05-04-
70”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 7 de abril de 1970, p.8)

• Clemente Simões é reeleito presidente do Grêmio Guanabara Clube de Campo. 
(Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 7 de abril de 1970, p.3)

06 de abril | segunda-feira
• Em solenidade realizada no Teatro Amazonas, tem início a “Semana de Educa-

ção”, promovida pela Secretaria de Educação e Cultura para aproximar ainda mais a 
comunidade ao programa educacional que vem sendo executado na capital e no inte-
rior. (Jornal do Comércio, de 5 de abril de 1970, p.8)

• Os Laboratórios Parke-Davis realizam, nos salões da Faculdade de Medicina, o 
lançamento do Ketalar, anestésico geral de ação dissociativa. (A Notícia – Coluna Por 
Dois, de 2 de abril de 1970, p.6)

• Reinauguração da Igreja de Nossa Senhora das Graças, no bairro de mesmo 
nome, antigo Beco do Macedo, com missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de 
Manaus, D. João de Souza Lima. (O Jornal, de 7 de abril de 1970, p.5)

• Varig lança a ligação internacional Rio-Manaus-Bogotá-México, e vice-versa, com 
o jato coronado. A ligação é semanal, mas poderá tornar-se duas vezes por semana, 
assim que a Varig receber os novos aviões “Boeing 727”, adquiridos nos Estados Uni-
dos. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 7 de abril de 1970, p.5)

• O Tribunal Regional Eleitoral passa a funcionar oficialmente no prédio da antiga es-
tação telefônica, na rua Guilherme Moreira. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 7 de abril 
de 1970, número da página não identificado)   

07 de abril | terça-feira
• Eleição dos novos dirigentes do Lions Clube de Manaus – Centro, na sede social 

da entidade. (A Notícia – Coluna Por Dois, de 7 de abril de 1970, p.6)
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08 de abril | quarta-feira
• Aniversário de três anos de fundação do Ginásio Estadual Presidente Castelio 

Branco. (Diário da Tarde, de 9 de abril de 1970, p.7)
• Solenidade de início da primeira Campanha Anual de Doação de Sangue, promo-

vida pelo Hospital Getúlio Vargas, com o patrocínio da Secretaria de Imprensa e Divul-
gação e a colaboração de numerosas entidades de classe. (Jornal do Comércio, de 8 
de abril de 1970, p.8)

09 de abril | quinta-feira
• Aniversário de Afrânio Sá, professor da Faculdade de Direito. (A Notícia – Coluna 

Por Dois, de 11 de abril de 1970, p.6)
• Chuvas fortes causam o desabamento de um barranco na rua Pico das Águas, 

nas proximidades do Reservatório do Mocó, que arrasta uma grande quantidade de tu-
bos adutores, interrompendo o fornecimento na capital. “Com isso, ficou impossibilita-
do, o Departamento de Águas, de fornecer o precioso líquido para quase toda a cidade, 
a não ser através do Reservatório da Castelhana, assim mesmo, em pequena parcela, 
para uns poucos bairros”. (O Jornal, de 10 de abril de 1970, capa)

10 de abril | sexta-feira
• O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) inicia a vistoria dos veículos que cir-

culam na cidade. “A primeira etapa da vistoria se estenderá ao mês de junho, devendo 
até lá serem vistoriados os veículos cujas chapas iniciam com número 1, abrangendo o 
algarismo 6”. (Jornal do Comércio, de 9 de abril de 1970, p.3)

• O deputado Alfredo Campos, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), renun-
cia ao seu mandato na Assembleia Legislativa do Estado, que vinha exercendo desde 
1966. “... no pronunciamento que fez, o deputado deixou bem claras as duas razões de 
sua atitude. A primeira é a impossibilidade de conciliação dos horários da Faculdade 
de Medicina com a Assembleia e a segunda é de não concordar, sob hipótese nenhu-
ma, com a chamada para verificação de presença dos deputados que são homens de 
responsabilidade e devem saber exatamente cumprir com suas obrigações”. (Diário da 
Tarde, de 10 de abril de 1970, capa)

• William A. Rodrigues, do quadro de pesquisadores do Instituto Nacional de Pes-
quisas da Amazônia, toma posse da cadeira n. 38, na Academia Amazonense de Le-
tras, patroneada por Barbosa Rodrigues. O novo “imortal” é saudado pelo acadêmico 
Cosme Ferreira. (Jornal do Comércio, de 10 de abril de 1970, p.8)

• Inauguração das novas instalações da firma Antônio M. Henriques & Cia., na rua 
Duque de Caxias, revendedora autorizada da Chrysler do Brasil S.A, com a presença 
do diretor-presidente da Chrysler nacional, sr. Joseph W. O’Neill. (O Jornal – Coluna Fa-
tos em Revista, de 10 de abril de 1970, p.5)
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• Newton Aguiar é reeleito presidente da Associação Amazonense de Imprensa 
(AAI), em assembleia geral presidida por Mário Jorge do Couto Lopes e secretaria-
da pelo jornalista Mansueto Queiroz. (Jornal do Comércio, de 11 de abril de 1970, p.8)

• O Grupo Executivo de construção do Estádio Vivaldo Lima e a Distribuidora Cerpa 
Amazonense Ltda. realizam coquetel para a anunciar a programação do “Festival Cer-
pa”, que ocorrerá no dia 2 de maio, no Estádio Gilberto Mestrinho, em favor das obras 
do “Colosso de Flores”. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 10 de abril de 1970, p.5)

11 de abril | sábado 
• Aniversário do jornalista Raimundo Nogueira, com homenagem do Clube da Im-

prensa. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 11 de abril de 1970, número da página 
não identificado)

• Chega a Manaus um cargueiro com cerca de 20 mil grades de cerveja Skol e Brah-
ma para o abastecimento da cidade que se encontrava irregular pela falta daquelas 
duas marcas, que são as mais preferidas pelo público. (Jornal do Comércio – Coluna 
De Frente e de Perfil, de 12 de abril de 1970, p.8)

• Em cerimônia realizada na sede da Secretaria Regional da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil, o Governo do Estado entrega a “Medalha Cidade de Manaus” aos 
missionários Dom Miguel Alagna, do Rio Negro; Dom Adriano Vieigle, de Borba; Dom 
Miguel D’Aversa, de Humaitá; Paulo McHugh, de Itacoatiara, e Dom Mário Roberto An-
glin, de Coari. (O Jornal, de 11 de abril de 1970, p.5)

12 de abril | domingo 
• Aniversário de cinco anos da Escola Primária do Basa (Banco da Amazônia S.A.), 

dirigida por Eneida Pacífico Seabra. (A Notícia, de 10 de abril de 1970, número da pá-
gina não identificado)

• Início dos Exames de Admissão, em todos os ginásios públicos da capital, para 
alunos que cursaram o primário em estabelecimentos particulares e para os que pos-
suem mais de 14 anos. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 12 de 
abril de 1970, p.8)

• O Grupo de Teatro Infantil Bambi apresenta a peça “A Pimentinha”, de autoria de 
João Barbosa, no Teatro São Luiz de Gonzaga, no bairro São Raimundo. (Jornal do Co-
mércio, de 10 de abril de 1970, p.8)

• O seminarista Luís Gonzaga de Sousa recebe o diaconato na Matriz de Nossa Se-
nhora de Perpétuo Socorro, em Educandos, um dia após ter recebido o subdiaconato 
na Matriz de São Raimundo. “O jovem clérigo fez seus estudos nos Seminários de São 
José, de Manaus, no Central, de São Paulo, e no Regional, do Recife. Brevemente será 
ordenado sacerdote para o serviço da Igreja no clero secular de nossa Arquidiocese”. 
(O Jornal – Coluna A Igreja em Foco, de 12 de abril de 1970, p.4)
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• Inauguração da sauna do Bosque Clube, agremiação presidida por Walmir Rober-
tis. (A Crítica – Coluna Bazar, de 13 de abril de 1970, número da página não identificado)

13 de abril | segunda-feira
• Aniversário do deputado João Braga Júnior. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 14 

de abril de 1970, número da página não identificado)
• Solenidade de lançamento, no Palácio Rio Negro, de 20 mil ações com o objetivo 

de formar o capital da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama). “Cada ação 
da Cosama custará 10 cruzeiros novos e a empresa destina-se, de início, à exploração 
do serviço de abastecimento d’água de Manaus; ao prosseguimento dos trabalhos já 
iniciados; sua expansão; modernização e a promover a elaboração do projeto de enge-
nharia e de estudo de viabilidade econômica dos esgotos sanitários de Manaus”. (Jor-
nal do Comércio, de 11 de abril de 1970, p.8)

• A organização paulista Protótipos Lorena Ltda. apresenta, na sede do Olímpico 
Clube, o utilitário que produzirá em Manaus, com a marca de uma nova empresa – Ama-
zonas Fiberglass – constituída com a união de empresários locais e o sr. Lorena, anti-
go piloto da RAF, hoje radicado nos Estados Unidos. A fábrica produzirá carrocerias de 
carros esportes e cascos de embarcações, dentro de 60 dias. (A Crítica – Coluna Sim e 
Não, de 13 de abril de 1970, número da página não identificado)

14 de abril | terça-feira
• O presidente do Grupo Santa Paula Melhoramentos S.A., sr. Adelino Borali, apre-

senta ao presidente Médici um plano de ocupação do território amazônico, financiado 
pela iniciativa privada. “O plano prevê ocupação por nordestinos e sulistas, aos quais 
seriam asseguradas condições para fixação à terra”. (O Jornal – Coluna Fatos em Re-
vista, de 15 de abril de 1970, p.5)

• A Delegacia de Ordem Política e Social fecha o local conhecido como “Praia do 
Caju” ou “Tia Verônica” – e hoje chamado de “Churrascaria Galeto” –, em razão do que-
bra-quebra ocorrido na madrugada do último domingo, 12. “Hoje pela manhã, uma se-
nhora conhecida por Verônica, que é responsável pelo antro, compareceu à Central de 
Polícia, juntamente com seus advogados, a fim de lançar protesto contra a medida da 
polícia, alegando que paga todos os impostos necessários e o que aconteceu, pode 
acontecer em qualquer parte”. (Diário da Tarde, de 15 de abril de 1970, p.3) 

15 de abril | quarta-feira
• Aniversário do empresário Aurélio Antunes, um dos dirigentes da cadeia de cine-

mas A. Bernardino. (A Notícia – Coluna Por Dois, de 15 de abril de 1970, p.6)
• Lúcio Cavalcanti toma posse como titular da Diretoria Social do Rio Negro Clube. 

(Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 16 de abril de 1970, p.8) 
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• O major Nicanor Gomes da Silva toma posse do comando do Corpo de Bombei-
ros Municipais de Manaus, em substituição ao comandante Sebastião Vicente Nasci-
mento. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 16 de abril de 1970, número da página 
não identificado)

• A Amazon-Lar, associação de poupança e empréstimo, deixa o prédio n. 198 da 
rua Costa Azevedo e passa a atender na rua Guilherme Moreira, n. 290, em frente à As-
sociação Comercial do Amazonas. (A Crítica, de 13 de abril de 1970, p.6)

• A Rádio Difusora do Amazonas passa a funcionar 24 horas por dia. (A Crítica – Co-
luna Sim e Não, de 9 de abril de 1970, número da página não identificado)

• Estreia do Circo Romano, na Praça 14 de Janeiro. (A Notícia, de 15 de 
abril de 1970, p.6)

16 de abril | quinta-feira
• Primeiro aniversário do jornal “A Notícia”, matutino criado pelo comendador Fé-

lix Fink e dirigido pelo jornalista Andrade Netto. (Jornal do Comércio, de 16 de 
abril de 1970, capa)

• Morre, aos 51 anos, o professor Aderson Andrade de Menezes, vítima de um atro-
pelamento quando caminhava pela área da Universidade Federal de Brasília. (Jornal do 
Comércio, de 17 de abril de 1970, capa)

• O professor Diofanto Vieira Monteiro toma posse como diretor da Fundação Edu-
cacional do Amazonas. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 17 de abril de 1970, número 
da página não identificado)

• O dr. Adolfo Ademar Rodrigues Aguirre é empossado como diretor executivo do 
Centro de Psicologia Aplicada, da Universidade do Amazonas, que funciona em prédio 
alugado pela UA no Boulevard Amazonas. (Diário da Tarde, de 17 de abril de 1970, p.6)

17 de abril | sexta-feira
• Primeiro aniversário da 12ª Região Militar da Amazônia, criada com a transferên-

cia do Comando Militar da Amazônia para Manaus. (Jornal do Comércio, de 17 de 
abril de 1970, p.8)

• Detran inicia “Operação Arrastão”, removendo do tráfego veículos não legalizados 
no departamento. “A partir das 8hs., dois carros-guinchos do Departamento de Trânsito 
estarão percorrendo a cidade, guinchando carros irregulares: placas provisórias – com 
prazo para substituição já expirado, estacionados em local proibido, placas de outros 
Estados etc.”. (Jornal do Comércio, de 17 de abril de 1970, p.8)

18 de abril | sábado 
• Aniversário de Fernando de Souza Monteiro, diretor-superintendente das lojas S. 

Monteiro Ltda. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 18 de abril de 1970, p.3)
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• Inauguração do Instituto de Beleza “France Bel”, na avenida Epaminondas, n. 393, 
de propriedade de Odila Lucena. (A Notícia – Coluna Sociedade, Clubes e Festas, de 
11 de abril de 1970, p.4)

• A Região Escoteira do Amazonas, presidida pelo general Alípio de Carvalho, inicia 
a “Semana do Escoteiro”, com solenidade na Praça General Osório. (A Notícia – Coluna 
Mini Notícias, de 17 de abril de 1970, número da página não identificado)

• Cerimônia de casamento de Baby Castro e Costa e Heron Rizzato, na Matriz de 
Nossa Senhora da Conceição, celebrada pelo cônego Walter Nogueira. “O vestido era 
em gazeli branco, modelo José Ronaldo, confeccionado pela modista Albertina Simões, 
tendo um bolero de onde saíam as mangas e a calda, esta circulada por um bordado. 
O véu em tule branco e azul, com miguês. O bouquê, também com miguês, combinava 
com os arranjos de cabeça, trabalho de Thereza Verdade”. (O Jornal – Coluna O Jornal 
da Betina, de 19 de abril de 1970, p.3)

19 de abril | domingo
• Aniversário de 21 anos do jornal “A Crítica”, dirigido por Umberto Calderaro Filho. 

(A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 21 de abril de 1970, p.5)
• Aniversário do médico José Seffair. (A Notícia – Coluna Por Dois, de 21 de 

abril de 1970, p.6)
• O Nacional Futebol Clube realiza a prova ciclística “Tiradentes”, com largada na 

sede do clube, à avenida Saldanha Marinho. (O Jornal, de 15 de abril de 1970, p.11)

20 de abril | segunda-feira
• O general João Campelo assume a direção da Administração do Porto de Manaus 

(APM), em substituição ao engenheiro Aristides Leite. (Jornal do Comércio – Coluna 
Aconteceu, de 5 de abril de 1970, p.5)

• A Cohab-AM abre concorrência pública para a construção de 1.000 casas no 
bairro Japiim. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 16 de abril de 1970, número da pági-
na não identificado)

• Abertura do “IV Festival da Cultura”, no Teatro Amazonas, com a apresentação da 
consagrada pianista Maria Stella Cunha Silva. A promoção é da Fundação Cultural do 
Amazonas e da Secretaria de Educação e Cultura do Estado. (A Notícia – Coluna Por 
Dois, de 18 de abril de 1970, p.6)

• O Nacional é campeão amazonense de futebol de salão de 1969, ao derrotar o 
time do Olímpico por 3 gols (Celso, Gadelha e Marreco) a 1 (Ademar), na terceira par-
tida decisiva, realizada na “Quadra da Bola”. (O Jornal, de 21 de abril de 1970, p.11) 

• Os veteranos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Amazonas (FEUA) 
realizam a “Festa dos Calouros”, nos salões do Cheik Clube, com o som da banda “The 
Blue Birds”. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 16 de abril de 1970, número da página 
não identificado)
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21 de abril | terça-feira
• Aniversário de Robert Philippe Daou, diretor-presidente da organização comercial 

Phelippe Daou S.A., e de Fernando Andrade, diretor do Departamento de Lojas do gru-
po Moto Importadora. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 21 de abril de 1970, p.3)

• Inauguração do Ginásio Álvaro Botelho Maia. (O Jornal – Coluna Fatos em Revis-
ta, de 23 de abril de 1970, p.5)

• Inauguração do retrato do marechal Arthur da Costa e Silva, no conjunto habitacio-
nal construído pela Cohab-AM no bairro da Raiz. “O quadro, com a fotografia do mare-
chal, tem dois metros de altura e ficará afixado na praça do mesmo nome, recentemente 
construído. Tanto o quadro como o nome do conjunto se constituem em uma homena-
gem ao ex-presidente da República, que tanta consideração dispensou ao Amazonas e 
seu povo”. (Diário da Tarde – Coluna Notícias do Exército, de 17 de abril de 1970, p.4)

• O coronel Caetano Felix do Nascimento toma posse como presidente da nova di-
retoria do Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Estado, em sessão solene na sede da 
Associação dos Funcionários Públicos do Amazonas. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, 
de 21 de abril de 1970, p.5)

• Aniversário de oito anos de reorganização da União de Mocidade da Igreja Batis-
ta da Fé. “O presidente Waldir Lima está trabalhando ativamente a fim de elaborar um 
programa que será apresentado naquele dia no majestoso templo evangélico do popu-
loso bairro de Santa Luzia”. (A Crítica – Coluna Bazar, de 11 de abril de 1970, número 
da página não identificado)

• Inauguração da sede da União dos Escoteiros do Brasil – Região do Amazo-
nas, na avenida Japurá, n. 1.505. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 21 de 
abril de 1970, p.3)

22 de abril | quarta-feira
• Aniversário da jornalista Maria de Lourdes Archer Pinto, diretora de “O Jornal” e 

“Diário da Tarde”. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 21 de abril de 1970
• O Centro de Estudos Portugueses (CEP), da Universidade do Amazonas, realiza 

programação especial para comemorar o “Dia da Comunidade Luso-Brasileira”. (Diário 
da Tarde, de 17 de abril de 1970, p.7)

• Inauguração da Lanchonete Almanara, na avenida Eduardo Ribeiro, em frente a 
“O Jornal”, de propriedade de Maria Mansour. (Diário da Tarde – Coluna DT no Lar e na 
Sociedade, de 22 de abril de 1970, p.4)

• O Centro de Umbanda São Sebastião, na Estrada de São Jorge, n. 391, festeja os 
38 anos que Mãe Joana Galante recebeu a manifestação de Orixá Tabajara, São Jor-
ge. “É a segunda festa em importância naquele terreiro. A primeira é a de São Sebas-
tião. São mais de trinta horas de festejos, de comidas tradicionais e de muita gente em 
transe, recebendo as vibrações de suas ENTIDADES. Das 22 horas de hoje até às qua-
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tro da manhã da sexta-feira, tudo é festa no terreiro da Mãe Joana”. (A Crítica, de 22 de 
abril de 1970, p.5)

23 de abril | quinta-feira
• Inauguração do serviço de energia elétrica da Colônia Antônio Aleixo, com a pre-

sença do governador Danilo Areosa. (Jornal do Comércio, de 24 de abril de 1970, capa)
• A Associação dos Fiscais de Renda do Estado do Amazonas (Afrea) promove jan-

tar, no restaurante do Aeroporto, em homenagem ao governador Danilo Areosa, ao jor-
nalista Umberto Calderaro Filho e aos senhores Manuel Otávio Rodrigues de Souza, 
Francisco Monteiro de Paula, Aldévio Praia e José Caitete da Silva, que recebem diplo-
mas de sócios honorários dessa entidade. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 25 de abril 
de 1970, número da página não identificado)

24 de abril | sexta-feira
• Aniversário de Auton Furtado Júnior, jovem advogado e diretor da Federa-

ção das Indústrias. (Diário da Tarde – Coluna DT no Lar e na Sociedade, de 24 de 
abril de 1970, p.4)

• Inauguração da fábrica da Comarsa Motores Diesel S.A. – Modiesel, no Km 3 da 
Estrada do Paredão. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 23 de abril de 1970, número da 
página não identificado)

• Instalação do Núcleo de Serviço Social da Secretaria de Saúde. (Jornal do Comér-
cio – Coluna De Frente e de Perfil, de 24 de abril de 1970, p.8)

• Cerimônia de aposição do retrato do jurista Manoel Xavier Paes Barreto, na sala de 
audiências da Justiça Federal no Amazonas. A solenidade foi presidida pelo juiz federal 
Ariosto de Rezende Rocha. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 28 de abril de 1970, p.5)

25 de abril | sábado
• Aniversário de quatro anos de fundação do Hileia Clube, com festa nos salões do 

Sesc-Senac. (Jornal do Comércio, de 24 de abril de 1970, p.3)
• O avião Boeing 737 da Vasp, que deixou o aeroporto civil de Brasília com destino 

a Manaus, com 38 passageiros, é desviado da rota por sequestradores armados com 
pistolas, às 14h40, quando sobrevoava a capital amazonense, sendo levado para Ge-
orgetown. O aparelho procedia de São Paulo com escala em Brasília. De Georgetown, 
o avião parte, à noite, com destino a Cuba, mas, antes, deixa os passageiros em terra. 
(A Notícia, de 26 e 27 de abril de 1970, capa)

• A Fundação Cultural do Amazonas e a União Brasileira de Escritores do Amazo-
nas realizam, no Acácia Clube, o lançamento do livro “Fundação de Manaus – Pródo-
mos e Sequências”, de Agnello Bittencourt. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 
25 de abril de 1970, p.3)
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• O Restaurante Alvorada, de Álvaro Neves, realiza o lançamento do tira-gosto de 
ovos de codorna e ainda do chopp em barril da Cervejaria SKOL. “Quem vai ao Rio e 
São Paulo sabe que esta é uma grande pedida: o cidadão toma o chopp e tira o gos-
to com os pequenos ovos cozidos, muito parecidos com os das aves silvestres da 
Amazônia”. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 25 de abril de 1970, número da página 
não identificado)

26 de abril | domingo 
• Aniversário de José Ferreira Marques, proprietário do posto Novo Amazonas. (O 

Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 26 de abril de 1970, p.3)
• Os passageiros que estavam no avião Boeing da Vasp, sequestrado quando se 

preparava para aterrissar no Aeroporto Ponta Pelada no sábado, 25 de abril, retornam a 
Manaus. “O repatriamento dos passageiros foi feito por um outro Boeing da Vasp, o PP-
-SMB, que desceu em Georgetown na madrugada de ontem, levando uma comissão de 
inquérito da Aeronáutica, chefiada pelo Tenente-Coronel Ney Noronha e integrada pelo 
1º Tenente Bolivar, o 2º Sargento Jorge e o civil Obdego Baptista, agente da Vasp em 
Brasília e representante do Ministério da Justiça. O PP-SMB, tripulado pelos comandan-
tes Pirajá e Vaz, comissários Pastana, Mauro e Zetman; e as aeromoças Márcia e Dia-
na, chegou a Manaus às 12,10 hs de ontem”. (A Crítica, de 27 de abril de 1970, núme-
ro da página não identificado) 

• O Departamento de Turismo e Promoção do Amazonas e o Instituto Cultural Brasil-
-Estados Unidos promovem recital do Quarteto de Cordas da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, no Teatro Amazonas. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 23 de abril de 
1970, número da página não identificado)

• O Nacional Futebol Clube é bicampeão da Taça Amazonas, ao empatar com o Rio 
Negro em 0 a 0, no Estádio da Colina. O time do Naça é formado por Marialvo; Pedro 
Hamilton, Aveiro, Waldomiro e Chiquinho; Mário e Rolinha; Cascadura (Alfredo), Tupã, 
Rangel e Pepeta (Pretinho). (Diário da Tarde 1ª Edição, de 27 de abril de 1970, p.8)

27 de abril | segunda-feira
• Aniversário de sete anos de fundação do Spartacus Atlético Clube, do bairro de 

Aparecida. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 26 de abril de 1970, p.3)
• Comemoração de 78 anos de criação do Bispado do Amazonas, pelo Papa Leão 

XIII, por meio da Bula “Ad Universas Orbis Ecclesias”, em 27 de abril de 1892. Até en-
tão, o Amazonas fazia parte do Bispado do Grão-Pará. (O Jornal – Coluna A Igreja em 
Foco, de 26 de abril de 1970, p.4)

• O general João Campelo de Rezende Lima assume a direção da Administração 
do Porto de Manaus. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 28 de 
abril de 1970, p.8)
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• A canção “Descampado”, do compositor amazonense Alcides Neves, vence o 
concurso de música popular realizado pela Fundação Cultural do Amazonas, como par-
te do “IV Festival de Cultura”. (Jornal do Comércio, de 29 de abril de 1970, p.8)

28 de abril | terça-feira
• Aniversário de três anos da primeira apresentação do conjunto musical “The Ro-

cks”. “15 de setembro de 1966. A ideia de fundação partiu de um diálogo entre o bate-
rista Noval Melo e o contrabaixista Celito, na época iniciantes. Péricles (hoje ‘crooner’ 
dos ‘The Sinners’) foi o terceiro a ingressar naquele meio. Levou consigo o amigo e gui-
tarrista-solo Lindomar. Depois foi a vez do Adelson, na época guitarrista-base. Estava 
formado o quinteto. E aconteceu aquela primeira investida, exatamente no dia 28 de 
abril de 1967. Os meninos se apresentaram na sede social da SAGA (Sociedade Atléti-
ca Guarda de Aparecida), numa tentativa de se tornarem profissionais. Começaram to-
cando músicas dos ‘The Beatles’ e ‘Renato e seus blue caps’”. (A Crítica, de 22 de abril 
de 1970, número da página não identificado)

• A Diretoria da Faculdade de Ciências Econômicas e o Diretório Acadêmico “VII de 
Dezembro” realizam o lançamento do livro do escritor Paulo Jacob, “Dos Ditos Passa-
dos nos Acercados do Cassianã”, em evento realizado no Ideal Clube. (A Crítica – Co-
luna Sim e Não, de 28 de abril de 1970, número da página não identificado)

• A Capitania dos Portos recebe a primeira embarcação fabricada em estaleiro lo-
cal, e especialmente projetada para os serviços de fiscalização. O ato se realiza no “ro-
adway” e tem a presença do capitão dos Portos, Mário Jorge da Fonseca Hermes, e 
também do armador Waldomiro Lustosa, idealizador e construtor da referida embarca-
ção. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 28 de abril de 1970, p.8)

• Inauguração do Gabinete Médico e Psicotécnico do Detran-AM. (A Notícia, de 28 
de abril de 1970, número da página não identificado)

29 de abril | quarta-feira
• O cônsul japonês Sadao Kushida oferece coquetel-buffet, no Ideal Clube, pela 

passagem do 69º aniversário natalício do Imperador Hiroíto. (Jornal do Comércio – Co-
luna De Frente e de Perfil, de 29 de abril de 1970, p.8)

• Abertura da concorrência pública para a iluminação do Estádio Vivaldo Lima, nos 
escritórios das Centrais Elétricas do Amazonas (Celetramazon). (A Notícia – Coluna Mini 
Notícias, de 29 de abril de 1970, p.5)

30 de abril | quinta-feira
• O Grêmio Social e Recreativo “1º de Maio”, agremiação dos funcionários da Santa 

Casa, festeja seu aniversário, na União Esportiva Portuguesa. (A Crítica – Coluna Sim e 
Não, de 22 de abril de 1970, número da página não identificado)
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• Aniversário de 38 anos do Sul América Esporte Clube. (Jornal do Comércio, de 29 
de abril de 1970, p.4)

• Aniversário do Lions Clube de Manaus – Vitória Régia, com jantar no Restaurante 
Manaus 300. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 30 de abril de 1970, número da pá-
gina não identificado)

• Instalação da Subcomissão Geral de Investigações do Amazonas, no Palácio Ro-
doviário. Criada pelo Decreto-Lei nº 359, de dezembro de 1969, seu presidente é o te-
nente-coronel Jorge Teixeira de Oliveira, comandante do Centro de Instrução de Guer-
ra na Selva (Cigs). (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 30 de abril de 1970, número da 
página não identificado)
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1º de maio | sexta-feira
• Abertura da “VIII Olimpíada do Amazonas”, no Estádio General Osório, com o 

acendimento da pira olímpica e desfile das equipes participantes. (A Crítica – Coluna 
Sim e Não, de 29 de abril de 1970, número da página não identificado)

• Os Diários e Rádios Associados promovem coquetel de lançamento do Concurso 
“Miss Amazonas-70”, no aeroporto internacional de Ponta Pelada. O evento tem a pre-
sença de Suely Veras, Miss Amazonas-69, e de outras representantes de anos anterio-
res. (Jornal do Comércio, de 1º de maio de 1970, capa)

• Primeiro aniversário do Conjunto Residencial Castelo Branco e instalação oficial da 
Associação Comunitária Castelo Branco (ACCB). (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, 
de 1º de maio de 1970, p.5)

• A jovem Lenyr Nascimento Mota é escolhida “Rainha dos Calouros” da Universida-
de do Amazonas, em concurso promovido pelo Diretório Central de Estudantes (DCE) 
durante a “Festa dos Calouros-70”, no Ideal Clube. (O Jornal – Coluna O Jornal da Beti-
na, de 3 de maio de 1970, número da página não identificado)

02 de maio | sábado 
• O governador Danilo Areosa realiza coquetel às autoridades para apresentar as 

instalações do novo Quartel da Polícia Militar do Estado. (A Crítica – Coluna Sim e Não, 
de 29 de abril de 1970, número da página não identificado)

• O Acácia Clube realiza baile a rigor em comemoração ao seu quarto aniversário 
de fundação. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 1º de maio de 1970, número da 
página não identificado)

• A jovem Maria Cristina da Silva, representante do São Raimundo, é eleita “Rai-
nha do Festival da Cerveja”, concurso que ocorreu em evento realizado pela Cervejaria 
Cerpa, no Estádio da Colina, em benefício das obras de conclusão do Estádio Vivaldo 
Lima. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 3 de maio de 1970, número da página 
não identificado)

03 de maio | domingo 
• Aniversário de 94 anos de fundação da Polícia Militar do Estado, com uma Missa 

em Ação de Graças na Praça de São Sebastião. “Às 9 horas haverá formatura geral na 
mesma Praça e compromisso de Oficiais promovidos ao 1º Posto. Entrega da Medalha 
Tiradentes aos condecorados pelo Governador. Às 20 horas, haverá um coquetel na 
sede do Ideal Clube”. (Jornal do Comércio, de 3 de maio de 1970, p.8)

• O Rio Negro é campeão juvenil da Taça Amazonas, ao derrotar o Nacional por 3 a 
2, gols de Airton, Nazaré e Geraldo pelo galo carijó; Naninho e Fernando descontaram 
para o leão da Vila Municipal. O Rio Negro venceu com James, Heleno, Francisco Ma-
nuel, Djair (Dalbert); Adamastor e Adalberto; Geraldo, Chiquinho (Cauby), Airton e Na-
zaré. (A Crítica, de 4 de maio de 1970, número da página não identificado) 
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• Missa solene em consagração ao Dia de Nossa Senhora do Líbano, celebrada 
pelo arcebispo de Manaus, Dom Joao de Souza Lima, no altar da santa padroeira, na 
Igreja dos Remédios. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 3 de maio de 1970, nú-
mero da página não identificado)

• Mary Lee Pi Kung é eleita “Rainha do Encontro das Águas” em concurso realizado 
pelo colunista social Nogar, a bordo do navio “Imediato Carepa”, da Enasa. “Mary, de 
apenas 14 anos, foi escolhida pela comissão julgadora, quando o barco se encontrava 
sobre o encontro das águas dos Rios Negro e Solimões, e o conjunto dos Aristocratas 
animava as trezentas e tantas pessoas que se encontravam a bordo”. (A Crítica – Colu-
na Sim e Não, de 4 de maio de 1970, número da página não identificado)

04 de maio | segunda-feira
• Aniversário de 15 anos de criação e de 12 anos de instalação da Faculdade de Ci-

ências Econômicas. (A Crítica, de 6 de maio de 1970, p.5) 
• Aniversário do coronel Darly Sampaio, diretor da Companhia Siderúrgica da Ama-

zônia (Siderama). (A Notícia, Coluna Mini Notícias, de 3 e 4 de maio de 1970, p.6)
• O Conselho Universitário aprova o novo estatuto da Universidade do Amazonas. 

“Com a reforma aprovada, a Universidade do Amazonas passará a executá-la em 1971, 
já com cursos de Humanidades e Ciências para os estudantes do primeiro ano da Uni-
versidade”. (A Crítica, de 6 de maio de 1970, p.5)

• Início das aulas do cursinho pré-vestibular Corujão, no Instituto de Educação do 
Amazonas (IEA), promovido pelo Diretório Acadêmico Aristóteles Estagira, cujo presi-
dente é o acadêmico Belisário Lobo Arce. “As aulas são ministradas por professores-
-alunos na Faculdade de Filosofia e a finalidade é preparar candidatos para os cursos 
de Filosofia, Pedagogia, Letras, Matemática, Ciências, Química, Biblioteconomia, Edu-
cação Física e Jornalismo”. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 8 de maio de 1970, nú-
mero da página não identificado)

• Os escritórios da Luciatour passam a funcionar no 5º andar do edifício Lobrás, sala 
511. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 3 e 4 de maio de 1970, p.6)

05 de maio | terça-feira
• Aniversário de Flaviano Limongi, presidente da Federação Amazonense de Fute-

bol (FAF). (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 7 de maio de 1970, p.3)
• O Centro de Irradiação Mental “Tattwa Emanuel”, do Círculo Esotérico da Comu-

nhão do Pensamento, realiza uma sessão branca em homenagem póstuma ao seu ve-
nerável irmão Álvaro Botelho Maia, pelo primeiro ano de sua passagem para o plano 
espiritual. A sessão ocorre no templo da entidade, na rua Ramos Ferreira, n. 409. (A No-
tícia, de 3 e 4 de maio de 1970, número da página não identificado)
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06 de maio | quarta-feira
• O Colégio Dom Bosco festeja o dia consagrado a São Domingos Sávio. Na oca-

sião, o arcebispo metropolitano recebe das mãos do padre diretor o valor das contri-
buições arrecadadas em favor da Campanha da Fraternidade, o equivalente a mais de 
dois mil cruzeiros. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 6 de maio de 1970, núme-
ro da página não identificado)

• A Associação Comercial do Amazonas concede o título de sócio benemérito ao 
comandante Antônio Oscar Montenegro. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de 
Perfil, de 8 de maio de 1970, p.8)

07 de maio | quinta-feira
• O ex-deputado federal Francisco Pereira da Silva recebe o título de “Cidadão Be-

nemérito do Amazonas”, na Assembleia Legislativa do Estado. “Na Câmara Federal, 
prestou relevantes serviços ao nosso Estado, sendo de destacar o projeto de sua au-
toria que criou a Zona Franca de Manaus, órgão que, após totalmente reformulado em 
1967, vem impulsionando o progresso do Amazonas. Eis aí, portanto, o título justo para 
um homem merecedor”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 6 de 
maio de 1970, p.8)

• Aniversário de três anos da Avianca no Amazonas. “Foi a 7 de maio de 1967 que o 
primeiro avião da cinquentenária AVIANCA chegou a Manaus, iniciando a ligação com 
Bogotá. Era a primeira companhia aérea estrangeira, e até hoje a única, a operar em 
nossa capital...”. (O Jornal, de 7 de maio de 1970, capa) 

• O dr. Luzardo Ferreira Melo deixa a direção da Maternidade Ana Nery e assume o 
Hospital Getúlio Vargas. Em seu lugar, toma posse o dr. Altevir Martins. A dupla soleni-
dade ocorre na Secretaria de Saúde, presidida pelo titular da pasta, o sr. José Leite Sa-
raiva. (Diário da Tarde, de 7 de maio de 1970, p.7)

08 de maio | sexta-feira 
• O Comando Militar da Amazônia (CMA) festeja os 25 anos da finalização ofi-

cial da Segunda Grande Guerra Mundial, na Europa. (Jornal do Comércio, de 8 de 
maio de 1970, capa)

• O capitão Rudá de Almeida Cavalcante toma posse do Comando da Polícia do 
Exército, em cerimônia realizada no CMA. “A Polícia do Exército, no Amazonas, está 
constituída agora de uma Companhia em organização, já que anteriormente a PE cons-
tava apenas do chamado ‘policiamento ostensivo’, sem missões de segurança pro-
priamente dita e de investigações. O capitão Rudá, seu primeiro Comandante, terá a 
missão de organização da Companhia, que no futuro poderá se transformar em um Ba-
talhão, com a criação do V Exército”. (O Jornal, de 7 de maio de 1970, capa)
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• Encerramento do “IV Festival da Cultura”, uma promoção da Fundação Cultural do 
Amazonas. Na ocasião, o governador Danilo Areosa entregou, no Palácio Rio Negro, a 
“Medalha Cidade de Manaus” a diversas personalidades: jornalista Umberto Calderaro 
Filho; poetas Américo Antony e Luiz Bacellar; escritor Cosme Ferreira Filho; engenhei-
ro Deoclécio de Miranda Correa; José Sérgio Cardoso; comerciante Ildefonso Pinheiro; 
Isabel Soares Nogueira; Virgínia Pereira de Amorim; jornalista Maria de Lourdes Archer 
Pinto; madre Madalena Mazzone, e o desembargador André Vidal de Araújo. (A Crítica, 
de 9 de maio de 1970, p.5) 

• O cantor seresteiro Orlando Silva faz show no Restaurante 1.800. (Jornal do Co-
mércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 8 de maio de 1970, p.8)

• Johnny Trinidad, “El Bandolero de lo Infierno”, se apresenta no “In The Crowd 
Club”, mais conhecido como “Boite dos Ingleses”. O cantor é detentor de dois impor-
tantes títulos conquistados em festivais de música: “Palma de Ouro do Festival do Peru” 
e “Disco de Ouro da Argentina”. (Diário da Tarde, de 7 de maio de 1970, capa)

09 de maio | sábado 
• Aniversário de Jauary Guimarães de Sousa Marinho, magnífico reitor da Uni-

versidade do Amazonas. (Jornal do Comércio – Coluna Agenda Social, de 9 de 
maio de 1970, p.3)

• A TV Ajuricaba recebe equipamento de Vídeo-Tape, um projetor da marca Am-
pex-1.100. “Assim é que no fim do corrente mês a população amazonense estará as-
sistindo novelas em vídeo-tape, e os aficionados do futebol poderão assistir a todos os 
jogos da Copa do Mundo, pois para tanto a ‘pioneira’ da TV amazonense já firmou con-
vênio com uma congênere do Sul”. (Jornal do Comércio, de 10 de maio de 1970, capa)

• Início da temporada de apresentações do cantor Moacir Franco, no Teatro Amazo-
nas. (O Jornal, de 9 de maio de 1970, p.2)

10 de maio | domingo
 • O Centro Social do bairro de Cachoeirinha, da Legião Brasileira de Assistência, re-

aliza programação alusiva ao Dia das Mães, intitulada “Festa do Amor Sublime”, inician-
do com missa de ação de graças na Igreja Santa Rita. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 
9 de maio de 1970, número da página não identificado)

• A sra. Raimunda Jenkings é escolhida a “Mãe do Ano” em festa promovida pelo 
Fazendário Clube. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 11 de maio de 1970, número da 
página não identificado)

11 de maio | segunda-feira
• O diretor regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), Mário 

Frazão Tavernard, apresenta à imprensa as obras de instalação de mais cinco canais 
de fonia e quatro de telex em Manaus. (Diário da Tarde, de 11 de maio de 1970, p.7)



58

• O cantor Moacir Franco, em turnê por Manaus, denuncia seus empresários na 
Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS), por não quererem lhe pagar cerca de 
NCr$ 3.600,00 de shows extras realizados além do contratado, e de lhe recusarem pa-
gar também a passagem de regresso dele e da esposa, Heloísa. “Moacir Franco infor-
mou, na ocasião, que foi contratado para fazer dois espetáculos ao preço total de NCr$ 
8.600,00, mas já havia feito três, e para ontem à noite, sem ele saber, estava anunciado 
o quarto espetáculo, no Teatro Amazonas. Aludiu, também, que havia se exibido na TV 
Ajuricaba e por isso não havia recebido nenhum tostão. Salientou o intérprete de ‘Suave 
é a noite’ que, no domingo, no teatro, só entrou em cena depois que lhe pagaram NCr$ 
8.600,00, daí o atraso do início da apresentação, fato que deixou o público – que não 
sabia nada do que estava ocorrendo – bastante revoltado”. (A Notícia, de 12 de maio 
de 1970, número da página não identificado)

12 de maio | terça-feira
• Festa de encerramento da Campanha da Fraternidade, no Acácia Clube, com a 

escolha da “Rainha da Fraternidade”. A vencedora é a jovem Lucineide Oliveira Cardo-
so, representante do Ginásio Brasileiro. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 14 de 
maio de 1970, p.3)

• Início das aulas do Curso Pré-Vestibular Progresso, no Grupo Escolar Barão do Rio 
Branco, para a formação de candidatos que desejam ingressar nas diversas Faculda-
des da Universidade do Amazonas. Seus professores são Isaac Anã (Física), Francis-
co Cordeiro (Química), Jacirema Paes (Português) e Alcidarta Gadelha (Biologia). (Diá-
rio da Tarde, de 12 de maio de 1970, p.4)

• Romaria luminosa em honra de Nossa Senhora de Fátima, saindo da Igreja de São 
Sebastião, às 19h30, para a Igreja da Praça 14 de Janeiro, fazendo o percurso da 10 
de Julho, Getúlio Vargas, Leonardo Malcher e Emílio Moreira. (Jornal do Comércio, de 
12 de maio de 1970, p.8)

13 de maio | quarta-feira
• Cerimônia de posse da nova diretoria do Diretório Acadêmico da Faculdade de Di-

reito: Presidente – Alfredo Monteiro Maia; 1º Vice-Presidente – Armando Monteiro Maia; 
2º Vice-Presidente – Alba Regina Castro Masullo; 1º Secretário – Ari Moutinho; 2º Secre-
tário – Gentil de Souza Filho; Tesoureiro – Elson Rodrigues de Andrade, e Adjunto de 
Tesoureiro – Jorge Motta. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 13 de maio de 1970, núme-
ro da página não identificado)

• Fundação do Centro Cívico Professor Arthur César Ferreira Reis, no Colégio Nossa 
Senhora Auxiliadora. “É este, aliás, o primeiro centro de civismo instituído em Manaus, 
já havendo os seus componentes delineado uma programação preliminar como forma 
de atuação imediata do mencionado órgão educacional”. (A Notícia – Coluna Mini Notí-
cias, de 14 de maio de 1970, número da página não identificado)
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• A famosa peça teatral “Boeing-Boeing” é apresentada em Manaus, no Teatro Ama-
zonas, sob o patrocínio da Fundação Cultural do Amazonas. A peça é encenada pe-
los atores Rubens de Falco, Milton Moraes, Geórgia Quental, Yara Côrtes, Maria Helena 
Dias e Fabíola Fraccaroli. (Jornal do Comércio, de 12 de maio de 1970, capa)

14 de maio | quinta-feira
• Aniversário de nove anos de fundação da Maternidade Ana Nery, localizada à rua 

Duque de Caxias e dirigida pelo dr. Altevir Martins. (O Jornal, de 15 de maio de 1970, p.5)
• Inauguração do Serviço de Bibliotecas Volantes, vinculado à Biblioteca do Estado, 

da Fundação Cultural do Amazonas, com o funcionamento dos dois carros-biblioteca 
da nova entidade. “Já amanhã, dia 15, os dois veículos iniciarão suas atividades, fican-
do um no Grupo Escolar São Luiz Gonzaga e o outro no Grupo Escolar Murilo Braga, na 
Colônia Oliveira Machado”. (O Jornal, de 14 de maio de 1970, p.5)

• O avião PP-SMC da Vasp, que fazia o voo entre Brasília e Manaus, é sequestrado 
quando sobrevoava Jacareacanga, a 20 minutos da capital amazonense. O sequestra-
dor é o jovem Clóvis Michel, quintanista de Medicina, residente em São Paulo. “Depois 
que o avião decolou de Brasília, nas proximidades de Jacareacanga, foi até o sanitá-
rio, onde desenfaixou o braço e saiu com os revólveres na cintura diretamente para a 
cabine do comandante, ordenando-lhe que seguisse para Cuba”. O aparelho pousou 
em Georgetown, às 14h45, onde desembarcaram todos os passageiros e quatro tripu-
lantes, daí seguindo para Curaçao. (Jornal do Comércio, de 15 de maio de 1970, capa)

• A Aliança Renovadora Nacional (Arena) instala seu 10º Diretório Distrital em Ma-
naus, à rua Barcelos, n. 248, no bairro Presidente Vargas (Matinha). (Jornal do Comér-
cio, de 16 de maio de 1970, p.8)

• A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Amazonas lança a 
revista “Temas em Foco”. (O Jornal, de 14 de maio de 1970, p.5)

15 de maio | sexta-feira
• Aniversário de 26 anos de fundação do Bancrévea Clube, cujo presidente é o sr. 

Hiram Carvalho. “Fundado por homens do gabarito de Wanderley Normando, Pio Veiga, 
Osvaldo Rebelo, Estevão de Castro Pinto, Raimundo Figueira, Waldemir Siqueira e Luiz 
Caetano, o Bancrévea deu seus primeiros passos sob o comando de Waldemir Siquei-
ra, nome apontado e aclamado por todos os funcionários que participaram da Assem-
bleia Geral da fundação do clube”. (O Jornal, de 15 de maio de 1970, p.5)

• Os passageiros do avião da Vasp PP-SMC, sequestrado para Havana em 14 de 
maio, regressam de Georgetown para Manaus em outro Boeing, prefixo PP-SME, que 
aterrissou no Aeroporto Ponta Pelada às 18h. Entre os reféns, o secretário de educação, 
Vinícius Câmara. (Jornal do Comércio, de 16 de maio de 1970, capa)

• Reinauguração da boate Acapulco, de propriedade do sr. Mário Oliveira. (Diário 
da Tarde 1ª Edição – Coluna Mundo Social, de 11 de maio de 1970, p.3)
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16 de maio | sábado
• Aniversário de 90 anos da Santa Casa de Misericórdia, instituição dirigida pela 

sra. Josephina de Mello. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 14 de 
maio de 1970, p.8)

• Aniversário de 68 anos de fundação do Centro de Caridade e Resignação, locali-
zado à rua José Clemente, n. 410, e presidido pelo sr. Olavo Ferreira. (Jornal do Comér-
cio – Coluna Seara Espírita, de 14 de maio de 1970, p.2)

• Abertura dos “IV Jogos Universitários”, no Estádio General Osório, promovidos pela 
Federação Universitária de Desportos. (Jornal do Comércio, de 16 de maio de 1970, p.4)

• Festa de aniversário do Bancrévea Club, com inauguração da nova sede da agre-
miação, na avenida Getúlio Vargas, e presença de Vera Fischer, Miss Brasil-69. (Jornal 
do Comércio, de 19 de maio de 1970, capa)

17 de maio | domingo
• Centenário da Biblioteca Pública do Estado. “17 de maio de 1870: Fica desde já 

criada, no edifício em que funciona o Lyceu, uma Sala de Leitura que servirá de núcleo 
a Biblioteca Pública do Amazonas. Decisão dada e executada no palácio da presidên-
cia da província do Amazonas no 49º ano da Independência e do Império”. (A Crítica, 
de 16 de maio de 1970, p.5)

• Encerramento da “VIII Olimpíada Operária do Amazonas”, com solenidade no 5º 
andar do Palácio da Indústria. O evento é realizado pelo Departamento Regional do Ser-
viço Social da Indústria (Sesi). (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 
16 de maio de 1970, p.8)

18 de maio | segunda-feira
• A Miss Brasil-69, Vera Fischer, que veio a Manaus para cumprir agenda social em 

alguns clubes da cidade, conhece o “Encontro das Águas”, a convite da Selvatur. “A 
tarde foi toda para compras e as despedidas aconteceram em noturna das mais movi-
mentadas no Ideal Clube, promoção dos Diários Associados, no comando Os Embaixa-
dores”. (A Crítica – Coluna Ana Maria Informa, de 19 de maio de 1970, número da pá-
gina não identificado)

• Inauguração da primeira “vaca” mecânica instalada em Manaus, no Grupo Esco-
lar Cunha Melo, em solenidade presidida pelo secretário de educação, em exercício, sr. 
Walter Povoleri, representação da Campanha Nacional de Alimentação Escolar. (A Notí-
cia – Coluna Mini Notícias, de 19 de maio de 1970, número da página não identificado)
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19 de maio | terça-feira
• Abertura oficial da “Semana da Indústria”, na TV Ajuricaba, pelo presidente da Fe-

deração das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), João de Mendonça Furtado. 
(Jornal do Comércio, de 17 de maio de 1970, p.8)

• O Navio-Transporte “Barroso Pereira”, pertencente à Diretoria de Transportes da 
Marinha de Guerra do Brasil, chega a Manaus com 3,5 toneladas de moedas do novo 
Cruzeiro, nos valores de 50, 20, 10, 5, 2 e 1 centavos, para circulação na praça local. 
(Jornal do Comércio, de 20 de maio de 1970, capa)

• A firma Philips do Brasil S.A. é a vencedora da concorrência pública para a ilumi-
nação do Estádio Vivaldo Lima. (Jornal do Comércio, de 20 de maio de 1970, p.4)

20 de maio | quarta-feira
• O superintendente da Suframa, coronel Floriano Pacheco, entrega os certifica-

dos de aprovação de seis empresas industriais que serão implantadas na área da Zona 
Franca de Manaus e receberão os benefícios estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 288. 
São elas: Tecnocério Ltda. (representada pelo sr. Emídio Vaz d’Oliveira); Italux Ltda. 
(pelo sr. Fernando Bomfim); Madeireira Moss (sr. Francisco Moss); Pereira Lopes – Ibe-
sa (sr. José Oliva de Andrade); Pritefisa (srta. Neise Valente) e Antex S.A. (sra. Joana 
Bede). (Jornal do Comércio, de 21 de maio de 1970, capa)

• Apresentação da peça “Harmonia e Contraste”, no Teatro Amazonas, baseada na 
música folclórica e em poemas brasileiros e norte-americanos. A produção e direção é 
do ator brasileiro Sérgio Viotti, que selecionou as canções e poemas e traduziu as poe-
sias norte-americanas. (Jornal do Comércio, de 19 de maio de 1970, p.8)

21 de maio | quinta-feira
• O Conselho Estadual de Cultura aprova, por unanimidade, a proposta do vice-pre-

sidente Djalma Batista, de uma moção de honra ao ex-secretário Vinícius Câmara “pela 
maneira brilhante com que se houve à frente da Secretaria de Educação e Cultura e do 
mesmo Conselho”. A moção foi aprovada pelos conselheiros Mário Ypiranga Monteiro, 
Genesino Braga, Elson Farias, José Matos Filho, Carlos Eduardo Gonçalves, Jorge Tu-
fic, Álvaro Páscoa, André Araújo e Randolpho Bittencourt. (Jornal do Comércio, de 22 
de maio de 1970, p.2)

• Criação da Associação Atlética Central de Ferragens, que congrega os funcioná-
rios dessa firma comercial de Manaus. O sr. Joaquim Soares foi aclamado como presi-
dente. (Jornal do Comércio, de 30 de maio de 1970, p.4)

• O sr. Rodolfo Vale é eleito venerável da Loja Maçônica Amazonas. (A Crítica – Co-
luna Bazar, de 23 de maio de 1970, número da página não identificado)
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• O Restaurante Manaus 300 inaugura seu novo salão de refeições, com co-
quetel à imprensa. (Diário da Tarde – Coluna DT no Lar e na Sociedade, de 20 de 
maio de 1970, p.4)

22 de maio | sexta-feira
• Aniversário de dois anos do conjunto “The Sinners”, com festa no Bancrévea Clu-

be, na avenida Getúlio Vargas. (A Crítica, de 20 de maio de 1970, p.5)
• A Paróquia de Santa Rita de Cássia, na Cachoeirinha, comemora o dia em hon-

ra à sua padroeira. (O Jornal – Coluna A Igreja em Foco, de 22 de maio de 1970, p.4) 
• O salão de beleza “Art-Class”, das proprietárias Raimundinha e Maria do Carmo, 

realiza desfile de penteados, no Cheik Clube, com sorteio de perucas confeccionadas 
pelo próprio salão. (Jornal do Comércio, de 22 de maio de 1970, p.2)

• O Olímpico Clube inaugura a luz negra na sua boite “O Embalo da Onça”. (O Jor-
nal – Coluna O Jornal da Betina, de 22 de maio de 1970, p.3)

23 de maio | sábado
• O navio-escola “Custódio de Melo” chega a Manaus com 35 oficiais e 94 guardas-

-marinhas, em operação de adestramento. Seu comandante é o capitão de mar e guer-
ra Paulo de Bonoso Duarte Pinto. (O Jornal, de 22 de maio de 1970, p.5)

• Comemoração do “Dia da Infantaria”, no 1º Batalhão de Infantaria de Selva (1º 
BIS), com formatura, desfile de tropas e competições esportivas, programa organizado 
pelo coronel Paulo Andrade. (A Crítica – Coluna Ana Maria Informa, de 23 de maio de 
1970, número da página não identificado)

• O governador em exercício, Homero de Miranda Leão, assiste ao teste de equipa-
mento de estúdio da TV Educativa do Amazonas, no prédio provisório da rua Major Ga-
briel. Em seguida, o presidente da TV, Walter Polvoleri, leva Miranda Leão à Ponta Ne-
gra para ver o andamento das obras civis da sede da emissora. (O Jornal, de 24 de 
maio de 1970, número da página não identificado)

• Reinício das atividades sociais do Atlético Rio Negro Clube, com grande baile no 
Salão dos Espelhos e a apresentação dos cantores José Roberto e Noite Ilustrada. (Jor-
nal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 20 de maio de 1970, p.3)

• Lucineide Cardoso é eleita “Miss Fast-70”, em festa no Fast Clube, com participa-
ção da banda “The Rocks”. (A Crítica – Coluna Ana Maria Informa, de 25 de maio de 
1970, número da página não identificado)

24 de maio | domingo
• Aniversário de Pedro Novelli, proprietário da loja Icimex. (O Jornal – Coluna O Jor-

nal da Betina, de 24 de maio de 1970, p.3)
• O Nacional é campeão do Torneio Início do Campeonato Amazonense de Futebol 

de 1970, ao vencer o time do América, nos pênaltis, por 4x2, em jogo realizado no cam-
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po do Parque Amazonense. No tempo normal, a partida foi 0x0. (Jornal do Comércio, 
de 26 de maio de 1970, p.4)

• O padre Luiz Gonzaga de Souza, ordenado na Igreja de São Raimundo, reza a sua 
primeira missa festiva na Catedral Metropolitana de Manaus. (O Jornal – Coluna O Jor-
nal da Betina, de 23 de maio de 1970, p.3)

• Inauguração de um jardim da infância para as crianças pobres da rua Cláudio 
Mesquita, no bairro São Geraldo, por iniciativa do mestre Duca Brito. (O Jornal, de 24 
de maio de 1970, p.11)

• Procissão em honra ao dia consagrado a Nossa Senhora Auxiliadora. “Com a par-
ticipação especial dos alunos dos colégios D. Bosco, Auxiliadora, Patronato Santa Tere-
zinha, Escola Industrial Salesiana, associação dos ex-alunos, a procissão sairá às 16,30 
horas do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, obedecendo o seguinte percurso: Silva 
Ramos, Ferreira Pena, Ramos Ferreira, Eduardo Ribeiro, José Clemente, Epaminondas 
e Praça D. Bosco”. (Jornal do Comércio, de 24 de maio de 1970, capa)

• Inauguração da “Boite Astral 70”, no Atlético Rio Negro Clube, com homenagem 
aos guardas-marinhas do navio-escola Custódio de Melo. (O Jornal – Coluna O Jornal 
da Betina, de 24 de maio de 1970, p.3)

25 de maio | segunda-feira 
• O “Industrial do Ano de 1970”, sr. Nilo Tavares Coutinho, recebe o diploma de “Mé-

rito Industrial”, da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), no encerramento da 
“Semana da Indústria”. (O Jornal, de 24 de maio de 1970, p.5)

26 de maio | terça-feira
• A Federação dos Escoteiros e Técnicos em Liderança inicia Curso de Liderança, 

Reunião e Trabalho em Grupo, no Colégio Dom Bosco. (O Jornal – Coluna O Jornal da 
Betina, de 26 de maio de 1970, p.3)

• Jantar festivo no Restaurante Chapéu de Palha, reunindo o Rotary Clube de Ma-
naus Centro e o de Adrianópolis. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 26 de 
maio de 1970, p.3)

27 de maio | quarta-feira
• Inauguração da casa noturna “Danilo’s”, na rua Silva Ramos, com a presença do 

governador Danilo Areosa e do ministro Hygino Corsetti. “Boite cheia de bossas, com 
salões para novos e menos-novos, grutinhas para namorados, seleção musical boa 
(apesar do som ruim), uisquinho caro, etc.”. (A Notícia – Coluna Por Dois, de 30 de 
maio de 1970, p.6)

• Formatura da primeira turma do Centro de Formação de Técnicos em Comunica-
ções, um convênio entre a Sudam, Embratel e os salesianos. A programação inclui Mis-
sa em Ação de Graças na Igreja de São José Operário e entrega de diplomas no audi-
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tório do Patronato Santa Terezinha. O patrono dos formandos é o coronel João Walter 
de Andrade e o paraninfo, o ministro das Comunicações, Hygino Corsetti. (O Jornal, de 
26 de maio de 1970, p.5)

28 de maio | quinta-feira
• Inauguração da iluminação do campo de futebol do balneário do Bancrévea Clu-

be, no bairro de Flores. “Ali, onde sempre aconteceram as famosas peladas do Ban-
crévea, reunindo figuras cujos nomes hoje integram a história do clube, existe um cam-
po de futebol modelar, e outras quadras de esportes (vôlei, basquete, futebol de salão, 
etc.), todas iluminadas pela Pecol”. (A Notícia, de 28 de maio de 1970, p.6)

29 de maio | sexta-feira 
• O dr. Ney Bahiense Lacerda é eleito presidente da Associação Médica do Amazo-

nas (AMA), para o biênio 1970/72. A eleição ocorreu na sala da Diretoria do Ambulató-
rio Central do INPS. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 31 de maio de 1970, p.5)

• A Delegacia da Fundação IBGE no Amazonas comemora o “Dia do Geógrafo e do 
Estatístico”. (Jornal do Comércio, de 30 de maio de 1970, p.8)

• A diretora da TV Ajuricaba, Sadie Hauache, oferece um coquetel de inauguração 
do equipamento de vídeo-tape da emissora. O evento acontece nos estúdios da TV e 
tem a presença da imprensa e de autoridades. (A Notícia – Coluna Por Dois, de 30 de 
maio de 1970, p.6)

• O Bancrévea Clube inaugura a sua boate, na sede nova da avenida Getúlio Var-
gas, com a “Festa das Margaridas”, animada pelo conjunto “Os Embaixadores”. (Diário 
da Tarde, de 29 de maio de 1970, p.7)

30 de maio | sábado 
• Aniversário do jornalista Epaminondas Baraúna. (A Crítica – Coluna Bazar, de 30 

de maio de 1970, número da página não identificado)
• Aniversário do industrial Sócrates Bonfim, presidente da Companhia Siderúrgica 

da Amazônia. (A Notícia – Coluna Por Dois, de 30 de maio de 1970, p.6)
• O Atlético Spartacus Clube realiza festa com a escolha da “Garota Spartana 70”. 

(Diário da Tarde – Coluna DT no Lar e na Sociedade, de 20 de maio de 1970, p.4)
• A Associação Comunitária Castelo Branco (ACCB), no Parque Dez, escolhe a jo-

vem Linda Souza Pontes como sua representante no concurso Miss Amazonas-70. (Di-
ário da Tarde 1ª Edição, de 1º de junho de 1970, p.6)

31 de maio | domingo
• Aniversário do jornalista Helen Veras, assessor de imprensa do Ministério da Agri-

cultura. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 31 de maio de 1970, p.8)
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1º de junho | segunda-feira
• Primeiro assalto de uma agência bancária em Manaus, no Banco Português, loca-

lizado na avenida Sete de Setembro. Um jovem com idade entre 23 e 25 anos adentra 
a agência e ordena, apontando um revólver, que todos os clientes vão para o banheiro. 
Após limpar o dinheiro dos caixas e uma parte do que estava no cofre, num montante de 
80 milhões, e colocar tudo em uma pasta, o assaltante saiu calmamente pela avenida, 
até que alguém gritou da portaria do banco: “Pega o ladrão!”. O larápio foi perseguido 
pelos populares e apanhado pela polícia na rua Itamaracá, sendo levado à Central de 
Polícia. Ao chegar lá, verificou-se que a arma usada era um revólver de brinquedo da 
marca “Estrela”. (Diário da Tarde, de 1º de junho de 1970, p.4)

• Solenidade de inauguração das novas instalações do Departamento de Trânsito 
(Detran), no antigo prédio na rua José Paranaguá, que foi completamente reformado. (A 
Crítica – Coluna Sim e Não, de 30 de maio de 1970, número da página não identificado)

• Início do Curso Intensivo de Iniciação Teatral, no Teatro Amazonas, promovido 
pela Fundação Cultural do Amazonas. (O Jornal, de 24 de maio de 1970, p.5)

02 de junho | terça-feira
• Primeiro aniversário da Escola Reunida Leonilla Marinho, que serve aos moradores 

do conjunto residencial Castelo Branco, no Parque 10 de Novembro. “Às 8 horas, com 
a presença do prefeito Paulo Nery, representante da Secretaria da Educação e Cultura 
e da direção da Cohab-AM, foi feita a aposição de um quadro com foto da saudosa sra. 
Leonilla”. (Diário da Tarde, de 2 de junho de 1970, p.7)

• Inauguração da quinta Loja Rivera, no bairro de Cachoeirinha, de propriedade dos 
irmãos Pereira. (A Crítica – Coluna Bazar, de 4 de junho de 1970, p.11) 

• Encerramento das inscrições dos grupos que se apresentarão no “XIV Festival 
Folclórico do Amazonas”, o tradicional “Festão do Povo”. (Diário da Tarde, de 2 de ju-
nho de 1970, capa)

• A Secretaria de Imprensa e Divulgação (SID) escolhe os três primeiros colocados 
do concurso estudantil sobre “Tiradentes”, de alunos do curso primário. São eles: 1º) 
João Coelho Braga, aluno do 5º ano do Grupo Escolar Princesa Izabel, cujo prêmio é 
de Cr$ 200,00; 2º) Edson Ribeiro Gouveia, residente na rua São Luís, bairro da Alvora-
da (Chapada), prêmio de Cr$ 100,00, e 3º) Lourenço da Silva Braga Neto, do 3º ano do 
Grupo Escolar Princesa Izabel, prêmio de Cr$ 50,00. (Jornal do Comércio, de 3 de ju-
nho de 1970, p.2)

03 de junho | quarta-feira
• Aniversário da professora Eunice Serrano Teles de Souza, “que durante longos 

anos foi diretora do Instituto de Educação do Amazonas, desde o tempo em que se cha-
mava de Escola Normal, fazendo nome como educadora”. (A Notícia – Coluna Por Dois, 
de 3 de junho de 1970, p.6)
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• A Delegacia da Fundação IBGE em Manaus inicia as inscrições para a seleção 
de 211 recenseadores que irão trabalhar no Censo Demográfico de 1970 no Amazo-
nas, que terá início em setembro. Os candidatos deverão ser maiores de 18 anos e po-
derão se inscrever na sede do instituto, à rua Lobo d’Almada. (Jornal do Comércio, de 
3 de junho de 1970, p.8)

• Os estudantes do Instituto de Educação do Amazonas (IEA) realizam a sua Festa 
de Páscoa, na Catedral Metropolitana de Manaus. (O Jornal, de 3 de junho de 1970, p.5)

04 de junho | quinta-feira
• O Conselho Federal de Educação (CFE) aprova o Estatuto da Universidade do 

Amazonas. “Concluída sua tramitação no MEC, o Estatuto seguirá, posteriormente, à 
aprovação do presidente da República, que baixará decreto a respeito. Começará, en-
tão, a ter vigor a nova estrutura da Universidade do Amazonas, que será uma das mais 
modernas do país”. (Jornal do Comércio, de 6 de junho de 1970, p.8)

05 de junho | sexta-feira
• Início da montagem do tablado de madeira, no centro do gramado do Estádio Ge-

neral Osório, onde as danças se apresentarão no XIV Festival Folclórico do Amazonas, 
que terá início no dia 14 próximo. “Conjuntos famosos, como o bumbá Corre-Campo, 
que estavam ausentes do Festival, por motivos alheios à nossa vontade, estão retornan-
do ao FESTÃO e prometem funções magníficas aos seus fãs e ao povo em geral”. (Diá-
rio da Tarde, de 5 de junho de 1970, p.2)

• Os calouros da Faculdade de Odontologia, através do seu Diretório Acadêmico 
“Jonas da Silva”, realizam o “Baile das Feras”, no Bancrévea Clube, com show do con-
junto “Os Embaixadores”. (O Jornal, de 5 de junho de 1970, p.2)

06 de junho | sábado 
• Aniversário do Ideal Clube com coquetel no salão nobre às 13h e baile às 22h30, 

na boate Moranguinho. Durante a festa, “desfiles de modas patrocinado pela Zélia Bou-
tique e de perucas patrocinado pela Fábrica de Perucas Le Toupet. O traje é esporte e 
o toque musical estará a cargo do superenvenenado conjunto Os Embaixadores”. (Jor-
nal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 6 de junho de 1970, p.8)

• Aniversário do professor Manoel Bastos Lyra, presidente do Atlético Rio Negro Clu-
be. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 6 de junho de 1970, p.5)

 07 de junho | domingo
• A jovem Analiz Feitosa, representante do Bancrévea, é eleita Miss Amazonas-70, 

em evento realizado nos salões do Atlético Rio Negro Clube. (Jornal do Comércio, de 9 
de junho de 1970, capa)
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 08 de junho | segunda-feira
• Início do 18º Curso de Guerra na Selva, no QG do CIGS, no bairro São Jorge, com 

a participação de capitães e tenentes do Comando Militar da Amazônia, dos quatro 
Exércitos, do Comando Militar do Planalto, de Polícias Militares, da Aeronáutica e da 
Marinha. “Haverá inicialmente uma solenidade, iniciando às 7:30, quando falarão aos 
alunos o coronel Ayres, comandante da Base Aérea de Manaus; comandante Mário 
Fonseca Hermes, capitão dos Portos; e coronel Jorge Teixeira de Oliveira, comandan-
te do CIGS, que abordarão as atividades de suas respectivas Armadas no processo de 
desenvolvimento regional”. (Jornal do Comércio, de 7 de junho de 1970, p.8)

• A senhora Maria de Miranda Leão, carinhosamente chamada de Mãezinha, é con-
decorada com a “Medalha Cidade de Manaus”, pelo governador Danilo Areosa, em ce-
rimônia realizada no Palácio Rio Negro. “Mãezinha conta hoje com 83 anos de idade e 
vive no sul do País. Na homenagem, ela será representada por sua sobrinha, Irmã Ma-
ristella Miranda Leão Auxiliadora. (A Crítica, de 8 de junho de 1970, p.4)

09 de junho | terça-feira
• Aniversário de quatro anos de fundação do Centro Espírita Joana D’Arc, com sede 

na rua dos Andradas, n. 335. (Jornal do Comércio – Coluna Seara Espírita, de 11 de ju-
nho de 1970, p.2)

• Chega à capital amazonense, em duas viagens feitas por um gigantesco C-130, a 
primeira turma de 150 soldados que servirão na Base Aérea de Manaus. “Os soldados 
são quase todos amazonenses e foram recrutados pela Base Aérea de Belém, onde 
receberam quatro meses de treinamento, antes de serem devolvidos a Manaus. Eles 
substituirão uma turma de 36 soldados que vieram de Belém para guarnecer a Base 
Aérea de Manaus desde que ela foi instalada”. (A Crítica, de 10 de junho de 1970, p.4)

10 de junho | quarta-feira
• O “Dia da Artilharia” é celebrado em cerimônia na Praça General Osório, onde o 

coronel Arídio Brasil, chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia (CMA), lê 
a Ordem do Dia do Comandante Militar, relembrando a figura do marechal Emílio Luís 
Mallet, patrono daquela Arma. (Jornal do Comércio, de 11 de junho de 1970, capa)

• Os senhores Mário Guerreiro, Edgar Monteiro de Paula e Elias Benzecry são ree-
leitos presidente, primeiro e segundo secretários, respectivamente, da Associação Co-
mercial do Amazonas (ACA). (Jornal do Comércio, de 11 de junho de 1970, capa)

• A Associação Atlética Banco da Lavoura realiza festa caipira no Cheik Clube, com 
o conjunto “The Blue Birds”. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 10 de 
junho de 1970, p.3)
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11 de junho | quinta-feira
• Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, com comemoração a bordo da Cor-

veta Iguatemi, onde o comandante Fonseca Hermes, capitão dos Portos do Amazonas, 
Acre e Territórios, leu a Ordem do Dia, que foi assistida pelo  governador Danilo Areo-
sa, coronel Arídio Brasil, comandante militar da Amazônia, em exercício, e demais auto-
ridades. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 13 de junho de 1970, p.3)

• Início da execução do Planejamento Integrado da Grande Manaus, com a chega-
da dos técnicos do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), órgão do 
Ministério do Interior. (Diário da Tarde, de 11 de junho de 1970, capa)

12 de junho | sexta-feira
• Aniversário de Carlos Augusto Carneiro, presidente do Ideal Clube. (A Notícia – 

Coluna Por Dois, de 12 de junho de 1970, p.6)
• O sr. Ney Bahiense de Lacerda toma posse como novo presidente da diretoria da 

Associação Médica do Amazonas, em cerimônia presidida pelo secretário de saúde 
José Leite Saraiva, realizada na Santa Casa de Misericórdia. (Jornal do Comércio, de 
13 de junho de 1970, p.8)

• O deputado Andrade Netto apresenta projeto de lei na Assembleia Legislativa do 
Estado, concedendo o título de “Cidadão Benemérito do Amazonas” ao engenheiro Le-
opoldo Cardoso de Amorim Filho, presidente da Companhia de Serviços Aéreos Cruzei-
ro do Sul, pelos relevantes serviços prestados à região e ao Amazonas por essa com-
panhia de aeronavegação. (O Jornal, de 13 de junho de 1970, p.4)

• Carlos Michiles vence a eleição para a presidência do Centro Estudantil Plácido 
Serrano, órgão representativo do corpo discente do Colégio Estadual do Amazonas. 
“Fato curioso e de grande significação é que o Centro há oito anos estava fechado, sem 
cumprir, portanto, as suas finalidades”. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 13 de ju-
nho de 1970, p.5)

 • O titular da Delegacia de Segurança Política e Social (DOPS), major Freire, co-
manda diligência ao famoso Hotel Madrid, também conhecido por “Verônica”, para fe-
char os apartamentos que eram utilizados como “ninhos de amor” no referido lupanar. 
(Jornal do Comércio, de 13 de junho de 1970, p.8)

13 de junho | sábado
• Alunos e professores do Ginásio Ruy Araújo, na Cachoeirinha, participam de co-

munhão pascal no pátio dessa unidade educacional. (Jornal do Comércio – Coluna De 
Frente e de Perfil, de 13 de junho de 1970, p.8)

• A Escola Reunida Leonilla Marinho, no Conjunto Castello Branco, no Parque 10, re-
aliza festa caipira com guloseimas da época, balões e fogueira. (Jornal do Comércio – 
Coluna De Frente e de Perfil, de 13 de junho de 1970, p.8)
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• O Sesi organiza sua primeira festa junina do ano, em Educandos, no Núcleo Social 
nº 1. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 13 de junho de 1970, p.8)

• O Olímpico Clube promove sua tradicional “Festa Portuguesa”, com a exibição de 
danças do Grupo Folclórico Os Lusitanos e apresentação do cantor português Antônio 
Campos, o Rei da Desgarrada, e da renomada cantora Lucia Costa. O serviço de bar é 
do mestre Oliveira, do Restaurante 1.800, com caldo verde, bolinhos de bacalhau, ba-
calhau na brasa, bacalhau à Gomes de Sá, filé à Nicola e vinhos portugueses em garra-
fa e em canecas. (Jornal do Comércio, de 13 de junho de 1970, p.3)

14 de junho | domingo 
• Abertura do XIV Festival Folclórico do Amazonas, o “Festão do Povo”, no Estádio 

General Osório, promoção de “O Jornal” e “Diário da Tarde”, da empresa Archer Pinto, 
com o apoio do governador Danilo Areosa, do Comando Militar da Amazônia, 12ª Re-
gião Militar, prefeito Paulo Nery, Companhia de Eletricidade e Centrais Elétricas do Bra-
sil. Entre os convidados, a condessa Pereira Carneiro, diretora-presidente do “Jornal do 
Brasil”. Os grupos participantes são os seguintes (pela ordem de desfile): 1 – Garrote 
Luz de Guerra; 2 – Quadrilha Mirim Curumins da Colina; 3 – Quadrilha Mirim America-
nos na Roça; 4 – Quadrilha Mirim Brotinhos de São Lázaro; 5 – Garrote Douradinho; 6 – 
Dança Regional Maracatu; 7 – Dança Nordestina Cangaceiros de Lampião; 8 – Pássa-
ro Jaçanã, 9 – Quadrilha Mirim Caboclinho do Amazonas, 10 – Quadrilha Mirim Filhos 
do Primo do Cangaceiro, 11 – Garrote Canarinho, 12 – Dança Nordestina Nordeste San-
grento, 13 – Quadrilha Adulta Flor Selvagem, 14 – Quadrilha Adulta Rosa Silvestre, 15 
– Quadrilha Adulta Brotinhos de São Lázaro,  16 – Dança Regional do Pilão, 17 – Gar-
rote Dois de Ouro, 18 – Bumbá Garantido Amazonas, 19 – Quadrilha Adulta Brotinhos 
de São Francisco, 20 – Quadrilha Adulta Castelinho na Roça, 21 – Dança Regional da 
Arara, 22 – Dança Regional Caninha Verde, 23 – Garrote Malhado, 24 – Tribo Manaus, 
25 – Garrote Pena de Ouro, 26 -Quadrilha Adulta Coroné João, 27 – Dança Nordesti-
na Cabras de Lampião, 28 – Quadrilha Adulta Amazonas, 29 – Dança Regional Caceti-
nho, 30 – Bumbá Tira Teima, 31 – Pássaro Papagaio, 32 – Quadrilha Adulta Araruama a 
Roça, 33 – Quadrilha Mirim Araruaminha na Roça, 34 – Bumbá Mina de Ouro, 35 – Tri-
bo Maués, 36 – Garrote Vencedor, 37 – Bumbá Tira Prosa, 38 – Bumbá Corre Campo e 
39 – Tribo dos Andirás. (O Jornal, de 14 de junho de 1970, p.8)

• Início da “Festinha do Povo”, no Conjunto Castello Branco, entre as ruas 6 e 7, 
arraial realizado pelo Conselho de Moradores e pelo Serviço Social desse conjunto 
habitacional. “Grande tablado de 15 por 15 metros; excelente iluminação e sistema 
de som; muita música; conjuntos folclóricos, várias barracas de guloseimas, mesas à 
venda para os que desejarem e muita coisa mais”. (Jornal do Comércio, de 14 de ju-
nho de 1970, p.4)
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15 de junho | segunda-feira
• Após quase quatro dias de julgamento, José Osterne de Figueiredo é declarado 

inocente do assassinato do engraxate Waldeglace Fernandes Granjeiro. (Jornal do Co-
mércio, de 16 de junho de 1970, capa)

• A Fundação Cultural do Amazonas cria o periódico “Jornal-Cultura”, a ser edita-
do mensalmente para divulgar e promover as atividades artísticas e literárias amazo-
nenses no cenário nacional. “O ‘Jornal-Cultura’ terá 8 páginas, bem ilustradas, cuidan-
do de literatura, teatro, cinema, artes plásticas, problemas estudantis, música popular 
e erudita, economia, meios de comunicação e esporte”. (Jornal do Comércio, de 16 de 
junho de 1970, p.2)

• A Campanha de Escolas da Comunidade instala o Ginásio São Lázaro, na rua São 
Vicente, no bairro de mesmo nome da referida unidade educacional. (A Notícia – Colu-
na Mini Notícias, de 12 de junho de 1970, p.5)

16 de junho | terça-feira
 • A boate The In Crowd Club (mais conhecida como “Boite dos Ingleses”) realiza 

campeonato “internacional” de eletrobol. Os participantes são Américo (da Gô-gô), pela 
Alemanha; Hamilton (da Amacom), pela Hungria; Fred Veiga (da CCC Urubu), pelo Bra-
sil; Salvatore, pela Itália; Nuno Coutinho, por Portugal; André Yong, pela Coreia; Sabino, 
por Cuba; Manolo (da Compensa), pela Espanha; Richard Bryan e Bill Patchel, pela In-
glaterra; Felix Yallows, pelo Egito; Allan Delan, pela França; Ching Cha Lu, pela China; 
Mário Sabbá, por Israel; e George Conceição, pelo Vietnã do Norte. (A Notícia – Coluna 
Por Dois, de 14-15 de junho de 1970, p.6)

17 de junho | quarta-feira
• A Philips do Brasil S.A. assina contrato para a iluminação do Estádio Vivaldo Lima, 

em cerimônia realizada no gabinete do presidente da Celetramazon, sr. João Augusto 
Loureiro. O valor do contrato é de, aproximadamente, 600 mil cruzeiros. (Diário da Tar-
de, de 17 de junho de 1970, capa)

18 de junho | quinta-feira
• Aniversário de 99 anos da Associação Comercial do Amazonas (ACA), com a pos-

se de Mário Expedito Neves Guerreiro como presidente dessa entidade. (Jornal do Co-
mércio, de 18 de junho de 1970, p.8)

• A loja Unificação Maçônica realiza em sua sede, na rua Lobo d’Almada, uma ses-
são de gala comemorativa aos 148 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil. (Jor-
nal do Comércio, de 23 de junho de 1970, p.8)
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19 de junho | sexta-feira
• Falecimento do vereador Walter Scott da Silva Rayol, do Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB), aos 65 anos de idade. “Levantou-se pouco após às 5 horas da manhã 
e, pelo que se presume dos sinais de passos posteriormente encontrados, dirigiu-se à 
janela de seu quarto. Ali, foi afligido por breve derramamento de sangue. Dirigiu-se, en-
tão, apressadamente ao banheiro, mas, discreto como sempre, procurando não pertur-
bar seus familiares, alguns dos quais, todavia, começaram nesse instante a pressentir 
seu andar apressado, embora silencioso, dentro de casa. Foi no banheiro que se veri-
ficou um violento ataque, imediatamente prostrando-o ao solo, onde foi a seguir encon-
trado, já sem vida, por sua esposa”. (Jornal do Comércio, de 20 de junho de 1970, p.8)

• Inauguração da Tropical Companhia de Crédito Imobiliário, ligada ao BNH, cujo 
presidente é o industrial e engenheiro Fernando Torres Rodrigues. (Jornal do Comércio, 
de 20 de junho de 1970, p.8)

• O governador Danilo Areosa e o industrial Isaac Sabbá são agraciados com a in-
sígnia “Grã Cruz” da Ordem do Albatroz, concedida pelo Museu de História Marechal 
Rondon. A solenidade ocorre no Palácio Rio Negro e é presidida pelo marechal Justi-
no Bastos, diretor do referido museu. Na mesma cerimônia, são distinguidos com a me-
dalha de Comendador da Ordem do Albatroz as seguintes personalidades: Agesilau 
Araújo, prefeito Paulo Nery, industrial Isaac Benchimol, Laércio Gonçalves, empresário 
Emídio de Oliveira, José Veiga, deputados Homero Leão e João Braga, jornalista Flavia-
no Limongi, Nathaniel Albuquerque, Waldomiro Lustosa e Manoel Braga dos Santos. (A 
Crítica, de 20 de junho de 1970, p.6)

20 de junho | sábado
• Aniversário do reverendo Oséas Rodrigues da Silva, pastor da Igreja Batista de 

Cachoeirinha e presidente da Associação das Igrejas Batistas Regulares da Amazônia. 
(A Crítica – Coluna Bazar, de 20 de junho de 1970, p.12)

• O Comando Militar da Amazônia realiza, na Praça General Osório, cerimônia cívi-
co-militar pela passagem da data comemorativa da Guerra da Tríplice Aliança. (Jornal 
do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 20 de junho de 1970, p.8)

• A Companhia de Eletricidade de Manaus (CEM) instala 20 luminárias na Praça Ge-
neral Osório. “Agora toda a praça está ‘feericamente’ iluminada e dando maior brilho às 
apresentações do Festival Folclórico que ali se realiza”. (A Notícia – Coluna Mini Notí-
cias, de 21 de junho de 1970, p.5)

• O Conselho Diretor da Fundação Universidade do Amazonas reelege o professor 
Jauary Marinho como Reitor da UA. (Jornal do Comércio, de 25 de junho de 1970, capa)

• Inauguração do Churrasquinho Dois Riachos, na divisa dos bairros Cachoeirinha 
e Educandos, na cabeceira da Ponte Juscelino Kubitscheck. (Jornal do Comércio, de 
21 de junho de 1970, p.9)
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21 de junho | domingo
• O Clube da Imprensa realiza festa junina, no Fazendário Clube, com a apresenta-

ção do Garrote Luz de Guerra e da Dança do Maracatu. O evento tem o apoio da Fábri-
ca Magistral, Distribuidora Cerpa Amazonense e outras. (Diário da Tarde, de 17 de ju-
nho de 1970, p.6)

22 de junho | segunda-feira
• Início do “IV Congresso Nacional dos Institutos de Previdência Estaduais”, com du-

ração até o dia 27 de junho. A programação inclui abertura oficial no Teatro Amazonas, 
sessões plenárias, noite de teatro com a peça “Antígona”, mostra de folclore no Estádio 
General Osório, passeio fluvial pelo rio Negro, encontro na Boate Moranguinho, visita à 
Turislândia, baile de confraternização no Atlético Rio Negro Clube, entre outras ativida-
des. (A Crítica – Coluna Ana Maria Informa, de 12 de junho de 1970, p.13)

• O governador Danilo Areosa baixa decreto tornando ponto facultativo os dias 22 e 
23 de junho, nas repartições públicas e autarquias do Estado, em homenagem à con-
quista do tricampeonato mundial pela Seleção Brasileira de Futebol, no México. (O Jor-
nal – Coluna Fatos em Revista, de 23 de junho de 1970, p.5)

• As empresas Moto Importadora, Icofilm e TV Lar instalam quatro grandes apare-
lhos receptores de televisão no tablado do Festival Folclórico do Amazonas, no Estádio 
General Osório, para que o público assista o vídeo-tape da TV Ajuricaba sobre o jogo fi-
nal da Copa do Mundo entre Brasil e Itália. “A pioneira TV Ajuricaba, por outro lado, de-
monstrou, uma vez mais, a grande capacidade realizadora de sua direção, proporcio-
nando aos seus telespectadores, em 24 horas, todos os lances e emoções da partida, 
ontem realizada na Cidade do México, que deu ao Brasil a posse definitiva do caneco 
de ouro”. (O Jornal, de 23 de junho de 1970, capa) 

23 de junho | terça-feira
• Inauguração do novo Terminal Fluvial da Esso Brasileira, situada na Enseada de 

Marapatá, possuindo seis tanques de depósito, cuja capacidade global é de 9.340 
m³, onde serão armazenados óleo diesel, querosene, gasolina, querosene para avião 
(turbo fuel) e gasolina de alta octanagem para aviação. Além dos depósitos, have-
rá um oleoduto de seis polegadas de diâmetro, que ligará o terminal à refinaria da Co-
pam, e instalações para descarga de navios-tanque. (Jornal do Comércio, de 21 de ju-
nho de 1970, capa)

 24 de junho | quarta-feira
• A Federação Amazonense de Futebol (FAF) realiza sessão solene para entregar o 

título de sócio benemérito ao governador Danilo Areosa. Na oportunidade, Areosa inau-
gura placa ofertada pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD) à FAF. (Jornal do 
Comércio, de 23 de junho de 1970, p.4)
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• O vereador Agnelo Balbi (Arena) propõe, na Câmara Municipal, que a Estrada do 
Contorno receba a denominação “Avenida Guadalajara”, como homenagem do povo 
amazonense à “maravilhosa acolhida que a Seleção brasileira obteve naquela cida-
de mexicana durante a disputa da Copa Jules Rimet”. (Diário da Tarde, de 24 de ju-
nho de 1970, capa)

• O dr. Rodolfo Vale toma posse como venerável da Loja Amazonas, localizada na 
rua Leovegildo Coelho. (A Crítica – Coluna Bazar, de 26 de junho de 1970, p.12)

• Festa de aniversário de três anos de fundação do conjunto musical “The Blue 
Birds”, no Cheik Clube. O grupo é formado por José Chain (crooner), Roberto Sá (bai-
xo), Aldo Ramos (solo), Ananias Góes (ritmo), Joaquim Teixeira (baterista), Carlos Hen-
rique (órgão), Lúcio Hermani (empresário), João Bosco Cavalcante (coordenador) e 
Wagner de Oliveira (técnico de som). (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, 
de 27 de junho de 1970, p.3)

25 de junho | quinta-feira
• Aniversário do jornalista Farid Amud, apresentador do programa Mundo Árabe, na 

Rádio Baré, e dono da coluna social Aconteceu, publicada no “Jornal do Comércio”. 
(Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 25 de junho de 1970, p.3)

26 de junho | sexta-feira
• O coronel João Walter de Andrade é escolhido pelo presidente da República, Emí-

lio Garrastazu Médici, para concorrer à sucessão de Danilo Areosa no Governo do Es-
tado do Amazonas. “Além de Superintendente da SUDAM, o coronel João Walter de 
Andrade serviu em Manaus, tendo dirigido a CEO-9 (Comissão Especial de Obras) ao 
tempo do Grupamento de Elementos de Fronteiras. Foi ainda Interventor da Adminis-
tração do Porto de Manaus, após a extinção da antiga Manaus Harbour Limited, com o 
término da concessão de que aquela empresa inglesa era detentora. Coronel da reser-
va, engenheiro civil, após deixar a SUDAM, em consequência da saída do general Al-
buquerque Lima, do Ministério do Interior, o coronel João Walter de Andrade montou 
escritório no Rio de Janeiro, onde passou a residir”. (Jornal do Comércio, de 27 de ju-
nho de 1970, capa)

• O cantor Sílvio Caldas se apresenta no Teatro Amazonas, numa promoção da Fun-
dação Cultural do Amazonas. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 25 
de junho de 1970, p.8)

27 de junho | sábado
• Inauguração do novo equipamento do Jornal do Comércio: a rotativa “Goss” para 

impressão em “offset”. “Tendo como padrinho o prof. Arthur Reis, cujo pai, há 66 anos, 
criou este matutino, será inaugurado às 11 horas de hoje o equipamento que fará do 
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JORNAL DO COMÉRCIO o diário mais moderno de todo o Norte do país”. (Jornal do Co-
mércio, de 27 de junho de 1970, capa)

• Aniversário de Mãe Joana Galante, “a madame que conquistou o bairro de São 
Jorge”. (A Crítica – Coluna Bazar, de 30 de junho de 1970, p.12) 

• Aniversário de 61 anos do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. (A No-
tícia – Coluna Mini Notícias, de 26 de junho de 1970, p.5)

• O professor Jauary Marinho assina o termo de posse do seu novo mandato como 
reitor da Universidade do Amazonas. A solenidade ocorre na sala de reunião do Conse-
lho Diretor da FUA. (Jornal do Comércio, de 30 de junho de 1970, p.3)

• A Igreja Evangélica Assembleia de Deus inaugura duas unidades educacionais 
nos bairros do Aleixo e Nova Betânia. “Essas duas Escolas Primárias, que obedecem a 
direção do pastor regional José de Souza Reis, têm capacidade para agregar mais de 
70 crianças e funcionará em dois turnos, com quatro professoras capacitadas para exe-
cutar o trabalho entre as crianças daqueles bairros”. (Jornal do Comércio, de 1º de ju-
lho de 1970, p.5)

• Início do “Arraial de Santa Rita”, no bairro da Cachoeirinha, ao lado da igreja do 
mesmo nome, em benefício da conclusão das obras daquele templo. (O Jornal – Colu-
na O Jornal da Betina, de 26 de junho de 1970, p.3)

• A jovem Vitória Régia Lobo Conceição, de 17 anos, é eleita Rainha do Milho-1970, 
em concurso promovido pelo Colégio São Francisco de Assis. (Jornal do Comércio, de 
30 de junho de 1970, p.2)

28 de junho | domingo
 •  O Jornal do Comércio lança sua primeira edição impressa em sistema “offset”, o 

primeiro da Amazônia. “Nos mercados da cidade, o povo manifestava o seu entusias-
mo e mesmo admiração em conhecer um jornal com a feição e apresentação gráfica de 
tal monta. Realmente a população tinha seus motivos de espanto, pois o novo JC, equi-
pando-se com offset, dá um salto de muitos anos na imprensa brasileira, colocando a 
nossa cidade de Manaus em ponto de relevo no mundo jornalístico do país”. (Jornal do 
Comércio, de 30 de junho de 1970, p.2)

• O cantor Waldick Soriano se apresenta no encerramento do “XIV Festival Folclóri-
co do Amazonas”, no Estádio General Osório. Na oportunidade, o artista faz apelo aos 
presentes a contribuírem para a continuação das obras do Hospital Allan Kardec, na rua 
Recife. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 30 de junho de 1970, p.5)

29 de junho | segunda-feira
• Realização da tradicional procissão fluvial em homenagem a São Pedro. “A pro-

cissão saiu do cais flutuante do ‘roadway’, às 16 horas, logo formando-se imenso cor-
tejo, que desceu o rio até às imediações do bairro de Educandos para retornar até São 
Raimundo. Finda a procissão, o iate ‘Betina’ atracou no ‘roadway’, e a imagem seguiu à 
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Catedral Metropolitana, para as solenidades finais”. (Jornal do Comércio, de 30 de ju-
nho de 1970, capa)

• Início da Temporada de Luta Livre, no Rio Negro Clube, com as “Rainhas do Ring”, 
pertencentes ao “cast” do Canal 9 – TV Excelsior, de São Paulo. São elas: Profa. Olga 
Zumbano, Pantera Negra e Flexa-Ligeira. (A Notícia, de 28 e 29 de junho de 1970, nú-
mero da página não identificado)

30 de junho | terça-feira
• O Decreto 66.810, aprovando o Estatuto da Universidade do Amazonas, é publi-

cado no Diário Oficial da União. “O presidente Médici sancionou integralmente o tex-
to daquele documento, que antes fora aprovado pelo Conselho Federal de Educação e 
homologado pelo ministro Jarbas Passarinho na forma elaborada por uma comissão de 
professores universitários amazonenses, à frente o próprio Reitor Jauary Marinho. Em 
consequência da publicação, hoje será nomeada a comissão que vai elaborar, ainda 
sob a presidência do titular da UA, o Regulamento Geral da instituição”. (Jornal do Co-
mércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 2 de julho de 1970, p.3)

• A Assembleia Legislativa do Estado aprova projeto de autoria do então deputado 
Andrade Netto, que concede o título de “Cidadão do Amazonas” ao presidente dos Ser-
viços Aéreos Cruzeiro do Sul, sr. Leopoldino Cardoso de Amorim Neto. (O Jornal, de 1º 
de julho de 1970, capa)

• Criação do Batalhão Cândido Mariano, na Polícia Militar do Estado (PMA), a primei-
ra unidade a funcionar no novo quartel, em Petrópolis. (Jornal do Comércio – Coluna De 
Frente e de Perfil, de 1º de julho de 1970, p.3)

• Inauguração dos refletores da quadra de vôlei do Colégio Santa Doroteia. (O Jor-
nal – Coluna O Jornal da Betina, de 2 de julho de 1970, p.3)
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1º de julho | quarta-feira
• Aniversário do médico Mário Sahdo, diretor do Hospital São José e do Serviço de 

Câncer do Estado. (A Crítica – Coluna Bazar, de 1º de julho de 1970, p.12)

02 de julho | quinta-feira
• Inauguração de três novas salas de aula no Ginásio Márcio Nery, na Cachoeirinha, 

oferecendo mais 482 lugares para a juventude desse bairro e das adjacências. (Jornal 
do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 4 de julho de 1970, p.3) 

03 de julho | sexta-feira
• A Associação dos Sargentos do Amazonas (ASA) realiza em sua sede a festa “Bo-

ate Psicodélica”, com luz negra e show da banda “Blue Birds”. (O Jornal, de 1º de ju-
lho de 1970, p.2) 

• A jovem Silene Ferreira é eleita a mais bela telefonista do ano, em festa realizada 
pela Camtel no Atlético Rio Negro Clube. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 7 de ju-
lho de 1970, p.5)

04 de julho | sábado 
• A Fundação Cultural do Amazonas entrega a “Medalha Cidade de Manaus” aos 

industriais João Abujamra e Beno Zucker. A solenidade ocorre na sede da fundação, à 
rua Huascar de Figueiredo. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 4 de 
julho de 1970, p.3)

• O Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos (ICBEU) comemora o primeiro ano de 
sua nova sede, na Joaquim Nabuco, próximo da Ramos Ferreira. (Jornal do Comércio – 
Coluna De Frente e de Perfil, de 4 de julho de 1970, p.3)

• Inauguração do Auto Posto Tapajós, na rua Tarumã, esquina com a Tapajós, de 
propriedade do sr. Emílio Martins Marinho. “É um posto moderno, que venderá combus-
tíveis ‘Sabbá’ e lubrificantes da linha ‘Mobiloil’. Que oferecerá, também, serviços de la-
vagem, lubrificação e troca de óleo”. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 4 de ju-
lho de 1970, p.5) 

05 de julho | domingo 
• Aniversário de 21 anos da Comarsa S.A. – Máquinas e Veículos. (O Jornal – Colu-

na Fatos em Revista, de 7 de julho de 1970, p.5)
• Aniversário do conjunto musical “Blue Star”, com baile na sede do Fast Clube. “A 

promoção foi coordenada pelos radialistas Elias Brasil e Josué Filho, da Rádio Difusora 
do Amazonas”. (O Jornal, de 5 de julho de 1970, p.4)
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• A casa noturna “The In Crowd Club” (Boate dos Ingleses) inicia Campeonato Ama-
zonense de Eletrobol. “Como prêmios: 1º lugar, uma passagem, avião a jato, Manaus-
-Rio-Manaus; 2º lugar, um televisor Mitsubishi; e 3º lugar, um carnê para despesas na 
boate promotora do campeonato, no valor de 100 cruzeiros”. (A Notícia – Coluna Por 
Dois, de 5 e 6 de julho de 1970, p.6)

06 de julho | segunda-feira
• A Escola de Serviço Público do Estado do Amazonas (Espea) inicia Curso de Fis-

cal de Renda, destinado exclusivamente aos funcionários da fiscalização da Fazenda 
estadual. (Jornal do Comércio, de 5 de julho de 1970, p.2)

07 de julho | terça-feira
• Aniversários do sr. Mário Silva, proprietário do restaurante “Manaus 300”, e do mé-

dico José Amazonas Palhano. (A Notícia – Coluna Por Dois, de 7 de julho de 1970, p.6)
• O vereador Praxíteles Antony (MDB) apresenta projeto de lei à Câmara Municipal, 

alterando o nome da rua Igarapé de Manaus para rua Walter Rayol. “Todos sabemos, 
sem nenhuma dúvida, o que representou para esta Augusta Câmara Municipal, para a 
Prefeitura e para a cidade de Manaus, a atuação do saudoso vereador Walter Rayol, 
como homem público inteiramente voltado aos interesses da comunidade, doando-se 
por anos e anos de trabalho profícuo e honesto, à cidade de Manaus e ao seu povo”. 
(Diário da Tarde, de 7 de julho de 1970, p.2)

08 de julho | quarta-feira
• Aniversário de 40 anos do Nacional Fast Clube. “Sua fundação teve o esforço de 

inúmeros desportistas, entre os quais estão o dr. Vivaldo Palma Lima, Rodolfo Gonçal-
ves (seu atual vice-presidente) e outros que tornaram o sonho em realidade. Procura-
ram os fundadores manter a mesma sigla: NFC e foram encontrar no idioma inglês a pa-
lavra Fast para completar”. (Jornal do Comércio, de 8 de julho de 1970, p.7)

• O 1º Esquadrão do 9º Grupo de Aviação da Base Aérea de Manaus recebe os dois 
primeiros aviões Búfalo, de um total de seis, encomendados pelo Ministério da Aeronáu-
tica para operarem especialmente na Amazônia Ocidental. Os aparelhos foram recebi-
dos pelo tenente-coronel Carlos Kasemodel Filho, comandante interino da Base. (Jornal 
do Comércio, de 9 de julho de 1970, p.2)

09 de julho | quinta-feira
• Aniversário de 22 anos do Libermorro Esporte Clube, do bairro de São Geraldo. Na 

oportunidade, ocorre a posse da nova diretoria da agremiação, em solenidade realiza-
da na sede do “Lili”, à rua Cláudio Mesquita. O presidente reeleito é o sr. Manuel Bastos 
de Brito (mestre Duca Brito). (O Jornal, de 9 de julho de 1970, p.13)
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• Chega a Manaus o coronel João Walter de Andrade, candidato oficial ao Gover-
no do Estado nas eleições de outubro próximo. Fazem parte da comitiva os deputados 
Raimundo Parente, José Lindoso, Leopoldo Péres Sobrinho, José Esteves e Abrahão 
Sabbá, além do sr. Deoclides de Carvalho Leal, possível candidato indicado para a vi-
ce-governança do Estado. “O coronel João Walter, durante os dias em que permane-
cer em Manaus, ficará possivelmente na residência do economista Frank Abrahim Lima, 
no bairro de São Jorge, de quem é amigo íntimo”. (Jornal do Comércio, de 9 de ju-
lho de 1970, capa)

• Lei que transforma o Departamento de Turismo e Promoção (Depro) em Empresa 
Amazonense de Turismo (Emamtur) é publicada no Diário Oficial do Estado. (A Crítica – 
Coluna Sim e Não, de 10 de julho de 1970, número da página não identificado)

• O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) homologa os nomes de Edmundo 
Levy e de Andrade Netto para concorrerem ao Senado. “Na composição dos nomes 
para deputado federal, foram indicados os srs. Joel Ferreira da Silva, Djalma Passos, 
João Valério de Oliveira, Praxíteles Antony e outros que ainda estão sendo estudados”. 
(Jornal do Comércio, de 10 de julho de 1970, capa)

• O Tribunal Regional Eleitoral envia ao Supremo Tribunal a estatística exata da po-
pulação eleitoral do Amazonas: 200.589 eleitores. “Com a nova lei em vigor, o Amazo-
nas, segundo os dados estatísticos eleitorais, fará apenas 4 deputados federais e 12 
estaduais. Como se sabe, o nosso Estado era representado na Câmara Federal por 7 
deputados, e na Assembleia Legislativa, por 30 – a diferença é realmente grande”. (Jor-
nal do Comércio, de 10 de julho de 1970, p.2)

10 de julho | sexta-feira
• Instalação da Fundação “Dr. Thomas”, criada na administração do prefeito Paulo 

Nery. “Outrora, o Asilo era como um depósito de velhinhos, para onde se jogavam todos 
aqueles que se tornavam pesados à família. Quer fossem sadios ou doentes. (...) Hoje, 
porém, a Fundação tem um Estatuto. Tem personalidade jurídica. Tem obrigações e de-
veres perante a Lei e perante a sociedade”. (A Notícia, de 12 e 13 de julho de 1970, p.5)

• Inauguração do Martilopes Hotel, do empresário Jonas Martins Lopes, na rua Joa-
quim Sarmento, quase na esquina da Saldanha Marinho. (Jornal do Comércio, de 9 de 
julho de 1970, capa) 

• O Bancrévea Clube realiza a “Festa da Luz”, com a inauguração dos refletores do 
seu campo de futebol, no bairro de Flores. (O Jornal, de 9 de julho de 1970, p.2) 

• Reabertura do Acapulco Clube, “O Incomparável”, com show do cantor Ciro 
Aguiar. (A Crítica, de 10 de julho de 1970, p.4)

11 de julho | sábado 
• Instalação do Grupo de Escoteiros “Marechal Rondon”, a ser mantido pelo 1º BIS 

e que terá sua sede na área da vila militar do bairro de São Jorge. (A Notícia – Coluna 
Mini Notícias, de 5 e 6 de julho de 1970, p.5)
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• O sr. Edgar Macêdo toma posse como presidente do Lions Clube Vitória-Régia, 
em jantar festivo realizado no restaurante “Manaus 300”. (A Crítica – Coluna Sim e Não, 
de 11 de julho de 1970, número da página não identificado)

12 de julho | domingo 
• A antiga Sociedade Amazonense de Defesa Contra a Lepra passa a denominar-se 

Sociedade Eunice Weaver de Manaus, cuja presidente é a sra. Isabel Soares Nogueira. 
(A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 24 de julho de 1970, p.5)

• O Sindicato da Indústria de Panificação do Amazonas (SIPA) comemora o “Dia do 
Panificador” com um churrasco no balneário Santo Antônio, na estrada do Aleixo. (O 
Jornal, de 10 de julho de 1970, p.8)

13 de julho | segunda-feira
• Edilberto Cavalcante vence o Campeonato Amazonense de Eletrobol realizado na 

Boate dos Ingleses. Nuno Coutinho foi o vice-campeão e George Conceição, o terceiro 
lugar. (Diário da Tarde – Coluna DT no Lar e na Sociedade, de 14 de julho de 1970, p.4)

14 de julho | terça-feira
• O comerciante David José Tadros recebe o título de “Cidadão Benemérito do Ama-

zonas”, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado, projeto de autoria da depu-
tada Léa Antony. (O Jornal, de 15 de julho de 1970, p.2)

• O vereador Praxíteles Antony (MDB) apresenta projeto na Câmara Municipal, con-
cedendo o título de “Cidadão Honorário de Manaus” ao arcebispo metropolitano Dom 
João de Souza Lima, “um manauara autêntico, doando-se inteiramente ao Amazonas e 
ao povo”. (Diário da Tarde, de 14 de julho de 1970, p.2)

• Lançamento do livro “Águas Lendárias”, do escritor João Nogueira da Mata, da 
Academia Amazonense de Letras. (O Jornal, de 12 de julho de 1970, p.5)

15 de julho | quarta-feira
• Delegação da Federação Amazonense Universitária de Desporto (FAUD), com 

50 atletas, parte de Manaus a Brasília para disputar os Jogos Universitários Brasileiros 
(JBU). (Diário da Tarde, de 15 de julho de 1970, p.5)

16 de julho | quinta-feira
• Inauguração da Biblioteca Circulante do Comerciário, no térreo do Edifício Sesc-

-Senac, em evento comemorativo ao “Dia do Comerciante”. (Jornal do Comércio – Co-
luna De Frente e de Perfil, de 15 de julho de 1970, p.3)
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• Início das aulas do 5º ano primário nas subunidades do Colégio Estadual do Ama-
zonas. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 16 de julho de 1970, p.5)

• Inauguração da matriz da ICA - Indústrias de Construção Alvorada S.A. na avenida 
7 de Setembro, n. 1307. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 16 de julho de 1970, p.5)

• Abertura do “Supermercado de Arte”, no Sesc-Senac, promovido pelo Depro, Tesc 
e DCE. (A Notícia, de 16 de julho de 1970, número da página não identificado)

17 de julho | sexta-feira
• O presidente Médici escolhe o sr. Deoclides de Carvalho Leal como candidato da 

Arena ao cargo de vice-governador do Amazonas, cujo governador será o sr. João Wal-
ter de Andrade. O deputado José Esteves também tem seu nome aprovado para dispu-
tar a vaga ao Senado. (Jornal do Comércio, de 18 de julho de 1970, capa)

• Início do funcionamento do Posto Médico do Instituto Nacional de Previdência So-
cial (INPS), no ambulatório da avenida Getúlio Vargas. “O Posto de Urgência irá funcio-
nar durante 24 horas ininterruptas durante toda a semana. Uma equipe médica ficará de 
plantão e três ambulâncias devidamente equipadas atenderão a qualquer hora do dia, 
bastando para isso ligar o telefone para 21-2400”. (A Crítica, de 17 de julho de 1970, nú-
mero da página não identificado)

18 de julho | sábado 
• Aniversário de 18 anos da organização Manbra S.A., proprietária de uma das 

grandes cadeias de lojas de Manaus e que tem no seu comando os empresários Cli-
milton Braga e Armando Flores. “A Manbra, que é dona das lojas Cilar 1 e 2, no Centro 
da cidade, e Cilar 3, no bairro de Educandos, é das empresas mais acreditadas no co-
mércio amazonense”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 18 de ju-
lho de 1970, p.3)

• Missa de terceiro aniversário da morte do ex-presidente Humberto de Alencar Cas-
telo Branco, na Catedral Metropolitana. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 18 de 
julho de 1970, p.3)

• Inauguração do Posto Fortaleza, na rua Recife, esquina com Boulevard Amazo-
nas, de propriedade da firma Posto Fortaleza Ltda. (Jornal do Comércio, de 18 de ju-
lho de 1970, p.2)

• Carlos Augusto Carneiro é reeleito presidente do Ideal Clube. (O Jornal – Coluna 
O Jornal da Betina, de 19 de julho de 1970, p.3)

• O Fast Clube vence o Torneio Início de Futebol das “Escolinhas”, realizado pela 
Federação Amazonense de Futebol (FAF), no Estádio General Osório. (O Jornal, de 19 
de julho de 1970, capa)
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• O empresário Antônio Mansour Bulbol é empossado como presidente do Lions 
Clube de Manaus-Centro, em jantar realizado na Varanda Tropical do Hotel Amazonas. 
(O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 21 de julho de 1970, p.5)

19 de julho | domingo
• A Companhia Paraense de Planejamento e Incorporação (Ciplani) inaugura o res-

taurante e bar do Centro Turístico do Amazonas (Cetur), na bacia do Tarumã, Cachoeira 
Grande. “O transporte dos convidados será feito através de luxuosas lanchas que sai-
rão do Roadway com aquele destino, às 7:30, 8:30 e 9:30 horas. Também com o mes-
mo destino, sairão outras lanchas da praia de Ponta Negra, às 7 e às 9 horas da ma-
nhã”. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 16 de julho de 1970, p.11)

20 de julho | segunda-feira
• Publicação da Lei nº 941, no Diário Oficial do Estado, criando a Prodam – Proces-

samento de Dados Amazonas S.A., uma empresa de economia mista cujas finalidades 
são a execução, o controle e a venda, com exclusividade, de serviços de processamen-
to de dados. A sociedade terá um capital inicial da ordem de Cr$ 600.000,00, cabendo 
ao governo estadual a subscrição de 51% desse total. (Jornal do Comércio – Coluna De 
Frente e de Perfil, de 21 de julho de 1970, p.3) 

• O dr. Avelino Pereira é condecorado com a Medalha do Mérito Santos Dumont, em 
cerimônia realizada no gabinete de comando da Base Aérea de Manaus, presidida pelo 
major Figueiredo, pelas comemorações ao “Dia de Santos Dumont”. (Jornal do Comér-
cio, de 21 de julho de 1970, p.3)

21 de julho | terça-feira
• Início do “I Encontro Regional de Agronomia na Amazônia”, patrocinado pela Fe-

deração das Associações dos Engenheiros Agrônomos do Brasil e Associação dos En-
genheiros Agrônomos do Amazonas. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Per-
fil, de 17 de julho de 1970, p.3)

22 de julho | quarta-feira
• Aniversário de dois anos de existência do conjunto “Os Embaixadores”, com festa 

no Cheik Clube. (A Notícia – Coluna Por Dois, de 12 e 13 de julho de 1970, p.6)
• A diretoria da Ford-Willys Comércio Administração e Consórcios Ltda. realiza co-

quetel de lançamento do Consórcio Nacional Ford-Willys em Manaus, na Varanda Tro-
pical do Hotel Amazonas. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 21 de julho de 1970, núme-
ro da página não identificado)
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23 de julho | quinta-feira
• O prefeito Paulo Pinto Nery envia Mensagem à Câmara de Vereadores, criando o 

Serviço de Transporte Coletivo Municipal. O Departamento Estadual de Trânsito (De-
tran) ficará apenas com a competência de aplicar penalidades, e o Conselho Estadual 
de Trânsito será substituído por um municipal. Assim que a respectiva lei for publicada 
no Diário Oficial, a Prefeitura de Manaus abrirá concorrência para a concessão das li-
nhas de ônibus. (Jornal do Comércio, de 24 de julho de 1970, p.3)

• O ex-secretário de educação e cultura, Vinícius Câmara, recebe a Medalha do Mé-
rito Educacional e uma Moção de Honra, por sugestão do Conselho Estadual de Edu-
cação. A solenidade ocorre no Auditório Alberto Rangel e é presidida pelo atual titular 
da pasta educacional, Elson Farias. (Jornal do Comércio, de 24 de julho de 1970, p.3)

24 de julho | sexta-feira
• Aniversário do governador Danilo Duarte de Mattos Areosa. (Jornal do Comércio, 

de 24 de julho de 1970, capa)
• O vereador Aloísio Oliveira, líder do MDB, apresenta projeto na Câmara Municipal, 

concedendo o título de “Cidadania Honorária de Manaus” à sra. Sadie Hauache, dire-
tora da TV Ajuricaba. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 25 de ju-
lho de 1970, p.3)

• Inauguração da primeira filial do restaurante “Tucunaré”, de propriedade do sr. 
Walter Rocha, na avenida João Coelho, a dois passos do Estádio Vivaldo Lima. (A Notí-
cia – Coluna Mini Notícias, de 24 de julho de 1970, p.5)

25 de julho| sábado 
• O arcebispo metropolitano de Manaus, Dom João de Sousa Lima, celebra missa 

em benefício da alma de Ruy Araújo, na Igreja Catedral, a pedido do governador Dani-
lo Areosa e da Assembleia Legislativa do Estado. (Jornal do Comércio – Coluna Mundo 
Católico, de 25 de julho de 1970, p.5)

• A Escola Nossa Senhora do Carmo, na avenida Leopoldo Péres, Beco da Paciên-
cia, n. 78, no Educandos, sob a direção das professoras Fátima Soares Bastos e Iva-
nilde Moraes Pinto, realiza a formatura de 38 novos datilógrafos, sendo 22 senhoritas 
e 16 rapazes. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 25 de julho de 1970, número da pági-
na não identificado)

• Gal Costa se apresenta no “Supermercado de Arte”, no Sesc-Senac, sob a coor-
denação do Departamento de Turismo e Promoção (Depro). A cantora baiana é acom-
panhada pelo conjunto “The Bubbles”. (A Crítica, de 25 de julho de 1970, número da 
página não identificado)
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26 de julho | domingo
• O Serviço Social da Indústria (Sesi) realiza o Torneio Início Inter Indústrias, com a 

participação de 15 empresas. (Jornal do Comércio, de 26 de julho de 1970, p.7)
• O cantor Tim Maia se apresenta no encerramento do “1º Supermercado de Arte”, 

no Ginásio Coberto do Sesc-Senac. (Jornal do Comércio, de 30 de julho de 1970, nú-
mero da página não identificado)

27 de julho | segunda-feira
• Falecimento de André Jobim, cronista da coluna dominical Velhos Tempos, publi-

cada em “O Jornal”. “Horas antes de morrer, André Jobim cumpria a sua missão, de 
contar aos novos e relembrar aos mais idosos, os VELHOS TEMPOS desta Manaus que 
ele tanto amou. A crônica ficou pronta antes que a morte traiçoeira o viesse buscar, e 
nos foi entregue pelos seus familiares, para a merecida publicação”. (O Jornal, de 31 
de julho de 1970, capa)

28 de julho | terça-feira
• O Departamento Rodoviário Municipal entrega, “devidamente piçarrado”, o tre-

cho da estrada Aleixo-Lages, onde serão instaladas as torres da Empresa Brasileira 
de Telecomunicações. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 28 de ju-
lho de 1970, p.3)

• O sr. Hiram de Sousa Carvalho é reeleito presidente do Bancrévea Clube de Ma-
naus, em cuja direção se encontra desde 1962. Seu vice-presidente é o sr. Jorge Mota. 
(Jornal do Comércio, de 29 de julho de 1970, p.3)

29 de julho | quarta-feira
• Aparelho de secretária eletrônica é lançado na sede da Companhia Amazonense 

de Telecomunicações (Camtel). “Para o leitor ter uma ideia, com esse tipo de aparelho, 
o médico, o advogado ou mesmo o industrial ou dirigentes de Repartições podem sair 
despreocupados, deixando ligada a sua secretária eletrônica, que, ao retornarem, en-
contrarão gravadas todas as mensagens importantes que não puderam ser recebidas 
quando de sua ausência”. Em Manaus, a firma distribuidora é a Embral Ltda. (Importa-
dora Brasileira Ltda.), localizada na Praça Adalberto Vale, n. 14, 3º andar. (Jornal do Co-
mércio, de 30 de julho de 1970, p.2)

30 de julho | quinta-feira
• O arcebispo metropolitano Dom João de Souza Lima recebe o título de “Cidadão 

Honorário de Manaus”, honraria lhe outorgada oficialmente pela Câmara Municipal. (Di-
ário da Tarde, de 30 de julho de 1970, p.2)
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• Lei que regulamenta a criação da Empresa Amazonense de Turismo (Emamtur), 
em substituição ao Depro, é assinada pelo governador Danilo Areosa. “A Emamtur terá 
na sua cúpula um presidente e quatro diretores, os quais serão nomeados diretamente 
pelo Governador do Estado. O primeiro presidente da Emamtur será o sr. José Joaquim 
Marinho, que será nomeado para tal, por esses dias, pelo Governador do Estado”. (Jor-
nal do Comércio, de 1º de agosto de 1970, p.2)

• Mais de 200 universitários integrantes do Projeto Rondon-6 chegam a Manaus, 
oriundos das universidades do Rio Grande do Sul, Santa Maria e Minas Gerais, para se 
incorporarem ao trabalho nos campi de Parintins, Manacapuru e Coari. Os estudantes 
estão hospedados no Hotel de Trânsito, situado na Estrada do Contorno, “construído no 
ano passado em convênio com a Universidade do Amazonas, a fim de que fosse solu-
cionado o problema de abrigo dos ‘rondonistas’, os quais na maioria das vezes ficaram 
dispersos sem saber onde morar”. (Jornal do Comércio, de 31 de julho de 1970, p.3) 

• A pianista brasileira Guiomar Novaes se apresenta no Teatro Amazonas. “O concer-
to de Guiomar Novaes terá início às 21 horas, com execução no grande piano Steinway 
& Sons, adquirido pela Fundação Cultural do Amazonas, da Alemanha, exclusivamente 
para ocasiões especiais como esta”. (Jornal do Comércio, de 30 de julho de 1970, p.2)

31 de julho | sexta-feira
• Aniversário de seis anos das Centrais Elétricas do Amazonas (Celetramazon). (O 

Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 31 de julho de 1970, p.5)
• O superintendente da Suframa, cel. Floriano Pacheco, assina contrato com a firma 

de construção rodoviária Constran para a execução de obras de pavimentação da área 
pioneira do Distrito Industrial da Zona Franca. “Assim, até o início da segunda quinze-
na do próximo mês, a Av. Tucumã e as ruas Tucunaré, Tambaqui e as demais que in-
tegram a área pioneira do D. I. estarão sendo preparadas para receber asfaltamento, 
serviço que se juntará ao de eletricidade, água, esgotos e outros igualmente básicos, 
dando ao local plenas condições para a instalação das indústrias que farão o desenvol-
vimento regional”. (Jornal do Comércio, de 1º de agosto de 1970, p.3)

• Manaus e outras cidades sul-americanas sentem uma série de tremores de terra, 
mas sem vítimas ou danos materiais. Os movimentos sísmicos alcançaram magnitude 
forte e prolongada e simultaneamente afetaram Lima, Caracas, Bogotá, Quito e parte 
do norte do Brasil. “Na capital amazonense, em meio ao natural pânico, os tremores fo-
ram sentidos nos altos edifícios, como o IAPETEC, Palácio do Rádio e Palácio Rodoviá-
rio, na Casa do Estudante e na Tipografia Reis, entre outros lugares, à primeira hora da 
tarde”. (O Jornal, de 1º de agosto de 1970, capa)
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1º de agosto | sabado
• Aniversário de 39 anos da Escola Musical Ana Carolina, dirigida pelas professo-

ras Alina Ferreira e Maria Izabel Desterro e Silva. (O Jornal, de 31 de julho de 1970 p.4)
• Aniversário de dois anos de funcionamento da “Le Toupet” – Imp. Ind. e Com. de 

Perucas Ltda., uma das primeiras indústrias instaladas após a reestruturação da Zona 
Franca de Manaus e que tem uma produção mensal da ordem de 3.000 perucas. “Em-
pregando 150 conterrâneos, é a única empresa que, implantada com capitais sulinos, 
tem na sua direção executiva apenas amazonenses: os srs. José Augusto Lopes Gui-
lherme, que é o gerente, e Carlos Augusto Farias Bessa, supervisor técnico de produ-
ção”. (Jornal do Comércio, de 1º de agosto de 1970, p.2)

• Abertura da 1ª Feira do Livro Usado (1ª FLU), na esquina da Henrique Martins com 
a avenida Eduardo Ribeiro, uma iniciativa de um grupo de jovens, com o apoio da Fun-
dação Cultural do Amazonas. Dezenas de bancas exibindo livros já utilizados (didáti-
cos, de ficção, além de folhetos e outras publicações interessantes) para venda ao pú-
blico. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 1º de agosto de 1970, p.3)

• Fundação do Colégio Notarial do Estado do Amazonas, órgão representativo dos 
tabeliães e escrivães amazonenses. Seu presidente é o sr. Milton Nogueira Marques. (O 
Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 4 de agosto de 1970, p.5) 

• Início da festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Educandos. “Durante 
15 dias, os fiéis residentes no bairro participarão das solenidades comemorativas e dos 
festejos próprios, com arraial que está sendo montado, sob a direção de um Comissão 
especial, presidida pelo vigário local”. (O Jornal, de 30 de julho de 1970, p.4)

• A Fundação Cultural do Amazonas (FCA) realiza o lançamento da primeira edição 
do seu “Jornal Cultura”, no Teatro Amazonas, durante apresentação da peça “Andari-
lho”. “O grupo de colaboradores-redatores do ‘Jornal Cultura’ é constituído de nomes 
locais de projeção, ligados aos campos da poesia, da música, da pintura, da prosa e 
de tudo aquilo que é a motivação da intelectualidade”. (Jornal do Comércio, de 30 de 
julho de 1970, p.5)

02 de agosto | domingo 
• Segundo aniversário de morte do jornalista Aristophano Antony. (O Jornal – Colu-

na Fatos em Revista, de 2 de agosto de 1970, p.5)

03 de agosto | segunda-feira
• Aniversário de 81 anos do sr. Francisco das Chagas Leopoldo de Menezes, pre-

sidente do Sindicato da Indústria da Extração da Borracha no Amazonas, mais conhe-
cido como Sindicato dos Seringalistas. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 30 de 
julho de 1970, p.3)

• Projeto do vereador Aloísio Oliveira (MDB), que concede título de “Cidadã de 
Manaus” à senhora Sadia Abdul Razac Hauache, diretora da TV Ajuricaba, é apro-
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vado por unanimidade na Câmara Municipal. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, 4 de 
agosto de 1970, p.5)

• A equipe do Consag é a campeã do Torneio Início do Campeonato Amazonense 
de Futebol de Salão de 1970, Divisão Principal, ao vencer o time do Rio Negro por 2x1, 
na quadra da Bola. (Diário da Tarde, de 4 de agosto de 1970, p.5) 

04 de agosto | terça-feira
• O dr. Moacir Alves é empossado pelo governador Danilo Areosa como titular da 

Secretaria de Segurança do Estado, órgão recentemente criado em substituição ao De-
partamento Estadual de Segurança Pública, extinto nesta data. (Diário da Tarde, de 4 
de agosto de 1970, capa)

• O Diário Oficial do Estado publica os estatutos do Clube da Imprensa do Amazo-
nas, órgão do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas, que tem 
como presidente o sr. Sinval Gonçalves. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 6 de agos-
to de 1970, p.5) 

05 de agosto | quarta-feira
• O cantor da jovem guarda Marcos Pitter chega a Manaus para cantar na festa dos 

cronistas sociais no Atlético Rio Negro Clube e no Cheik Clube. (A Crítica – Coluna Sim 
e Não, de 5 de agosto de 1970, número da página não identificado)

• Início do curso pré-vestibular da Faculdade de Serviço Social, no Ginásio Comer-
cial São Luiz de Gonzaga, na avenida Joaquim Nabuco. (A Crítica – Coluna Sim e Não, 
de 5 de agosto de 1970, número da página não identificado)

06 de agosto | quinta-feira
• O governador Danilo Areosa inaugura oficialmente o novo serviço de comunica-

ção telefônica interestadual, em uma ligação para o governador da Guanabara, Negrão 
de Lima. “As comunicações podem ser feitas da própria residência do interessado, 
bastando chamar o número 100 da CAMTEL e em seguida dar à telefonista o núme-
ro do telefone, bem como nas três cabines da CAMTEL”. (Jornal do Comércio, de 7 de 
agosto de 1970, p.2)

• O ministro da economia, Delfim Netto, assina Portaria prorrogando “por mais 180 
dias o prazo para a saída de Manaus, como bagagem de viajante, das mercadorias ad-
quiridas na Zona Franca de Manaus, dentro do limite de US$ 100 por viajante”. (Jornal 
do Comércio, de 12 de agosto de 1970, p.5)

• O reitor da Universidade do Amazonas, professor Jauari Marinho, e o professor Ar-
thur Reis, presidente do Conselho Federal de Cultura do Ministério da Educação, são 
escolhidos patrono e paraninfo, respectivamente, da primeira turma de médicos for-
mados pela Faculdade de Medicina. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 7 de agos-
to de 1970, p.5) 
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07 de agosto | sexta-feira
• O Conselho Estadual de Educação entrega ao governador Danilo Areosa a Meda-

lha do Mérito Educacional, em cerimônia ocorrida no Palácio da Cultura. A homenagem 
ao chefe do Executivo em 1968 já havia sido aprovada pelo Conselho desde 1968. (Jor-
nal do Comércio, de 8 de agosto de 1970, p.2)

• Início das solenidades alusivas à instalação dos Cursos Jurídicos no Brasil, com a 
aposição do retrato do advogado Vivaldo de Barros Frota na galeria dos ex-presidentes 
da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Amazonas. (Jornal do Comércio – Coluna 
De Frente e de Perfil, de 7 de agosto de 1970, p.3)

• O Moto Clube da Amazônia inaugura sua sede na rua Comendador Clementino, n. 
227-A, com missa em ação de graças e coquetel. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 
6 de agosto de 1970, p.5)

• O governador Danilo Areosa inaugura as subdelegacias de polícia dos bairros 
Morro da Liberdade, Raiz, Parque 10 (Conjunto Castelo Branco) e Flores. (Jornal do Co-
mércio, de 8 de agosto de 1970, p.6)

• A cantora lírica francesa Madeleine Driessens, figura exponencial na ala femini-
na da Maçonaria em seu país, realiza dois recitais em Manaus: no Teatro Amazonas e 
no Acácia Clube. A promoção é da Fundação Cultural do Amazonas e do próprio clube 
maçônico. (Jornal do Comércio, de 5 de agosto de 1970, p.3)

08 de agosto | sábado 
• A Arena indica os srs. José Esteves e José Lindoso como candidatos ao Sena-

do, em convenção realizada na Assembleia Legislativa do Estado. A reunião é presidi-
da pelo deputado Raimundo Parente e tem a presença do governador Danilo Areosa e 
do prefeito Paulo Nery. “Para deputados federais, ficando quatro vagas na chapa, fo-
ram homologadas as candidaturas de Vinícius Câmara, Raimundo Parente, Wilson Cal-
mon, Sardis Monteiro, Leopoldo Peres, Abrahão Sabbá e Ney Rayol”. (Jornal do Comér-
cio, de 9 de agosto de 1970, capa)

• Cerimônia de lançamento da pedra fundamental do novo edifício que irá abrigar a 
Junta de Conciliação e Julgamento, na esquina da rua Henrique Martins com a Barro-
so, com a presença do ministro Thélio Monteiro, presidente do Tribunal Superior do Tra-
balho. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 7 de agosto de 1970, p.3)

• Inauguração das instalações do Escritório Técnico-Contábil e Advocacional (Ete-
ca), na rua Comendador Clementino, n. 227-A. (Jornal do Comércio – Coluna Convivên-
cia Social, de 8 de agosto de 1970, p.11)
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09 de agosto | domingo 
• Encerramento do 1º turno do campeonato de futebol aberto interbalneário, do qual 

participam oito agremiações, todos os domingos, “com sede em diferentes campos, re-
alizam-se os jogos que movimentam as manhãs esportivas dos balneários”. A classifica-
ção foi a seguinte: 1º lugar – Las Palmas; 2º lugar – Chapada; 3º lugar – Selvatur; 4º lugar 
– Amazontel e Barés; 5º lugar – Pecol. (Diário da Tarde, de 13 de agosto de 1970, p.5)

10 de agosto | segunda-feira
• Aposição dos retratos dos falecidos advogados Aderson Menezes e Adriano de 

Queirós, na Galeria de Honra da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Amazonas. 
(Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 7 de agosto de 1970, p.3)

• Início do serviço de preparação do terreno onde será erguido, na rua Saldanha 
Marinho com galeria para a rua Barroso, o edifício “Alfredo Cunha”, incorporação e 
construção da Sociedade de Obras Ltda. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 11 
de agosto de 1970, p.5)

11 de agosto | terça-feira
• Inauguração da Sala de Imprensa da Assembleia Legislativa do Estado, para os 

repórteres que fazem a cobertura das reuniões da Casa, “uma sala própria, dotada de 
várias mesas e máquinas de escrever”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de 
Perfil, de 12 de agosto de 1970, p.3)

• O Rotary Manaus Adrianópolis realiza jantar no restaurante Chapéu de Palha, em 
homenagem à instalação dos Cursos Jurídicos no Brasil, com a participação do primei-
ro presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Amazonas, dr. Raimundo 
Nogueira. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 11 de agosto de 1970, p.3)

12 de agosto | quarta-feira
• Chegam a Manaus, pelo navio “Clement”, da Booth Line, as máquinas para a fa-

bricação de Coca-Cola e Fanta, que serão montadas pela firma Refrigerantes da Ama-
zônia S.A., do grupo Papaguara. (Jornal do Comércio, de 13 de agosto de 1970, p.3)

• O prefeito Paulo Nery instala a Comissão Municipal do Movimento Brasileiro de 
Alfabetização (Mobral), em solenidade realizada no Salão Nobre do Paço da Liberda-
de. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 12 de agosto de 1970, p.3)

• Saída da tradicional romaria das velas, do Santuário de Nossa Senhora de Fáti-
ma, na Praça 14 de Janeiro, em preparação do dia 13 de agosto, quando se comemo-
ra a quarta aparição da Virgem. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 
12 de agosto de 1970, p.3)
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13 de agosto | quinta-feira
• Inauguração do Novo Posto União, localizado na avenida João Coelho, n. 253. 

(O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 14 de agosto de 1970, número da página 
não identificado)

• Eleição da nova diretoria da União Brasileira de Escritores (UBE), secção Amazo-
nas, em sua sede provisória, na rua Theodureto Souto. A chapa vencedora: João Men-
donça de Souza, presidente; Joaquim Alencar e Silva, vice; Nelson Porto, secretário-ge-
ral; Adriano Aragão de Freitas, 1º secretário; Randolpho Bittencourt, tesoureiro; Edilson 
Galvão de Aguiar, adjunto de tesoureiro, e José Roberto Girão de Alencar, bibliotecário. 
(Jornal do Comércio – Coluna Literatura, de 16 de agosto de 1970, p.16)

• Os Grupos Miranda Corrêa (Amazonas) e J. Macedo (Ceará) realizam jantar na Va-
randa Tropical do Hotel Amazonas para concretizar a constituição da Companhia Cer-
vejaria Amazonense, que ficará sob o comando acionário do grupo empresarial cearen-
se, o qual montará em Manaus “uma grande fábrica de cerveja do mais alto padrão de 
qualidade”. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 14 de agosto de 1970, número da 
página não identificado)

14 de agosto | sexta-feira
• Aniversário do economista Saul Benchimol. (A Notícia – Coluna Por Dois, de 14 de 

agosto de 1970, p.6)
• O ministro da Educação e Cultura, Jarbas Passarinho, anula a reeleição de Jauary 

Marinho para a Reitoria da Universidade do Amazonas. (Jornal do Comércio – Coluna 
Informe JC, de 1º de setembro de 1970, p.11)

• O governador Danilo Areosa assina decreto concedendo a medalha “Cidade de 
Manaus” ao comendador Agesilau Joaquim Gonçalves de Araújo, “em reconhecimen-
to pelos elevados méritos do trabalho que a firma J. G. Araújo e suas subsidiárias têm 
executado, através do ano, para o desenvolvimento do Amazonas, mesmo nas épocas 
das mais difíceis crises econômicas regionais, não deixando em nenhuma ocasião de 
dar ao interior do nosso Estado a assistência reclamada, incrementando e incentivando 
a produção e a comercialização”. (Jornal do Comércio, de 18 de agosto de 1970, p.3)

• A Câmara Municipal de Manaus, presidida pelo vereador Francisco da Gama 
e Silva, aprova projeto de lei do edil Agnelo Balbi, concedendo o título de “Cidadão 
de Manaus” ao jornalista e escritor Murilo de Melo Filho. (Diário da Tarde, de 14 de 
agosto de 1970, p.2)

15 de agosto | sábado
• Aniversário de 83 anos de fundação da Sociedade São Vicente de Paula, criada 

em 15 de agosto de 1887, na Catedral Metropolitana de Manaus, com a missão de le-
var “conforto aos lares pobres dos bairros da cidade, alimentos, remédios, auxiliando 
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a todos que a procuram”. Seu presidente é o sr. Francisco Aurino de Almeida. (A Críti-
ca – Coluna Sim e Não, de 15 de agosto de 1970, número da página não identificado)

• Inauguração do Centro de Civismo e Cultura, no Colégio Dom Bosco. (O Jornal – 
Coluna O Jornal de Betina, de 15 de agosto de 1970, p.3)

• Inauguração da NELIMA – Indústria de Relógios Ltda., “pioneira dos relógios de 
pulso no Amazonas, com sede à avenida Getúlio Vargas, n. 725, tendo como diretor o in-
dustrial Abir Magid”. (O Jornal – Coluna O Jornal de Betina, de 12 de agosto de 1970, p.7)

• Baile de Aniversário da União Esportiva Portuguesa (UEP), com a presença da 
Miss Amazonas 1970, Analiz Feitosa, e show do conjunto “The Sinners”. (Diário da Tar-
de, de 12 de agosto de 1970, p.7)

16 de agosto | domingo 
• Selma Pinheiro de Barros é eleita “Rainha do Bikini-70”, concurso realizado na praia 

da Ponta Negra pelo colunista Nogar (Convivência Social) e patrocinado pelo Jornal do 
Comércio, Rádio Baré, I. B. Sabbá & Cia., Posto Novo Amazonas, entre outras empre-
sas. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 18 de agosto de 1970, p.11)

17 de agosto | segunda-feira
• Aniversário de Cecília Margarida Santos de Oliveira, delegada da Receita Fede-

ral no Amazonas. (O Jornal – Coluna O Jornal de Betina, de 18 de agosto de 1970, p.3)
• Aniversário do Internacional Futebol Clube, no Boulevard Amazonas, clube pre-

sidido pelo sr. José Rocha. (A Crítica – Coluna Bazar, de 19 de agosto de 1970, p.12)

18 de agosto | terça-feira
• Aniversário de 55 anos da União Esportiva Portuguesa (UEP). (Jornal do Comércio 

– Coluna De Frente e de Perfil, de 18 de agosto de 1970, p.3)
• Falecimento do poeta amazonense Américo Amorim Antony, no Hospital da Be-

neficente Portuguesa. Antony era membro da Academia Amazonense de Letras e 
do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas. (Jornal do Comércio, de 19 de 
agosto de 1970, p.3)

19 de agosto | quarta-feira
• Aniversário de Milton Hatoum, “filho de Naha e Hassem, apaga velas hoje em São 

Paulo onde estuda”. (A Notícia – Coluna Por Dois, de 19 de agosto de 1970, p.6)

20 de agosto | quinta-feira
• Inauguração da Autoescola Copa-70, de propriedade do jovem Altair Evangelis-

ta Vieira, situada na rua 10 de Julho. (Diário da Tarde, de 20 de agosto de 1970, p.4)
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• Instalação de um transformador de 95 KWA, no Km 15 da estrada do Aleixo, 
para fornecer energia elétrica à área ocupada pela Turislândia, serviço decorrente 
de um convênio entre a Companhia Brasileira de Plantações e a Companhia de Ele-
tricidade de Manaus (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 21 de 
agosto de 1970, p.3)

21 de agosto | sexta-feira
• Aniversário do Sindicatos dos Jornalistas Profissionais do Amazonas. (Jornal do 

Comércio, de 21 de agosto de 1970, p.3)
• Aniversário de um ano da banda “The In Crowd”, que nasceu de uma cisão do 

conjunto “Os Aristocratas” e teve como primeiro nome “Os Mercenários”. A banda é 
formada por Flávio Cohen (guitarra-solo), Geraldo Pacheco de Araújo (órgão), Minus 
Adão (contrabaixo), Francisco Sabiano de Paula (bateria) e Naoko Kawashima (guitar-
ra de marcação). (Jornal do Comércio, de 21 de agosto de 1970, número da página 
não identificado)

22 de agosto | sábado 
• Inauguração da Boate Betina, no Restaurante Manaus 300. (O Jornal – Coluna O 

Jornal de Betina, de 22 de agosto de 1970, p.3)
• Apresentação do Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com o es-

petáculo “O Lago dos Cisnes”, no Teatro Amazonas, pelas comemorações da Semana 
do Exército, uma promoção do Comando Militar da Amazônia e da Fundação Cultural 
do Amazonas. (Jornal do Comércio, de 22 de agosto de 1970, p.3)

23 de agosto | domingo 
• Chega a Manaus o doutor Oliver W. Hasselblad, médico das Nações Unidas, a 

convite do Serviço Evangélico de Assistência aos Hansenianos. “Em sua estada em 
nossa capital, visitará o Hospital Antônio Aleixo, a Secretaria de Saúde, a Faculdade de 
Medicina e falará em diversas igrejas evangélicas sobre o trabalho da Missão Ameri-
cana em favor dos leprosos, da qual é presidente”. (A Crítica – Coluna Bazar, de 25 de 
agosto de 1970, p.12)

24 de agosto | segunda-feira
• Aniversário do monsenhor Alcides de Albuquerque Peixoto, pároco da Freguesia 

de Nossa Senhora dos Remédios e chanceler da Cúria Metropolitana. (O Jornal – Colu-
na A Igreja em Foco, de 23 de agosto de 1970, p.4)

• O governador Danilo Areosa homologa resolução do Conselho Estadual de Águas 
e Esgotos que autoriza a abertura de conta, sob a denominação de Projeto de Manaus 
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Esgoto Sanitário, a fim de receber verba do Fundo Especial do exercício de 1970 para 
pagamento do projeto de estudos técnicos e viabilidade econômica. “Com isso, além 
da implantação do novo sistema de abastecimento de água de nossa capital, ora em 
execução, lança-se agora o Governo para a instalação da rede de esgoto sanitário de 
Manaus, obra de transcendental importância para nossa população”. (Jornal do Comér-
cio, de 25 de agosto de 1970, capa)

25 de agosto | terça-feira
• O major brigadeiro do ar Paulo Sobral Ribeiro Gonçalves, comandante da 1ª Zona 

Aérea, é condecorado com a medalha “Cidade de Manaus”, em solenidade no salão de 
honra do Palácio Rio Negro. (Jornal do Comércio, de 26 de agosto de 1970, p.2)

• Criação do Centro Cívico “Antônio João”, no Ginásio Christus do Amazonas, cujo 
presidente é o jovem Fernando Madeira Barros Junior. (A Crítica – Coluna Bazar, de 28 
de agosto de 1970, p.12)

• O Grêmio Estudantil “Eduardo Ribeiro” elege sua nova diretoria: Carlos Alberto Fa-
rias, presidente; Ednaldo Serrão da Mata, vice-presidente; e Luzia Abreu, secretária-ge-
ral. (A Crítica – Coluna Bazar, de 26 de agosto, de 1970, p.10)

26 de agosto | quarta-feira
• O Fast Clube é campeão da “Taça Duque de Caxias”, em jogo realizado no está-

dio da Colina contra a equipe do Nacional. A partida terminou em 1x1 no tempo normal, 
gols de Alfredo para o Nacional e de Zequinha para o Fast. Nos pênaltis, o Fast venceu 
por 4x2. O jogo foi apitado pelo árbitro Raimundo Sena, auxiliado por Paulo Bernardes e 
Alexandre Lourenço. A “Taça Duque de Caxias” foi criada pela Federação Amazonense 
de Futebol em homenagem à Semana do Soldado. (A Crítica, de 27 de agosto de 1970, 
número da página não identificado)

27 de agosto | quinta-feira
• A Comissão de Festejos do IEA entrega 80 certificados de conclusão do Curso de 

Relações Humanas, realizado pelos professores de 1970. (A Crítica – Coluna Bazar, de 
28 de agosto de 1970, p.12)

28 de agosto | sexta-feira
• Aniversário da Associação dos Servidores Públicos do Amazonas (Aspa) com co-

quetel em sua sede à rua Lobo D’Almada, n. 72. “Na mesma ocasião será aposto um re-
trato do atual presidente da associação, professor Aureomar Braz da Silva, numa justa 
homenagem pelos bons trabalhos desempenhados até hoje no comando da associa-
ção”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 28 de agosto de 1970, p.3)
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• Aniversário de 28 anos da Legião Brasileira de Assistência, Seção do Ama-
zonas. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 29 de agosto de 1970, número da página 
não identificado)

• Inauguração das obras de ampliação e recuperação do Grupo Escolar Leopoldo 
Neves, no bairro Santa Luzia. “A escola, que tinha apenas 5 salas, passou a ter mais 10, 
completando 15 salas de aulas que poderão atender a todas as crianças daquele po-
puloso bairro”. (Jornal do Comércio, de 28 de agosto de 1970, p.2)

29 de agosto | sábado 
• Instalação da Coordenadoria Especial da Sudam para a Amazônia Ocidental (Ce-

amo) e cerimônia de posse do seu primeiro titular, coronel José Alípio de Carvalho. A 
solenidade ocorre no salão nobre da Associação Comercial do Amazonas (ACA) e é 
presidida pelo general Ernesto Bandeira Coelho (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, 
de 30 de agosto de 1970, p.5)

• Assinatura de contrato entre o Departamento de Águas e Esgotos e as empresas 
Portuária e Filsan para a construção da primeira Estação de Tratamento de Água de Ma-
naus. (A Crítica, de 29 de agosto de 1970, p.5)

30 de agosto | domingo 
• Aniversário de 10 anos da banda feminina do Instituto Benjamin Constant, criada 

pela madre superiora italiana Pietrina. (Jornal do Comércio, de 30 de agosto de 1970, p.2)
• A Coordenação do Projeto Rondon, em Manaus, inaugura o seu hotel de trânsito, 

na Estrada do Contorno, s/n, próximo ao Aeroporto Ponta Pelada. (A Notícia – Coluna 
Mini Notícias, de 27 de agosto de 1970, p.5)

31 de agosto | segunda-feira
• Aniversário de Belmiro Vianez, editor de esportes do jornal “A Crítica”, comenta-

rista da Rádio Difusora e dono da Resenha e Boca de Fogo, na TV Ajuricaba. (A Críti-
ca – Coluna Sim e Não, de 1º de setembro de 1970, número da página não identificado)

• Aniversário de 30 anos do Aeroclube do Amazonas, fundado pelo decreto nº 471, 
de 31 de agosto de 1940, e reconhecido pelo Ministério da Aeronáutica em 27 de julho 
de 1942. (A Notícia, de 23 e 24 de agosto de 1970, número da página não identificado)

• Aniversário de 77 anos de fundação da Imprensa Oficial do Amazonas, criada pelo 
governador Eduardo Ribeiro, em 31 de agosto de 1893. (A Crítica – Coluna Sim e Não, 
de 1º de setembro de 1970, número da página não identificado) 
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1º de setembro | terça-feira
• A Sociedade de Obras Ltda. realiza o lançamento do Edifício Alfredo Cunha, o pri-

meiro com galerias de lojas, em Manaus. “Será constituído de dois blocos de 10 anda-
res, sendo um só de apartamentos residenciais de frente para a rua Saldanha Marinho; 
o outro de escritórios ou consultórios, de frente para a rua Barroso”. (O Jornal – Colu-
na Fatos em Revista, de 1º de setembro de 1970, número da página não identificado)

• Início do VIII Recenseamento Geral do Brasil, pelo IBGE. No Amazonas, o primei-
ro entrevistado é o governador Danilo Areosa, no Palácio Rodoviário. (Jornal do Comér-
cio, de 1º de setembro de 1970, p.5)

• Abertura das inscrições para os exames de madureza do Colégio Estadual do 
Amazonas (CEA), relativos aos ciclos Ginasial e Colegial. “Para o curso ginasial, as ma-
térias exigidas nos exames serão Português, Matemática, Geografia, História e Ciên-
cias, enquanto que para o nível colegial haverá testes de Português, Matemática, Geo-
grafia, História, Ciências e Inglês ou Francês. Haverá provas escritas com duração de 
90 minutos para todas as matérias, enquanto as provas orais só serão feitas para Lín-
guas Vivas”. (O Jornal, de 2 de setembro de 1970, p.8)

• A caravana do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro chega a Manaus para co-
nhecer as obras da administração estadual. A comitiva é formada pelo presidente do 
clube, Hélio de Almeida, e pelos engenheiros Firmo Dutra, Saturnino de Brito (autor do 
projeto do novo sistema de abastecimento d’água da cidade) e Luís Simões. (O Jornal 
– Coluna Fatos em Revista, de 2 de setembro de 1970, p.5)

• O Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) e a Secretaria de Educação e 
Cultura assinam convênio com a Prefeitura de Manaus e as de outras cidades do inte-
rior para alfabetizarem 10.121 alunos, recebendo para isso 12 cruzeiros por cada aluno, 
num total de mais de 133 milhões de cruzeiros. “Manaus tem matriculados 9.000 anal-
fabetos e receberá 108 mil cruzeiros”. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 2 de setembro 
de 1970, número da página não identificado)

02 de setembro | quarta-feira
• O presidente Emílio Garrastazu Médici demite o sr. Jauary Guimarães de Souza 

Marinho da função de reitor da Universidade do Amazonas e determina a abertura de 
inquérito para apurar denúncias relacionadas com a administração da Fundação Uni-
versidade do Amazonas. (A Notícia, de 3 de setembro de 1970, capa)

• O sr. Achilles Nasser Frazer toma posse como diretor do Departamento Técnico 
da Delegacia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Amazonas. (Jornal do 
Comércio, de 3 de setembro de 1970, p.2)

• Os técnicos do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (Serfhau) apresentam 
ao governador Danilo Areosa e ao prefeito Paulo Nery os Termos de Referência para o 
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Planejamento Local Integrado de Manaus, que abrangerá as esferas social, econômi-
ca, urbanística e institucional da cidade. (A Notícia, de 3 de setembro de 1970, núme-
ro da página não identificado)

• Elson Bentes Farias, secretário de Educação e Cultura, e o professor Djalma da 
Cunha Batista são eleitos presidente e vice, respectivamente, do Conselho Estadual de 
Cultura. (Jornal do Comércio, de 3 de setembro de 1970, p.2)

03 de setembro | quinta-feira
• Aniversário de 30 anos de fundação da Igreja Batista de Constantinópolis, no bair-

ro Educandos, cujo pastor é o sr. Miguel Ovatty. (A Crítica – Coluna Bazar, de 3 de se-
tembro de 1970, p.12)

• O Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade do Amazonas re-
aliza júri simulado com os finalistas do curso. O caso em questão é um crime cometido 
na rua Beira-Mar, no bairro São Raimundo, no qual um homem matou outro com duas 
facadas. “A acusação deverá estar a cargo dos acadêmicos Vinícius Henriques Gon-
çalves e Lourenço dos Santos Pereira Braga, enquanto a defesa funcionará com Manoel 
Bessa Filho e Alberto Simonetti Cabral Filho”. (O Jornal, de 2 de setembro de 1970, p.8)

04 de setembro | sexta-feira
• Reinauguração do Ginásio Ruy Araújo, no bairro da Cachoeirinha, com a presença 

do governador Danilo Areosa e do ex-secretário de Educação, Vinícius Raposo da Câ-
mara. “Totalmente recuperado e dotado de condições de conforto e comodidade, pos-
suindo mais de 20 salas, o novo estabelecimento de ensino da Capital atende o cres-
cente fluxo de alunos não apenas do bairro da Cachoeirinha como de outras zonas 
suburbanas: Raiz, São Francisco e Petrópolis”. (Jornal do Comércio, de 6 e 7 de setem-
bro de 1970, p.3)

• Inauguração da Lanchonete Samira, na rua Saldanha Marinho, n. 649, de proprie-
dade de Said Zacarias & Cia. (A Crítica – Coluna Bazar, de 4 de setembro de 1970, p.12)

• Inauguração do ambulatório médico e dentário da Federação da Agricultura do 
Estado do Amazonas (Faea). O ambulatório ganhou o nome de “Íris Meinberg” em ho-
menagem ao então presidente do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funru-
ral), presente na cerimônia. (Jornal do Comércio, de 3 de setembro de 1970, p.2)

05 de setembro | sábado 
• Aniversário de fundação do Ypiranga Futebol Clube, do bairro Cachoeirinha. (O 

Jornal, de 1º de setembro de 1970, número da página não identificado)
• O governador Danilo Areosa entrega a medalha “Cidade de Manaus” aos srs. Eri-

ck de Carvalho, presidente da Varig; Jorge Augusto de Souza Baird, presidente da 
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Companhia de Eletricidade de Manaus e ex-secretário de Fazenda; Francisco Montei-
ro de Paula, ex-secretário de Fazenda; Aderson Pereira Dutra, ex-secretário de Interior 
e Justiça; Stephenson Vieira Medeiros, ex-presidente do Banco do Estado do Amazo-
nas S.A., e Agesilau Joaquim Gonçalves de Araújo, empresário. A solenidade ocorre no 
Centro de Instruções da Polícia Militar do Estado (antigo “piquete”). (Jornal do Comér-
cio, de 5 de setembro de 1970, p.2)

• Inauguração do quartel da Polícia Militar do Amazonas no bairro de Petrópolis e 
das instalações do Centro de Instrução e Treinamento da PM. (Jornal do Comércio, de 
6 e 7 de setembro de 1970, capa)

• Inauguração do Edifício “Rio Marajó”, exclusivamente residencial, na avenida João 
Coelho, obra da Construtora Nóvoa & Cia. Ltda. Na oportunidade, o dr. Modesto Nó-
voa lança um novo empreendimento: o Edifício “Rio Madeira”, exclusivamente comer-
cial, na esquina da rua Costa Azevedo com Saldanha Marinho. (Jornal do Comércio, de 
9 de setembro de 1970, p.2)

06 de setembro | domingo 
• A diretoria do Educandário Gustavo Capanema, localizado na Colônia Oliveira Ma-

chado, batiza um dos seus pavilhões com o nome de “Esther Ribeiro”, irmã do acadê-
mico e escritor Cosme Ferreira Filho, em homenagem póstuma aos “inestimáveis ser-
viços prestados por D. Esther Ribeiro quando integrava a referida diretoria”. (Jornal do 
Comércio, de 10 de setembro de 1970, p.2)

• Primeiro aniversário do conjunto musical 5ª Dimensão, com festa no Fast Clube e 
shows das bandas Blue Birds, Blue Star, Os Aristocratas, entre outras. (Jornal do Co-
mércio, de 5 de setembro de 1970, p.2)

07 de setembro | segunda-feira
• Primeiro aniversário do semanário “Mulher Moderna”. “Pelos modelos que apre-

senta em todas as suas edições, bem como pela seriedade com que aborda os vários 
assuntos – sociedade, pediatria, beleza, culinária e modas – o “Mulher Moderna”, que 
circula aos sábados, obteve êxito”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, 
de 6 e 7 de setembro de 1970, p.3)

• Pela primeira vez na história da cidade, um grupamento de 200 escoteiros ama-
zonenses participa de uma Parada do 7 de Setembro, nas comemorações da Indepen-
dência do Brasil. A coordenação é do sr. Edmilson Rosas. (O Jornal – Coluna Fatos em 
Revista, de 3 de setembro de 1970, p.3)
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08 de setembro | terça-feira
• O prefeito Paulo Nery participa de aula inaugural do Movimento Brasileiro de Alfa-

betização (Mobral) em Manaus, através de uma locução pelas rádios. O objetivo é al-
fabetizar funcionalmente cerca de 9.000 pessoas na cidade. (Jornal do Comércio, de 9 
de setembro de 1970, p.3)

09 de setembro | quarta-feira
• Centenário de nascimento de Francisco Pedro de Araújo Filho, jornalista, historia-

dor, sociólogo, filósofo, jurista e advogado. Foi um dos fundadores da primeira Universi-
dade Livre de Manaus, em 1909, e um dos sócios-fundadores da Academia Amazonen-
se de Letras. Pai de Ruy Araújo e de André Araújo, lecionou na antiga Escola de Direito 
de Manaus e foi diretor da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, em 1917. Araújo 
Filho, como era chamado, chegou à capital amazonense em 1906 e faleceu em 1941. 
(Jornal do Comércio, de 9 de setembro de 1970, p.2)

• Aniversário do sr. Geraldo de Amorim Dias, comissário de polícia da Delegacia de 
Roubos e Falsificações. (Diário da Tarde – Coluna DT no Lar e na Sociedade, de 9 de 
setembro de 1970, p.4)

10 de setembro | quinta-feira
• Um forte vendaval causa destruição na cidade, provocando mortes, desabamen-

tos e desabrigo nos bairros e no Centro. Com ventos de até 180 km/h, o bairro de Edu-
candos foi o mais atingido: o telhado da Fiação e Tecelagem de Juta (Fiteju) desabou, 
ferindo 15 operários. Na avenida Getúlio Vargas, uma torre de 55 metros, pertencente à 
Camtel, que permitia a comunicação com os municípios dotados de estações da com-
panhia, tombou sobre o prédio do órgão. Duas pessoas saíram com ferimentos leves, 
mas as comunicações entre interior e capital, e vice-versa, foram interrompidas. (Jornal 
do Comércio, de 11 de setembro de 1970, p.5)

• Incêndio de grandes proporções destrói completamente o prédio nº 122, da Pra-
ça Heliodoro Balbi, onde funcionava a loja “Orquídea Modas”, de propriedade da sra. 
Anita Pereira. A causa do sinistro teria sido um curto-circuito. (Jornal do Comércio, de 
11 de setembro de 1970, p.6)

• O famoso quarteto musical “The Golden Boys” se apresenta no Cine Ypiranga, 
com agenda também para o outro dia, no Olímpico Clube e no Vitória. (Jornal do Co-
mércio, de 10 de setembro de 1970, capa)

11 de setembro | sexta-feira
• Aniversário do sr. Laércio da Purificação Gonçalves, presidente do Banco do Es-

tado do Amazonas (BEA). (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 11 de setem-
bro de 1970, p.3)
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• Aniversário de 60 anos do magistrado Osvaldo Salignac de Souza. (O Jornal – Co-
luna O Jornal da Betina, de 11 de setembro de 1970, p.3) 

12 de setembro | sábado 
• Primeiro aniversário da TV Ajuricaba. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de 

Perfil, de 12 de setembro de 1970, p.3)

13 de setembro | domingo 
• Aniversários do jornalista André Demasi Limongi, diretor do Detran, e do dr. Ge-

bes Medeiros. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 13 de setembro de 1970, p.3)
• Aniversário do dr. Sebastião de Souza, diretor do Pronto Socorro São Sebastião. 

(O Jornal – Coluna Sociedade, de 13 de setembro de 1970, p.2)

14 de setembro | segunda-feira
• Instalação do 2º Grupamento de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro, 

subordinado ao Comando Militar da Amazônia/12ª Região Militar. (Jornal do Comércio, 
de 11 de setembro de 1970, p.2)

• O sr. Leopoldino de Amorim Filho, presidente da Companhia de Serviços Aéreos 
Cruzeiro do Sul, recebe o título de “Cidadão do Amazonas”, outorgado pela Assembleia 
Legislativa do Estado. (Jornal do Comércio, de 11 de setembro de 1970, p.2)

• Aniversário da sra. Leonor Uchôa Amorim, diretora do Grupo Escolar Saldanha 
Marinho. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 15 de setembro de 1970, p.3)

15 de setembro | terça-feira
• Inauguração da Cooperativa de Consumo dos Rodoviários de Manaus, na rua Du-

que de Caxias, n. 1.940. (Jornal do Comércio, de 15 de setembro de 1970, p.3)

16 de setembro | quarta-feira
• O Diário Oficial da União publica portaria do ministro da Educação, Jarbas Passa-

rinho, determinando que o professor André Araújo, decano da Universidade do Amazo-
nas, assuma a Reitoria e a presidência do Conselho Diretor da Fundação Universidade 
do Amazonas, “cumprindo o que estabelece o novo estatuto da entidade, em seu pa-
rágrafo único do art. 15: nos impedimentos do Reitor e do vice-reitor, assumirá a Rei-
toria o decano da Universidade”. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 19 de setem-
bro de 1970, p.5)
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17 de setembro | quinta-feira
• Estreia do Circo Panamericano, na Praça 14 de Janeiro, “com feras amestra-

das, globo da morte, trapezistas voadores e a maravilha da eletrônica: as águas que 
dançam, macacos chimpanzés, palhaços e tudo mais”. (A Notícia, de 18 de setem-
bro de 1969, p.7)

• A dra. Sylvia Pucu Stephano toma posse como titular da Delegacia Regional da Su-
perintendência Nacional de Abastecimento (Sunab). (Jornal do Comércio, de 18 de se-
tembro de 1970, capa)

18 de setembro | sexta-feira
• Inauguração da Praça Nossa Senhora de Fátima, no bairro Praça 14 de Janeiro, 

em frente à igreja dedicada à padroeira de Portugal. (Jornal do Comércio, de 20 de se-
tembro de 1970, p.2)

• Lançamento do livro “Do Amor e da Fábula”, do poeta Elson Farias, na sede da Aca-
demia Amazonense de Letras. (Jornal do Comércio, de 18 de setembro de 1970, p.2)

• O ídolo brasileiro da luta livre, Ted Boy Marino, enfrenta o campeão mundial dos 
médios, Israelita Gran Jacobo, no Ginásio de Esportes do Sesc-Senac. A renda do 
evento filantrópico é para a construção do Hospital Allan Kardec. (Jornal do Comércio, 
de 18 de setembro de 1970, p.2) 

19 de setembro | sábado 
• Início da “Semana do Trânsito”, com abertura oficial na TV Ajuricaba, pelo major 

Paganini, do Cetran, falando sobre os regulamentos dispostos pelo Conselho Nacional 
do Trânsito. (A Notícia, de 19 de setembro de 1970, p.7)

20 de setembro | domingo 
• O jornalista Caio Góes é eleito para assumir a cadeira nº 37, no Instituto Geográfico 

e Histórico do Amazonas (Igha), cujo patrono é o antiquário e etnólogo Crisanto Jobim 
e estava vaga pelo falecimento do jornalista André Jobim. (Jornal do Comércio – Colu-
na De Frente e de Perfil, de 22 de setembro de 1970, p.3) 

• O Clube da Imprensa, presidido por Sinval Gonçalves, realiza feijoada no balneá-
rio “Las Palmas”, gentilmente cedido pelos proprietários Vasco (Zaíra) Vasques e Fer-
nando (Amazônia) Câmara. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 20 de 
setembro de 1970, p.13)

21 de setembro | segunda-feira
• O arcebispo metropolitano Dom João de Sousa Lima recebe o título honorífico de 

“Cidadão de Manaus”, outorgado pela Câmara Municipal. (Jornal do Comércio – Colu-
na De Frente e de Perfil, de 17 de setembro de 1970, p.3)
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• Início das atividades do cursinho pré-vestibular de Direito “Clóvis Beviláqua”, nas 
dependências do Grupo Escolar Saldanha Marinho. (Jornal do Comércio – Coluna Infor-
me JC, de 17 de setembro de 1970, p.14)

22 de setembro | terça-feira
• Os isentos do serviço militar desfilam e prestam juramento de defender a pátria 

quando convocados. A cerimônia ocorre na Praça Dom Pedro II, em frente à sede da 29ª 
Circunscrição do Serviço Militar. (Jornal do Comércio, de 23 de setembro de 1970, p.2)

23 de setembro | quarta-feira
• A Organização Amazonas de Publicidade (Orgamap) começa a instalar sinali-

zação de trânsito na cidade. O primeiro poste de sinalização foi colocado na avenida 
Eduardo Ribeiro, em frente ao prédio de “O Jornal”. Em seguida, foi instalado o segun-
do poste, defronte à redação do “Jornal do Comércio”. (O Jornal, de 24 de setem-
bro de 1970, capa)

24 de setembro | quinta-feira
• Início dos IV Jogos da Independência, mais conhecidos como IV Jogos Estudantis 

do Amazonas, com jogos de voleibol, nas quadras do Ginásio Santa Doroteia e Instituto 
Benjamin Constant. (Jornal do Comércio, de 24 de setembro de 1970, p.7)

25 de setembro | sexta-feira
• Aniversário de quatro anos da Federação Amazonense de Futebol (FAF). (O Jor-

nal, de 25 de setembro de 1970, número da página não identificado)
• Aniversário do cabeleireiro Rui Sá Barbosa, do Salão Messody. (Diário da Tarde 1ª 

Edição – Coluna Mundo Social, de 28 de setembro de 1970, p.3)
• A deputada Léa Alencar Antony, da bancada do Movimento Democrático Brasilei-

ro (MDB), apresenta projeto na Assembleia Legislativa do Estado, solicitando o título de 
“Cidadão Honorário do Amazonas” para o presidente Emílio Garrastazu Médici. (A No-
tícia, de 26 de setembro de 1970, p.3)

• A Fundação Nacional do Bem Estar do Menor (Funabem) doa um veículo utilitário 
Rural Willys para a Casa da Criança, solicitação feita pelas irmãs que dirigem essa ins-
tituição filantrópica, para facilitar a assistência às crianças dos bairros. (Jornal do Co-
mércio, de 25 de setembro de 1970, p.2)

26 de setembro | sábado 
• Aniversário do médico Theomário Pinto da Costa, deputado estadual pelo Movi-

mento Democrático Brasileiro (MDB), ex-secretário estadual de saúde e professor na 
Faculdade de Medicina. (A Notícia, de 26 de setembro de 1970, p.3)
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• Antônio Bentes Pacheco e José Ribeiro Soares tomam posse, respectivamente, 
como presidente e vice-presidente do Tucunaré Clube de Campo. (Jornal do Comércio 
– Coluna Convivência Social, de 27 de setembro de 1970, p.25)

• Armando de Sousa Lima – o Rei do Solovox – realiza show no Acapulco Clube, 
destinado a angariar fundos para as obras sociais da primeira-dama do Estado, dona 
Violeta Areosa. (Jornal do Comércio, de 26 de setembro de 1970, p.5)

27 de setembro | domingo 
• Aniversário de cinco anos das Lojas Queive Magazin, localizada na avenida 7 de 

Setembro, números 838 e 860. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 26 de setem-
bro de 1970, p.3)

• O sr. Newton Sabbá Guimarães, juiz de direito de Manicoré, toma posse na poltro-
na de nº 55, patrocinada por Theodureto Souto, no Instituto Geográfico e Histórico do 
Amazonas (Igha). (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 27 e 28 de setembro de 1970, 
número da página não identificado)

• A jovem Laura Burnier é eleita Rainha das Piscinas-70, em concurso realizado no 
Parque Aquático do Atlético Rio Negro Clube, uma promoção do colunista Nogar. (Jor-
nal do Comércio, de 29 de setembro de 1970, capa)

28 de setembro | segunda-feira
• O governador Danilo Areosa ministra aula inaugural de um curso para sargentos 

da Polícia Militar do Estado, no Centro de Instrução da corporação. (Jornal Comércio – 
Coluna De Frente e de Perfil, de 29 de setembro de 1970, p.3)

29 de setembro | terça-feira
• O Conselho Universitário da Universidade do Amazonas aprova o projeto de cria-

ção da Livraria Universitária do Amazonas (LUA). (Jornal do Comércio, de 30 de setem-
bro de 1970, p.3)

• A Construtora Rio Branco de Engenharia e Comércio realiza, no Hotel Amazonas, o 
coquetel de lançamento de um edifício (Palácio do Comércio) que será construído nas 
esquinas da avenida Eduardo Ribeiro com a rua 24 de Maio, com 23 pavimentos, ten-
do no 1º andar um restaurante e no último um “american-bar”, com vista panorâmica. 
(Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 30 de setembro de 1970, p.3)

• O Departamento de Estradas de Rodagem do Amazonas (DER-AM) abre licitação 
para execução dos trabalhos de revestimento asfáltico de trecho da avenida João Co-
elho. A previsão é entregar a obra pronta no prazo pré-estabelecido de noventa dias, a 
completar-se em 3 de novembro. (Jornal do Comércio, de 29 de setembro de 1970, p.2)
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30 de setembro | quarta-feira
• A Assembleia Legislativa do Estado promulga a nova Constituição do Amazonas 

adaptada ao texto da Constituição Federal de 1967. “Antes de fazer a leitura da promul-
gação da Nova Carta, o deputado Homero de Miranda Leão, Presidente da ALE, discur-
sou, afirmando que a Assembleia Legislativa atinge um marco fulgurante em sua vida, 
promulgando a Emenda Constitucional de adaptação da Carta Política do Amazonas à 
Constituição do Brasil, de acordo com o que prescreve o seu artigo 200”. (Jornal do Co-
mércio, de 1º de outubro de 1970, p.2)

• João Acácio Cavalcante, 30 anos, funcionário da Madeiras Compensadas da 
Amazônia S.A. – Compensa, é escolhido o “Operário Padrão 1970”, concurso realiza-
do anualmente pelo Serviço Social da Indústria, com o apoio da Federação das Indús-
trias e outras entidades de classe. (Jornal do Comércio, de 1º de outubro de 1970, p.3)

• Os bacharelandos de 1970 da Faculdade de Direito da Universidade do Amazo-
nas escolhem a denominação “Aderson de Menezes” para a turma, em homenagem 
póstuma ao eminente mestre de tantas gerações. O patrono será o coronel João Walter 
de Andrade e o paraninfo, o professor Viriato José de Oliveira. (Diário da Tarde – Colu-
na DT no Lar e na Sociedade, de 1º de outubro de 1970, p.4)
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1º de outubro | quinta-feira
• Aniversário de 60 anos da Escola Técnica Federal do Amazonas. “Criada por força 

do Decreto nº 7.566, de 23-9-1909, que mandava instalar um núcleo de ensino profis-
sional em cada capital de estado, e inaugurada a 1º-10-1910, como Escola de Aprendi-
zes Artífices do Amazonas, as atividades, de fato, do estabelecimento e o trabalho re-
alizado pelo Poder Público no campo da formação técnica, remontam ao ano de 1956, 
quando foi dado o primeiro passo para estabelecer, em nosso território, o ensino de ofí-
cios”. (Jornal do Comércio, de 30 de setembro de 1970, p.5)

• Aniversário do senador pelo Amazonas, Flávio Brito, presidente da Confederação 
Nacional de Agricultura. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 1º de outubro de 1970, p.5)

02 de outubro | sexta-feira
• Aniversário do professor Alfredo Linhares. (Jornal do Comércio – Coluna Convivên-

cia Social, de 4 de outubro de 1970, p.13)
• Primeiro aniversário de funcionamento da Boate dos Ingleses (The In Crowd Club), 

de propriedade de Nuno Coutinho. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 4 de outu-
bro de 1970, p.6)

• Em reunião entre o futuro governador João Walter de Andrade, o chefe do Co-
mando Militar da Amazônia, general Nogueira Paes, e o vice-presidente da Empre-
sa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), coronel Sylla Velasco, fica acertado que 
a ECT doará o terreno onde seriam construídos sua garagem e almoxarifado, no bair-
ro de Adrianópolis, para que ali seja erguido o Colégio Militar de Manaus. Em troca, 
a ECT receberá outra área cedida pelo governo do estado. (A Crítica, de 3 de outu-
bro de 1970, p.11)

03 de outubro | sábado 
• O coronel João Walter de Andrade e o dr. Deoclides de Carvalho Leal são elei-

tos e diplomados governador e vice-governador do Amazonas, respectivamente, para 
o quadriênio de 1971 a 1975, em cerimônia realizada na Assembleia Legislativa do Es-
tado, presidida pelo deputado Homero de Miranda Leão. (Jornal do Comércio, de 4 de 
outubro de 1970, capa)

• Instalação do Diretório Regional do MDB na rua Alexandre Amorim, n. 559, bairro 
de Aparecida. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 3 de outubro de 1970, p.5)

• Posse do novo Conselho Diretor da Fundação Universidade do Amazonas, forma-
do por Roberto Daou, Avelino Pereira, Ronaldo Bonfim, José Lopes, Armando Meneses 
e Rubim Sá. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 3 de outubro de 1970, p.5)

• As religiosas salesianas do Patronato Santa Terezinha festejam o dia de sua pa-
droeira Santa Terezinha do Menino Jesus, com missa celebrada por Dom João de Sou-
sa Lima. (Jornal do Comércio – Coluna Mundo Católico, de 3 de outubro de 1970, p.5)  
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• Após dois anos paralisado, o Atlético Clipper Clube, com sede na rua Visconde de 
Porto Alegre, reinicia suas atividades sociorecreativas. Seu presidente é Carlos Conde. 
(O Jornal, de 1º de outubro de 1970, p.4)

04 de outubro | domingo 
• Pré-inauguração do Restaurante Panorâmico da Turislândia. (Jornal do Comércio 

– Coluna Convivência Social, de 4 de outubro de 1970, p.13)

05 de outubro | segunda-feira
• Aniversário de 33 anos do jornal “Diário da Tarde”, vespertino da Empresa Archer 

Pinto, dirigida por Maria de Lourdes Archer Pinto. “Foi a 5 de outubro de 1937 que os 
gazeteiros correram as ruas de Manaus, oferecendo aquele jornal caçula. Vencera o 
ideal do velho Henrique Archer Pinto, vencera a coragem do moço Aguinaldo, seu fi-
lho. Ambos jornalistas, lutavam pelo fortalecimento da imprensa, das suas folhas diá-
rias. Herculano Castro e Costa, o destemido Secretário, no seu posto de combate, viveu 
muitas alegrias, com o mesmo humor com que enfrentava os dissabores”. (O Jornal – 
Coluna O Jornal da Betina, de 4 de outubro de 1970, p.3)

• Fundação oficial da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), em 
substituição ao Departamento de Águas e Esgotos do Amazonas (DAE). A cerimônia é 
realizada no salão nobre da Associação Comercial do Amazonas, com a presença do 
governador Danilo Areosa, do prefeito Paulo Nery, membros do secretariado e acionis-
tas. (Jornal do Comércio, de 6 de outubro de 1970, p.2)

• O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em Manaus anuncia a pri-
meira parcial do Censo-1970 realizado na cidade, mostrando que a capital amazonen-
se possui, nas suas zonas urbanas e suburbanas, 273.256 habitantes, sendo 129.771 
homens e 143.485 mulheres. “O IBGE ainda não chegou à conclusão dos trabalhos de 
recenseamento na zona rural”. (Jornal do Comércio, de 6 de outubro de 1970, capa)

06 de outubro | terça-feira
• Aniversário do desportista e ex-craque de futebol Lé Antônio. (A Crítica – Coluna 

Sim e Não, de 7 de outubro de 1970, número da página não identificado)
• Aniversário do radialista Edmar Costa, apresentado do programa Corujão da Ma-

drugada, da Rádio Difusora. (A Notícia – Coluna Por Dois, de 7 de outubro de 1970, p.6)
• Aniversário de Zivana Monteiro, jornalista pertencente aos quadros do “Jornal do 

Comércio”. (A Notícia – Coluna Por Dois, de 6 de outubro de 1970, p.6)
• O professor Aderson Dutra é eleito Reitor da Universidade do Amazonas e presi-

dente do Conselho Diretor da Fundação Universidade do Amazonas e do Conselho Uni-
versitário da UA. (Jornal do Comércio, de 7 de outubro de 1970, capa)
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07 de outubro | quarta-feira
• Aniversário de 60 anos de fundação do Colégio Santa Doroteia. (Jornal do Comér-

cio – Coluna Convivência Social, de 7 de outubro de 1970, p.12)
• Aniversário de Jamil Seffair, então prefeito de Manacapuru. (A Notícia – Coluna Por 

Dois, de 6 de outubro de 1970, p0.6)
• Aniversário de Jones Abrahim, presidente do Cheik Clube. (A Notícia – Coluna Por 

Dois, de 7 de outubro de 1970, p.6)
• Início dos trabalhos de asfaltamento do Distrito Industrial de Manaus, a cargo da 

Construção e Transportes Constran Ltda. e orçado em um milhão e duzentos mil cruzei-
ros. (O Jornal, de 8 de outubro de 1970, número da página não identificado)

08 de outubro | quinta-feira
• Aniversário de cinco anos de fundação do Lord Hotel. “Em 1965, o ato inaugural 

foi presidido pelo governador, na época, o prof. Arthur Cesar Ferreira Reis. Estava pre-
sente a Miss Brasil, senhorita Maria Raquel de Andrade”. (O Jornal – Coluna O Jornal da 
Betina, de 8 de outubro de 1970, p.3)

• Primeiro aniversário do programa “Sempre às Quintas”, apresentado por Baby Ri-
zzato na TV Ajuricaba. (A Crítica – Coluna Ana Maria Informa, de 7 de outubro de 1970, 
número da página não identificado)

• Aniversário do industrial Mário Guerreiro. (A Notícia – Coluna Por Dois, de 8 de ou-
tubro de 1970, p.6)

• O presidente do Brasil, general Emílio Garrastazu Médici, acompanhado de uma 
comitiva composta de ministros e membros dos gabinetes Militar e Civil, chega a Ma-
naus para visita diplomática. (Jornal do Comércio, de 8 de outubro de 1970, capa)

• Inauguração da nova agência local do Banco do Brasil, com a fita descerrada pelo 
presidente Médici. A nova sede foi construída no mesmo local onde funcionou por mui-
tos anos, na Praça Oswaldo Cruz. (Jornal do Comércio, de 9 de outubro de 1970, p.5)

• Inauguração do terceiro supermercado da Cobal, instalado em uma lancha que 
irá percorrer todo o interior abastecendo a população ribeirinha. A cerimônia ocorre no 
Roadway, com a presença do ministro da Agricultura, sr. Cirne Lima, que desatou a fita 
simbólica. (Jornal do Comércio, de 9 de outubro de 1970, p.5)

09 de outubro | sexta-feira
• Início dos “I Jogos Abertos do Amazonas”, na quadra do Colégio Santa Doroteia, 

patrocinados pela Federação Amazonense Universitária de Desportos (Faud). (Jornal 
do Comércio, de 9 de outubro de 1970, p.7)

• O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Amazonas (OAB-AM), 
José Roberto Cavalcante, assina contrato com a firma Nóvoa & Cia. Ltda. para a aqui-
sição de duas salas no Edifício Rio Madeira, onde será instalada a Casa do Advogado 
do Amazonas. (A Crítica, de 10 de outubro de 1970, p.5) 
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10 de outubro | sábado 
• Incêndio destrói completamente o escritório da Serraria Santa Luzia, localizada 

na avenida Airão, bairro Presidente Vargas. (A Notícia, de 11 de outubro de 1970, p.7)
• O Conselho Paroquial da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios realiza coquetel, 

no pátio interno do Colégio Santa Doroteia, em benefício das obras sociais da paróquia. 
(O Jornal – Coluna A Igreja em Foco, de 8 de outubro de 1970, p.4)

11 de outubro | domingo 
• Lançamento do livro “Filosofia e História da Educação”, de autoria do professor 

Manoel Bessa Filho, na Escola de Serviço Público do Estado do Amazonas (Espea). 
(Jornal do Comércio, de 11 de outubro de 1970, p.3)

12 de outubro | segunda-feira
• Aniversário do empresário Edgar Monteiro de Paula. (A Notícia – Coluna Por Dois, 

de 11 de outubro de 1970, p.6)
• O Departamento de Trânsito do Município (DTM), dirigido pelo engenheiro Rui Bar-

roso dos Santos, inicia seu funcionamento em novas dependências, nos altos do Mer-
cado Central, onde existia o Departamento Rodoviário Municipal. (A Crítica, de 12 de 
outubro de 1970, p.4)

• A Paróquia de Santa Luzia realiza comunhão geral das crianças, como celebração 
do Dia da Criança e homenagem à Obra da Santa Infância. (O Jornal – Coluna A Igreja 
em Foco, de 8 de outubro de 1970, p.4)

13 de outubro | terça-feira
• Comemoração de Bodas de Prata do casal Danilo e Violeta Areosa, com missa de 

ação de graças na Igreja Nossa Senhora de Fátima. “Da união de Danilo e Violeta Are-
osa, nasceram os jovens Antônio, acadêmico de Direito; Vera, finalista do curso peda-
gógico e aluna da Escola de Administração, e Luís Carlos, estudante secundário”. (Jor-
nal do Comércio, de 13 de outubro de 1970, p.5)

14 de outubro | quarta-feira
• Aniversário de 20 anos de existência do Tribunal de Contas do Estado do Amazo-

nas (TCE-AM). (A Crítica – Coluna Bazar, de 15 de outubro de 1970, número da pági-
na não identificado)

• Aniversários do comissário de polícia Salum Omar e do jornalista Roberto Dantas, 
de “A Crítica”. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 14 de outubro de 1970, número da pá-
gina não identificado)
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• Voo inaugural do avião Boeing 727 da Varig, de Belém para Manaus. O aparelho 
irá substituir os “Coronado” que fazem a linha Caracas-Miami e Bogotá-México. Um ou-
tro Boeing 727 irá cobrir a ponte aérea Manaus, Belém, Fortaleza, Natal, Recife, Ma-
ceió, Aracaju, Salvador, Brasília, Rio e São Paulo. (Jornal do Comércio, de 15 de outu-
bro de 1970, p.5)

• O governador Danilo Areosa encaminha mensagem à Assembleia Legislativa do 
Estado, acompanhada de anteprojeto de lei, doando uma área de terras com 210 mil 
metros quadrados, localizada no bairro da Alvorada, nas proximidades do Estádio Vi-
valdo Lima, para a construção de um conjunto habitacional com 400 residências desti-
nadas aos funcionários da Secretaria de Fazenda (Sefaz). (A Crítica, de 15 de outubro 
de 1970, número da página não identificado)

15 de outubro | quinta-feira
• Aniversário do desembargador André Vidal de Araújo, diretor da Escola de Ser-

viço Social. (O Jornal – Coluna Bazar, de 15 de outubro de 1970, número da página 
não identificado)

• A professora Zuleide Pimenta, diretora do Grupo Escolar Carvalho Leal, recebe o 
título de “Mestra do Ano”. (A Notícia, de 22 de outubro de 1970, p.3)

• O desembargador Paulino Gomes é reeleito presidente do Tribunal Regional Elei-
toral. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 16 de outubro de 1970, p.3)

• Lançamento do novo “Jornal da Cultura”, órgão da Fundação Cultural do Amazo-
nas, impresso em offset e com matérias variáveis sobre literatura, arte, esporte, econo-
mia etc. O evento acontece no hall da Biblioteca Pública do Estado, com a presença do 
governador Danilo Areosa. (Jornal do Comércio, de 16 de outubro de 1970, p.2)

• Pré-lançamento da cerveja cearense Astra, distribuída em Manaus pela firma J. 
Cruz Indústria e Comércio Ltda., presidida pelo industrial José Cruz, dos Produtos Ma-
gistral. O evento ocorre em jantar-assembleia do Rotary Clube, no Hotel Amazonas, 
para a imprensa, rádio e televisão. “A Astra, dentro de alguns meses, será fabricada em 
nossa capital, através da Companhia Cervejaria Amazonense, organização que juntou 
o grupo fabricante (Grupo J. Macedo, de Fortaleza) e o Grupo Miranda Corrêa”. (A No-
tícia – Coluna Mini Notícias, de 16 de outubro de 1970, p.5)

16 de outubro | sexta-feira
• Aniversário de 33 anos do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Ban-

cários no Estado do Amazonas. “Instituído a 16 de outubro de 1937 com o nome de 
Syndicato dos Bancários de Manaus, em reuniões na então sede do Rio Negro Clu-
be, à rua Barroso, ali foi constituída a sua primeira diretoria, com os seguintes associa-
dos: Luiz Romeu de Lima Paraguassu, Fernando Aguiar das Neves, Antônio José Pires, 
Raimunda Nonata Palmeira”. (A Notícia, de 16 de outubro de 1970, número da página 
não identificado)
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• A Secretaria de Educação e Cultura realiza, no Auditório Alberto Rangel, uma pa-
lestra escolar de temas infantis, com a participação de 11 grupos escolares: 3 de Mar-
ço, Adalberto Vale, Herbert Palhano, Major Silva Coutinho, Padre Agostinho Martin, Apa-
recida, Fueth Paulo Mourão, Murilo Braga, Marechal Hermes, Plácido Serrano e Zulmira 
Bitencourt. O evento faz parte das comemorações da Semana da Criança e o melhor 
tema escolhido será apresentado posteriormente pela Rádio Difusora e Televisão Ajuri-
caba. (O Jornal, de 16 de outubro de 1970, p.4)

17 de outubro | sábado 
• Aniversário do industrial Francisco Moss, diretor-presidente da Madeira Moss S.A. 

(Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 18 de outubro de 1970, p.13)
• O segundanista Etevaldo Leão toma posse como novo presidente do Diretório 

Acadêmico da Faculdade de Engenharia da Universidade do Amazonas. (Jornal do Co-
mércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 16 de outubro de 1970, p.3)

• A Empresa de Serviços Urbanos S.A. (Esusa) realiza em sua sede, na avenida Ge-
túlio Vargas, n. 1085, coquetel de lançamento do Centro Comercial Cidade Jardim. “O 
empreendimento visa a garantir o abastecimento eficiente de gêneros alimentícios aos 
moradores da nova cidade que a ESUSA construiu (e está ampliando) na avenida João 
Coelho, nas proximidades do Bosque Clube”. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 
17 de outubro de 1970, p.3)

18 de outubro | domingo 
• Fundação da Sociedade de São Vicente de Paulo, no salão de conferências do 

Patronato de Santa Terezinha, sob a orientação do padre Franco, da Paróquia de São 
José, para cumprir “a missão de assistir materialmente, dentro das suas possibilidades, 
aos paroquianos comprovadamente necessitados, que vivam dentro da jurisdição ecle-
siástica da aludida Paróquia”. (O Jornal, de 25 de outubro de 1970, p.8)

• O Atlético Spartacus Clube promove a festa “Sorvete Dançante”, com a participa-
ção do conjunto musical Mini Saias Quinta Dimensão e a escolha da “Garota Sorvete”. 
(O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 16 de outubro de 1970, p.3)

19 de outubro | segunda-feira
• Solenidade militar da Aeronáutica, na Praça do Congresso, “marcando a abertura 

do Dia da Amazônia, data que se festeja pela primeira vez e que foi instituída pelo presi-
dente da República, por iniciativa do marechal do ar Márcio de Souza e Mello”. O even-
to teve a exibição da Esquadrilha da Fumaça. (A Notícia, de 20 de outubro de 1970, p.6)

• A Amazon-Lar Associação de Poupança e Empréstimo realiza a inauguração sim-
bólica do Edifício Barão do Solimões, na avenida Ramos Ferreira, com a presença do mi-
nistro do Interior, Costa Cavalcanti. (Jornal do Comércio, de 20 de outubro de 1970, p.5)
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• Criação do Centro de Planejamento Rodoviário da Amazônia (Cepram), com porta-
ria assinada pelo ministro dos Transportes, Mário David Andreazza, na sede do 1º Distri-
to Rodoviário, em Manaus. (Jornal do Comércio, de 20 de outubro de 1970, p.3)

20 de outubro | terça-feira
• Aniversário do industrial João Furtado, vice-presidente da Federação das Indús-

trias do Amazonas. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 23 de outu-
bro de 1970, p.11)

21 de outubro | quarta-feira
• Morre em Brasília o sr. Francisco Plínio Coelho, pai do ex-governador do Amazo-

nas, Plínio Ramos Coelho. “Por muitos anos, o extinto exerceu a Promotoria Pública em 
nosso estado, cargo em que se encontrava aposentado, tendo ainda o mandato de ve-
reador por duas legislaturas. Cearense de nascimento, Francisco Plínio Coelho veio 
para o Amazonas bastante jovem, elegendo o nosso estado como a terra do seu cora-
ção, a que estava ligado por profundos laços de afeto”. (A Crítica – Coluna Sim e Não, 
de 22 de outubro de 1970, número da página não identificado)

• Realização do jantar de congraçamento da Família Aviatória, com a presença de 
oficiais da Força Aérea Brasileira e civis, no Restaurante do Aeroporto Ponta Pelada, pe-
las comemorações da “Semana da Asa”. (A Crítica – Coluna Ana Maria Informa, de 21 
de outubro de 1970, p.13)

22 de outubro | quinta-feira
• O Conselho Estadual de Cultura reprova, por seis votos a cinco, o projeto para 

mudança da bandeira do Amazonas, decidindo-se pela conservação das cores e for-
mas da bandeira atual, apenas aumentando para 44 o número de estrelas existentes 
no quadrilátero superior à esquerda. O projeto da nova bandeira foi do heraldista Luís 
Bacellar: “uma de igual tamanho, com fundo em branco e uma faixa em verde com on-
dulações pelo lado de dentro, que também é branco. De um e outro lado da faixa as 
44 estrelas, sendo 22 em cada orla, formando as margens do maior rio do mundo e o 
verde a grande reserva florestal do nosso Amazonas. As estrelas significam a disposi-
ção dos municípios às margens dos nossos rios”. (Jornal do Comércio, de 23 de outu-
bro de 1970, p.5)

• Início do III Seminário de Estudos Pedagógicos (Semep), no Auditório Alberto Ran-
gel, com o objetivo de examinar e discutir as implicações da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional nos ensinos de 1º e 2º graus e supletivo, uma promoção da Se-
cretaria de Educação e Cultura, sob a direção do secretário Elson Bentes Farias. (Diá-
rio da Tarde, de 23 de outubro de 1970, p.2)
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23 de outubro | sexta-feira 
• Encerramento da “Semana da Asa”, com comemoração pelo Dia do Aviador, mis-

sa, solenidades na Base Aérea de Manaus, voos recreativos e jantar de confraterniza-
ção. (A Crítica, de 24 de outubro de 1970, p.5)

24 de outubro | sábado 
• Aniversário de um ano de fundação do Clube da Imprensa do Amazonas (CIA), ór-

gão do Sindicato dos Jornalistas Profissionais. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente 
e de Perfil, de 22 de outubro de 1970, p.3)

• Aniversário de 12 anos da Associação dos Funcionários da Secretaria de Seguran-
ça Pública (AFDESPA), presidida por Geraldo Dias. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 5 
de outubro de 1970, número da página não identificado)

• A Prefeitura de Manaus inicia a construção de uma rodovia municipal que ligará a 
avenida João Coelho – em frente ao Estádio Vivaldo Lima – à estrada da Ponta Negra, 
nas imediações do quartel do CIGS, com uma extensão de 2.760 metros. (Jornal do Co-
mércio, de 24 de outubro de 1970, capa)

25 de outubro | domingo
• Inauguração das novas instalações da loja-matriz da Bemol, localizada à Praça 

Adalberto Vale, em frente ao Hotel Amazonas, “com a presença do fundador das orga-
nizações, sr. Isaac Benchimol, e do sr. Israel Benchimol que veio do Rio para esse fim, 
bem como de seus atuais dirigentes diretores Samuel e Saul, ao lado de todos os nume-
rosos funcionários, gerentes e chefes da empresa”. O projeto da nova loja é do arquite-
to Ferruccio Brasini, a construção ficou a cargo da Sociedade de Obras Ltda. e o proje-
to de decoração é do dr. Paquito Más Gonzales e escritório Severiano Porto. (O Jornal, 
de 25 de outubro de 1970, p.8)

• Raimundo Almeida, representante da Loja Discolândia, é campeão da “XV Prova 
Ciclística Aguinaldo Archer Pinto”, promovida pela Empresa Archer Pinto como parte 
dos festejos dos 40 anos de “O Jornal”. (Diário da Tarde, de 26 de outubro de 1970, p.5)

• No Parque Amazonense, o Fast Clube conquista o título de campeão amazonense 
de futebol profissional, ao vencer a equipe do Rio Negro por 3 a 1, gols de Anísio para 
o Galo Carijó e de Laércio e Afonso (duas vezes) para o tricolor. O jogo foi apitado pelo 
juiz Agomar Martins, da Federação Gaúcha, auxiliado por Carlos Amato e Raimundo 
Sena. (Diário da Tarde, de 26 de outubro de 1970, p.8)

26 de outubro | segunda-feira
• A equipe de voleibol feminino da ICA conquista a medalha de ouro dos Jogos 

Abertos, vencendo a representação do Olímpico Clube por 3 a 0 (15x9, 15x10 e 15x10), 
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em jogo realizado na Quadra do Colégio. O time da ICA é formado por Renilda, Prisci-
la, Fátima, Lucinha, Creuza, Sonia, Anarcília, Carminda e Valdemarina. O jogo é apita-
do por Tical, auxiliado por José Rayol. (Diário da Tarde, de 27 de outubro de 1970, p.5)

27 de outubro | terça-feira
• Aniversário de 14 anos de instalação do Comando Militar da Amazônia, com a 

inauguração da Praça Duque de Caxias, situada em frente ao quartel do 1º Batalhão de 
Infantaria de Selva, no bairro de São Jorge. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e 
de Perfil, de 27 de outubro de 1970, p.3)

• Após mais de 60 anos de criação da Faculdade de Direito, a exigência do uso do 
paletó pelos acadêmicos é suspensa. A decisão foi tomada em reunião, quando a Con-
gregação daquele estabelecimento acatou, por unanimidade, a proposição do estu-
dante Alfredo Monteiro Maia, presidente do Diretório Acadêmico, “que solicitou a ado-
ção de medidas a curto prazo, para a abolição total do paletó, uma vez que o uso, 
apesar de obrigatório, sempre fora objeto de manifestações contrárias, a ponto de ge-
rar a deturpação das normas, pelo uso de indumentárias caricatas. Argumentou ainda 
o Presidente do DA, que as condições ecológicas da região, pelo rigor do clima, e as 
condições econômicas dos estudantes, estavam longe de poder permitir o uso do pa-
letó...”. Às moças, ficou permitido o uso de calças compridas, pantalonas e outros tra-
jes da moda. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 31 de outubro de 1970, número da pá-
gina não identificado)

28 de outubro | quarta-feira
• Aniversário do industrial Alberto Sabbá, diretor da Fiação e Tecelagem de Juta 

Amazônia S.A. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 28 de outu-
bro de 1970, p.11)

• Aniversário de 18 anos de fundação do Instituto São Judas Tadeu, estabelecimen-
to de ensino criado pelo professor Manoel Belém, em 28 de outubro de 1952. (Jornal do 
Comércio, de 27 de outubro de 1970, p.5)

• Lançamento da pedra fundamental do conjunto residencial dos fazendários, na 
Estrada de Flores, bairro do Alvorada, onde serão construídas 400 casas. (Jornal do Co-
mércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 27 de outubro de 1970, p.3)

• Inauguração da Duplex Publicidades, dirigida pelos srs. Salomão Cruz Menezes e 
Edvar Ferreira Filho, especializada em pintura de automóveis à estufa com infraverme-
lho, mecânica e lanternagem, eletricidade, eletrônica, mecânica de refrigeração, car-
ga de baterias, além da confecção de placas, flâmulas, painéis e faixas publicitárias. (A 
Notícia – Coluna Mini Notícias, de 29 de outubro de 1970, p.5)
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29 de outubro | quinta-feira
• O governador Danilo Areosa assina decreto criando a Vila Olímpica de Manaus, a 

ser construída ao lado do Estádio Vivaldo Lima, com ginásio, quadra de esportes, par-
que aquático, pistas para atletismo e instalações complementares, como vestiários, ba-
nheiros, sanitários etc. (Jornal do Comércio, de 30 de outubro de 1970, capa)

30 de outubro | sexta-feira
• Aniversário de 40 anos do matutino “O Jornal”, fundado em 30 de outubro de 1930 

por Henrique Archer Pinto e Aguinaldo Archer Pinto e dirigido por dona Maria de Lour-
des Archer Pinto. (O Jornal, de 30 de outubro de 1970, capa)

• A Companhia Amazonense de Telecomunicações (Camtel) reestabelece a ligação 
telefônica de Manaus com as cidades do interior do estado, interrompida pela queda da 
sua antena, causada por um temporal. O contratempo foi resolvido com a utilização da 
torre da TV Educativa. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 30 de outubro de 1970, p.5) 

• Inauguração da nova sede social da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), 
na avenida João Coelho, projeto idealizado pelo engenheiro Odilon Silvestre, “um estilo 
arquitetônico semelhante ao módulo lunar da Apolo-12 e construída para um clima tro-
pical dentro de um bosque”. O presidente da AABB é o dr. Newton Lins. (Jornal do Co-
mércio, de 30 de outubro de 1970, p.16)

31 de outubro | sábado 
• O atleta Jurandir Ferreira de Carvalho, da equipe da Polícia Militar, conquista o bi-

campeonato da XVI Prova Pedestre Henrique Archer Pinto, no encerramento das festivi-
dades dos 40 anos de fundação de “O Jornal”. (O Jornal, de 1º de novembro de1970, p.9)
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1º de novembro | domingo 
• Abertura dos festejos da “Quinzena Rionegrina” em homenagem aos 57 anos 

de fundação do Atlético Rio Negro Clube, com a cerimônia de acendimento da Pira 
Olímpica simbolizando o ato inaugural das competições comemorativas ao aniversá-
rio da agremiação. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 1º de novem-
bro de 1970, p.13)

02 de novembro | segunda-feira 
• Aniversário de José Ribamar Soares Afonso, mais conhecido como o “Delegado 

do Diabo”. (A Notícia – Coluna Por Dois, de 1º de novembro de 1970, p.6)

03 de novembro | terça-feira
• O Supermercado Amazônida, na rua Dr. Moreira, n. 265, inicia a liquidação de todo 

o seu estoque pelo preço de custo, com o objetivo de encerrar suas atividades em Ma-
naus. (A Notícia, de 4 de novembro de 1970, número da página não identificado)

04 de novembro | quarta-feira
• Aniversário de 90 anos do Instituto de Educação do Amazonas (IEA), criado na ad-

ministração provincial de Satyro de Oliveira Dias, por determinação da Lei 506, de 4 de 
novembro de 1880. Sua instalação ocorreu somente dois anos depois, no dia 6 de mar-
ço de 1882, tendo como primeiro diretor o dr. Epifânio José Pedrosa. (Jornal do Comér-
cio, de 4 de novembro de 1970, p.19)

• Aniversário da cronista social Ana Maria, do quadro redacional de “A Crítica”. (Jor-
nal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 6 de novembro de 1970, p.11)

05 de novembro | quinta-feira
• O Sindicato dos Empregados no Comércio de Manaus lança em sua sede, na 

rua Luiz Antony, n. 309, o plano de fundação da Cooperativa Habitacional dos Comer-
ciários, que se propõe a edificar um conjunto residencial em lugar que os coopera-
dos escolherem. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 5 de novem-
bro de 1970, p.3)

• Abertura do III Festival Estudantil de Música Popular Brasileira do Amazonas, no 
Olímpico Clube, promoção da Empresa Amazonense de Turismo (Emamtur), dirigida 
por Joaquim Marinho. “Trinta e quatro músicas, selecionadas entre cerca de uma cen-
tena de inscritas, disputarão o Prêmio Upa Neguinho, a importância de Cr$ 3 mil e a 
certeza da gravação num disco que a Phillips lançará especialmente com os vencedo-
res da promoção amazonense”. (Jornal do Comércio, de 5 de novembro de 1970, p.18)
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06 de novembro | sexta-feira
• Aniversário de sete anos da Associação Amazonense de Relações Públicas 

(AARP), fundada por Antônio Braga Teixeira. (Jornal do Comércio, de 7 de novem-
bro de 1970, p.2)

• Inauguração da agência local do Banco Lar Brasileiro, no cruzamento da avenida 
Sete de Setembro com a rua Marechal Deodoro, filiado ao Chase Manhattan Bank, de 
Nova Iorque, e associado a uma instituição bancária da Alemanha. “Com a inauguração 
desta agência, passa a ser o primeiro banco de capital americano a instalar-se nesta ci-
dade”.  (Jornal do Comércio, de 6 de novembro de 1970, capa)

07 de novembro | sábado 
• Lançamento da obra “Antologia da Cultura Amazônica”, no hall da Biblioteca Pú-

blica do Estado, trabalho produzido por Carlos Roque e impresso na Gráfica da Revista 
dos Tribunais, em São Paulo. (O Jornal, de 6 de novembro de 1970, p.2)

• Encerramento das atividades do Bar Cabo Kennedy, de propriedade do casal Is-
mael e Cecília Bichara, por força do término do contrato de locação. “De apresentação 
modesta, sem um tira-gosto sequer, nem poltronas ou cadeiras confortáveis, o Cabo foi 
durante cinco anos o bar que reunia os mais categorizados boêmios de Manaus, fatu-
rando alto e gozando de invejável prestígio. Advogados, jornalistas, bancários, comer-
ciantes, industriais etc. garantiam um faturamento de causar olho grande em muito bar 
sofisticado. Nomes famosos da música brasileira, como Sílvio Caldas e Jamelão, passa-
ram tardes inteiras dedilhando seus violões e cantando para uma elite boêmia de bom 
e apurado gosto”. (Jornal do Comércio, de 7 de novembro de 1970, p.9)

• O Olímpico Clube promove o seu primeiro grito de carnaval, intitulado “Baile Car-
navalesco Zona Franca”, com a apresentação da orquestra da Polícia Militar. (Jornal do 
Comércio – Coluna Convivência Social, de 7 de novembro de 1970, p.11)

08 de novembro | domingo 
• A consagrada bailarina Glória Velasquez faz apresentação no Acapulco Clube. (A 

Crítica – Coluna Ana Maria Informa, de 7 de novembro de 1970, p.13)

09 de novembro | segunda-feira
• A empresa Refrigerantes da Amazônia S.A. inicia a distribuição da Coca-Cola para 

ser revendida em Manaus. (O Jornal, de 8 de novembro de 1970, capa)

10 de novembro | terça-feira
• A Assembleia Legislativa do Estado aprova projeto que autoriza o chefe do Poder 

Executivo a doar terras do patrimônio estadual para a Associação Central Amazonas, 
da Igreja Adventista do 7º Dia. (O Jornal, de 11 de novembro de 1970, p.4)
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11 de novembro | quarta-feira
• Aniversário de 64 anos de fundação do Sindicato dos Empregados no Comércio 

de Manaus, presidido por Flávio Araújo. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de 
Perfil, de 11 de novembro de 1970, p.3)

12 de novembro | quinta-feira
• Aniversário de Baby de Castro e Costa Rizzato, jornalista e apresentadora de TV. 

(A Crítica – Coluna Ana Maria Informa, de 12 de novembro de 1970, p.13)
• Inauguração do Grupo Escolar Aderson de Menezes, o primeiro pré-fabricado do 

Brasil, localizado no Conjunto Residencial Castello Branco. (Jornal do Comércio – Colu-
na De Frente e de Perfil, de 11 de novembro de 1970, p.3)

• Afonso Olímpio e Gutemberg Palmeira são eleitos, respectivamente, presidente do 
Diretório Acadêmico Adriano Jorge e presidente da Associação Atlética da Faculdade 
de Medicina. (A Crítica, de 14 de novembro de 1970, p.5)

13 de novembro | sexta-feira
• Aniversário de 57 anos de fundação do Atlético Rio Negro Clube. (Jornal do Co-

mércio – Coluna Convivência Social, de 13 de novembro de 1970, p.11)
• A Fundação Cultural do Amazonas inaugura a nova sede do Museu de Numismáti-

ca, à rua Henrique Martins, em frente ao edifício Sesc-Senac. (Jornal do Comércio – Co-
luna De Frente e de Perfil, de 13 de novembro de 1970, p.3)

• O diretor do Departamento de Ensino e Pesquisas do Exército, general Moniz de 
Aragão, visita as duas áreas escolhidas para a construção do Colégio Militar: uma em 
Adrianópolis, pertencente ao antigo DCT, em frente à rua Paraíba e estrada do Aleixo; e 
a outra na estrada que se denominará “Pedro Teixeira”, ligando a avenida João Coelho, 
na altura do Estádio Vivaldo Lima, à estrada da Ponta Negra. “Por enquanto a de mais 
fácil aquisição é a que fica na estrada Pedro Teixeira, sobretudo porque já foi reservada 
para doação pelo Governo Estadual ao Exército”. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, 
de 14 de novembro de 1970, número da página não identificado)

14 de novembro | sábado 
• Inauguração da primeira unidade hospitalar pré-fabricada pela Susemi, no Con-

junto Residencial da COHAB-AM, no bairro Parque Dez de Novembro. (Jornal do Co-
mércio, de 14 de novembro de 1970, capa)

• O Atlético Rio Negro Clube realiza o seu tradicional “Baile das Debutantes Rio-
negrinas – 70”. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 17 de novem-
bro de 1970, p.11)
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15 de novembro | domingo 
• Aniversário de 16 anos da Rádio Rio Mar de Manaus, fundada em 15 de novembro 

de 1954 pelo francês Charles Hamourd. Em 1962, a emissora foi vendida para a Arqui-
diocese de Manaus, “tendo à frente o arcebispo Dom João de Souza Lima, que confiou 
a administração e a continuidade do sucesso ao Revdo. Padre Tiago de Souza Brás...”. 
(O Jornal, de 14 de novembro de 1970, p.4)

• Aniversário de três anos de fundação do Ginásio Cônego Antônio Plácido de Sou-
za, no bairro de Educandos. (O Jornal, de 15 de novembro de 1970, número da pági-
na não identificado)

• Os eleitores amazonenses vão às urnas para escolher, entre 69 candidatos dos 
partidos Arena e MDB, dois senadores, quatro deputados federais e doze deputados 
estaduais. São 112.732 votantes na capital, com abstenção estimada de 20%; e 102.824 
eleitores no interior, com a previsão de 40% de ausentes. Presidido pelo desembarga-
dor Paulino Gomes, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) está localiza-
do na rua Guilherme Moreira, esquina com Quintino Bocaiúva. A apuração em Manaus 
está prevista para durar três dias e se inicia às 8h da manhã do dia 16 de novembro, 
nos seguintes locais: Instituto de Educação do Amazonas, grupo escolares Marechal 
Hermes, Ribeiro da Cunha, Barão do Rio Branco e Saldanha Marinho, Colégio Estadual 
do Amazonas e Sesc-Senac. (Jornal do Comércio, de 15 de novembro de 1970, capa)

• O prédio onde funcionava a usina da Companhia Brasileira de Beneficiamento de 
Borracha, a Brasil Hévea, é totalmente consumido por um incêndio de grandes pro-
porções que chegou a ameaçar toda a área inicial da rua Duque de Caxias, “deixan-
do um prejuízo superior a cinco milhões de cruzeiros, além de espalhar o pânico en-
tre os moradores que residem por trás da Penitenciária do Estado e parte da margem 
do igarapé de Educandos”. (A Crítica, de 16 de novembro de 1970, número da página 
não identificado)

16 de novembro | segunda-feira
• Aniversário do dr. José Gilvandro Raposo da Câmara, da Fundação Cultural 

do Amazonas. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 15 de novem-
bro de 1970, p.13)

17 de novembro | terça-feira
• O sr. Ivan Caminha toma posse como novo titular da Secretaria de Fazenda (Se-

faz). (Jornal do Comércio, de 18 de novembro de 1970, capa)
• Lançamento da revista mensal “Panorama Fiscal”, editada pela Associação dos 

Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas, cujo presidente é o sr. Júlio César Costa, 
que também é diretor da publicação. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Per-
fil, de 19 de novembro de 1970, p.3)



123

18 de novembro | quarta-feira
• Aniversário de Cosme Ferreira Filho, criador da Turislândia. (Jornal do Comércio – 

Coluna Convivência Social, de 20 de novembro de 1970, p.11)
• Inauguração da fábrica da Sociedade Amazonense de Óculos Ltda. (Samo), na 

rua Leonardo Malcher, n. 1.999. A diretoria da nova unidade industrial é integrada pe-
los srs. Carlos Colombo, Décio Antônio Colombo e Antônio C. Santos Ribeiro, sendo seu 
gerente o sr. Lúcio Sá. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 18 de no-
vembro de 1970, p.3)

• A Companhia Internacional de Marionetes “Rosana Picchi” inicia temporada de 
apresentações, no Teatro Amazonas, do espetáculo “No Mundo das Marionetes”. (Jor-
nal do Comércio, de 15 de novembro de 1970, p.14)

19 de novembro | quinta-feira
• Joana Almeida dos Anjos, mais conhecida como “Mãe Joana”, morre aos 60 anos 

de idade. A rainha do terreiro faleceu em sua residência, na estrada dos Comerciários, 
bairro de São Jorge, onde anualmente se realizava a festa do padroeiro São Sebastião. 
(Jornal do Comércio, de 20 de novembro de 1970, p.2)

• O governador Danilo Areosa inaugura a Biblioteca Didática, localizada na rua Sal-
danha Marinho, entre Eduardo Ribeiro e Joaquim Sarmento, um convênio entre o Minis-
tério da Educação e Cultura e a Secretaria de Educação do Amazonas. (A Crítica – Co-
luna Sim e Não, de 19 de novembro de 1970, número da página não identificado)

• O chefe do estado-maior do Comando Militar da Amazônia/12ª Região Militar 
(CMA/12ª RM), coronel Arídio Brasil, inaugura o Hotel de Trânsito para Oficiais, loca-
lizado na área do Conjunto Residencial Militar de São Jorge “e destinado a alojar ofi-
ciais transferidos para Manaus ainda sem residência, militares de passagem ou em 
missão breve nesta capital; ou, simplesmente, oficiais que servem nas fronteiras e ve-
nham periodicamente à capital para arejar-se”. (Jornal do Comércio, de 19 de novem-
bro de 1970, capa)

• A Vasp inaugura os voos do avião Samurai (mais conhecido como “japonês”), do 
tipo YS-11, de Manaus a Porto Velho e Santarém. “O Samurai da Vasp, possante e luxu-
oso turboélice, de fabricação nipônica, chegará a Porto Velho em menos de duas ho-
ras, conduzindo 64 passageiros, sob tarifa econômica”. (Jornal do Comércio, de 19 de 
novembro de 1970, capa)

• Abertura da Feira da Cultura, na Praça da Polícia, uma promoção da Fundação Cul-
tural do Amazonas (FCA), organizada por uma comissão formada por Moacir Andrade, 
Edmilson Rosas e Luís Almir, sob a orientação do professor Athayde Brandão da Costa, 
diretor-superintendente da FCA. (Jornal do Comércio, de 19 de novembro de 1970, p.2)
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20 de novembro | sexta-feira
• Primeiro aniversário do Restaurante Kavaco, de propriedade do sr. Roberto Guima-

rães Andrade. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 27 de novembro de 1970, p.3)
• O dr. Eduardo Ribeiro toma posse como titular da Delegacia de Acidentes de Trân-

sito (DAT), em solenidade presidida pelo secretário estadual de segurança, dr. Moacir 
Alves. (Diário da Tarde, de 20 de novembro de 1970, p.3)

• Aniversário do jornalista e radialista Josué Cláudio de Sousa, fundador da Rádio 
Difusora do Amazonas. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 20 de no-
vembro de 1970, p.11)

• Inauguração das novas instalações da luxuosa boate “Manaus 300”, de proprieda-
de de Mário Silva. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 21 de novem-
bro de 1970, p.11)

21 de novembro | sábado 
• O pintor Moacir Andrade se torna o primeiro artista plástico a ser eleito presiden-

te do Clube da Madrugada. “Foi escolhido em pleito realizado pela manhã, na Praça da 
Polícia, onde aquela instituição cultural se reúne desde a sua fundação”. (Jornal do Co-
mércio, de 22 de novembro de 1970, p.3)

22 de novembro | domingo 
• Aniversário de 16 anos de fundação do Clube da Madrugada. (O Jornal, de 22 de 

novembro de 1970, p.13)

23 de novembro | segunda-feira
• Início do “II Seminário Internacional de Administração Municipal”, no Centro de 

Treinamento Maromba, patrocinado pela Associação Brasileira de Administração Muni-
cipal (Abam). (Jornal do Comércio, de 24 de novembro de 1970, p.3)

24 de novembro | terça-feira
• A Rádio Difusora do Amazona festeja 22 anos de atividades, com shows de Ag-

naldo Timóteo e de Edna Fagundes. “Atualmente, a Direção Artística da Rádio Difusora 
está entregue aos dois irmãos Josué Cláudio Filho e Maria da Fé (Fézinha). O esporte, 
a João Bosco e Luiz Eduardo; a publicidade, a Paulo Soares; jornalismo, a José Maria 
Pinto; direção técnica, a Vicente Lauria; direção de pessoal, a Ismael Benigno, e a di-
reção geral, a Josué Cláudio de Souza”. (O Jornal, de 24 de novembro de 1970, p.4)

• Inauguração da Suprema Produtos Alimentícios, com fábrica na rua Silva Ramos, 
esquina com a rua Ferreira Pena. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 17 de novembro de 
1970, número da página não identificado)
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25 de novembro | quarta-feira
• Aniversário do comendador Fernando Ferreira Soares, jornalista que assina a pá-

gina Flagrantes de Portugal, no “Jornal do Comércio”, e apresenta um programa com o 
mesmo título, na Rádio Baré. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 26 
de novembro de 1970, p.11)

• O professor Paulo Nery completa cinco anos como prefeito de Manaus. “Nomeado 
pelo então governador Arthur Reis, cumpriu um programa de tal modo profícuo que foi 
mantido pelo sr. Danilo Areosa”. (Jornal do Comércio, de 25 de novembro de 1970, p.3)

26 de novembro | quinta-feira
• A Escola de Serviço Público do Estado do Amazonas (Espea) realiza a formatu-

ra de uma nova turma de escriturários, composta de 40 funcionários de diversas repar-
tições. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 26 de novembro de 1970, número da página 
não identificado)

27 de novembro | sexta-feira
• Aniversário do radialista Clodoaldo Guerra. (Jornal do Comércio – Coluna Convi-

vência Social, de 28 de novembro de 1970, p.11)
• A Assembleia Legislativa do Estado aprova a concessão do título de “Cidadão Ho-

norário do Amazonas” ao presidente Emílio Garrastazu Médici, projeto da deputada Léa 
Alencar Antony. (O Jornal, de 28 de novembro de 1970, p.4)

• O cônsul japonês Sadao Kushida entrega ao prefeito Paulo Nery um telescópio, em 
nome da firma Ichiju & Company Ltd. “A Prefeitura pretende instalar o aparelho no Par-
que Dez de Novembro, em instalações apropriadas, lembrando de um foguete espa-
cial, com uma inscrição alusiva à firma doadora”. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 27 
de novembro de 1970, número da página não identificado)

• A Companhia de Eletricidade de Manaus (CEM) inaugura uma usina auxiliar diesel, 
instalada na rua Wilkens de Matos, incorporando mais 7.500 KW ao sistema energético 
da cidade. A nova unidade de energia receberá o nome de “Engenheiro Ivo Amazonen-
se Moura de Oliveira”, em homenagem a um dos primeiros diretores-técnicos da CEM, 
falecido em 1969.  (Jornal do Comércio, de 27 de novembro de 1970, capa)

28 de novembro | sábado 
• O Banco da Amazônia inaugura a Escola Primária Professor Waldemar Pedrosa, 

localizada na rua Emílio Moreira, n. 1.308. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de 
Perfil, de 27 de novembro de 1970, p.3)

• Formatura de conclusão do curso ginasial do Ginásio Batista Ida Nelson, com 
missa de Ação de Graças no templo da Primeira Igreja Batista e entrega de certifica-
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dos no próprio estabelecimento. Os concludentes são os seguintes: Luiz Augusto Ne-
ves, Simão da Silva Pessoa, Alfredo Barbosa Vieira, Luiz Carlos, Mara Eliana Rodrigues 
Pires, Margareth Mary Monteiro Magalhães, Rosylene Santana Oran Barros (oradora), 
Auriene Paula de Gusmão Lobo, Roberto Grimberg, Dulce Lima Daou, Wandda Pinto 
Borges, Léa Araújo Ramos e Janice Souza Guedes. (Jornal do Comércio, de 27 de no-
vembro de 1970, p.2)

29 de novembro | domingo 
• O padre Pedro Vignola toma posse como vigário da Igreja de Nossa Senhora de 

Nazaré, no bairro Adrianópolis, em cerimônia presidida pelo arcebispo metropolitano, 
dom João de Souza Lima. (A Notícia, de 27 de novembro de 1970, p.3)

30 de novembro | segunda-feira
• Primeiro aniversário da coluna “A Igreja em Foco”, do matutino “O Jornal”. (O 

Jornal – Coluna A Igreja em Foco, de 1º de dezembro de 1970, número da página 
não identificado)

• Inauguração de uma filial da loja de brinquedos Bazar Beija-Flor, na aveni-
da 7 de Setembro, n. 711. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 29 de novem-
bro de 1970, p.3)

• A Novamazon inaugura nova filial, na rua Henrique Martins, Centro. (O Jornal – Co-
luna O Jornal da Betina, de 1º de dezembro de 1970, p.3)
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1º de dezembro | terça-feira
• Aniversário de 40 anos da Sapataria Limongi, fundada por Vicente Limongi. (A Críti-

ca – Coluna Sim e Não, de 1º de dezembro de 1970, número da página não identificado)
• Inauguração das primeiras mil unidades do Conjunto Residencial 31 de Março, lo-

calizado no bairro Japiim, cujo projeto total prevê a construção de dez mil casas, “o que 
será, no gênero, o maior aglomerado urbano da América Latina”. (Jornal do Comércio, 
de 2 de dezembro de 1970, p.2)

• Lançamento da pedra fundamental da Companhia Industrial Amazonense (CIA), 
“futuramente a maior fábrica de estanho e suas ligas, na América Latina”. A CIA é pre-
sidida por Emídio Vaz d’Oliveira. (Jornal do Comércio, de 2 de dezembro de 1970, p.2)

• Lançamento da pedra fundamental de duas fábricas no Distrito Industrial da 
Zona Franca de Manaus: a Indústria Amazonense de Ótica Ltda. (IAOL) e a Indús-
tria Amazonense de Lentes Oftálmicas (IALO). (Jornal do Comércio, de 2 de dezem-
bro de 1970, p.3)

• O pescador Leonegino Maciel de Souza recebe o troféu “Tucunaré de Ouro”, con-
curso promovido pela Suframa, Colônia dos Pescadores do Amazonas e Sudepe. O 
vencedor ganhou também o prêmio de três mil cruzeiros. (Jornal do Comércio, de 2 de 
dezembro de 1970, p.2)

• O governador Danilo Areosa assina o título de doação da área de terras destina-
das ao Distrito Agropecuário da Suframa, localizada entre os quilômetros 30 e 103 da 
rodovia Manaus-Caracaraí, com 541 mil hectares. (Jornal do Comércio – Coluna De 
Frente e de Perfil, de 2 de dezembro de 1970, p.3)

• Início das inscrições para os candidatos aos vestibulares dos 18 cursos da Uni-
versidade do Amazonas, que serão aceitas em dois locais: na Escola de Serviço Social 
(avenida Getúlio Vargas), as dos interessados em Medicina, Farmácia, Odontologia, En-
genharia Civil, Matemática e Química; na Faculdade de Filosofia, os interessados nos 
demais cursos. Serão 840 vagas em disputa, que serão assim distribuídas: Direito, 90; 
Medicina, 120; Engenharia Civil, 50; Odontologia, 50; Farmácia, 50; Economia, 40; Con-
tabilidade, 40; Administração, 50; Filosofia, 30; Pedagogia, 50; Química, 30; Matemáti-
ca, 30; Letras, 40; Biblioteconomia, 30; Ciências, 30; Jornalismo, 40; Educação Física, 
30; e Serviço Social, 40. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 1º de 
dezembro de 1970, p.3)

02 de dezembro | quarta-feira
• O deputado Homero de Miranda Leão, presidente da Assembleia Legislativa, as-

sume interinamente o Governo do Estado, em virtude da viagem do titular, Danilo Areo-
sa, para o Acre a fim de participar de reunião da Sudam. (A Crítica – Coluna Sim e Não, 
de 3 de dezembro de 1970, número da página não identificado)
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03 de dezembro | quinta-feira
• A Assembleia Legislativa aprova projeto de criação do Batalhão de Policiamento 

Especial da Polícia Militar do Estado, que vai substituir a Polícia Rodoviária. (A Crítica 
– Coluna Sim e Não, de 4 de dezembro de 1970, número da página não identificado)

• Lançamento do programa “Religião e Música”, na Rádio Tropical, apresentado 
pelo casal Nancy e Rodolfo Tsupal, com músicas sacras todas as quintas-feiras. (A No-
tícia – Coluna Mini Notícias, de 3 de dezembro de 1970, p.5) 

• Início do segundo turno do campeonato amazonense de futebol amador da primei-
ra categoria, com o jogo entre Maués e ASA, no Estádio da Colina. Apita a partida o ár-
bitro Raimundo Sena, auxiliado por Acrinelson Passos e Marco Antônio. “Pela Chave A 
vão participar: XV de Agosto, Náutico, ASA e Cruzeiro. Pela Chave B: Princesa Isabel, 
Maués, Suframa e Smot”. (A Crítica, de 3 de dezembro de 1970, p.7)

04 de dezembro | sexta-feira
• Aniversários dos advogados Caio Fábio de Araújo e Milton de Magalhães Cor-

deiro. (A Crítica – Coluna Bazar, de 4 de dezembro de 1970, número da página 
não identificado)

• Aniversário do colunista social Gil, dos “Diários Associados”. (O Jornal – Coluna O 
Jornal da Betina, de 4 de dezembro de 1970, p.3)

• Início dos exames de admissão para a 1ª série do Ginásio Christus do Amazonas, 
localizado na avenida Joaquim Nabuco, n. 936. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 3 
de dezembro de 1970, p.5)

05 de dezembro | sábado 
• O presidente da Academia Amazonense de Letras, professor Djalma Batista, em-

possa o acadêmico Moacyr Alves no cargo de diretor da AAL, em cerimônia realizada 
na sede da instituição, à rua Ramos Ferreira, n. 1.009. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, 
de 4 de dezembro de 1970, p.5)

06 de dezembro | domingo 
• Aniversário do jornalista Genesino Braga, escritor e membro da Academia Amazo-

nense de Letras. (A Crítica – Coluna Bazar, de 5 de dezembro de 1970, p.13)
• A Taça Jules Rimet, conquistada pela seleção brasileira no Campeonato Mundial 

de Futebol, é colocada em exposição no hall do edifício do Banco do Brasil. (Jornal do 
Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 6 de dezembro de 1970, p.3)
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07 de dezembro | segunda-feira
• A empresa Refrigerantes da Amazônia S.A., presidida pelo industrial Antônio Si-

mões, inaugura a sua fábrica, na avenida João Coelho, um projeto do arquiteto Se-
veriano Porto. “A Refrigerantes da Amazônia, que previamente já lançou a saborosa 
Coca-Cola, com êxito assegurado entre os consumidores, nas solenidades de sua inau-
guração fará o lançamento do refrigerante Fanta, de conceito internacional e grande 
aceitação no sul do País. Fanta se apresenta em sabor laranja e sabor uva, este conhe-
cido, no Brasil, apenas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasí-
lia. Manaus será, assim, a quinta cidade brasileira a conhecer a Fanta sabor uva, uma 
delícia já comprovada por milhões de pessoas”. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 7 de 
dezembro de 1970, número da página não identificado)

• Inauguração das novas instalações do serviço de recepção telegráfica da Delega-
cia Regional da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos. (Jornal do Comércio, de 
8 de dezembro de 1970, p.3)

08 de dezembro | terça-feira
• Aniversário do colunista social Little Box. (Diário da Tarde – Coluna No Lar e na So-

ciedade, de 7 de dezembro de 1970, p.4)
• Inauguração da Indústria de Massas Alimentícias Amazonas Ltda., no térreo do 

Edifício Santa Maria, à rua Silva Ramos, n. 201. O empreendimento é dirigido pelos srs. 
João Marques Paes Filho e o jornalista Josué Cláudio de Souza. (Jornal do Comércio, 
de 8 de dezembro de 1970, p.3)

• A equipe da Rodoviária vence o time do Fast nos pênaltis por 4 a 1, em jogo re-
alizado no Parque Amazonense, e conquista o torneio “Flaviano Limongi”. O placar no 
tempo normal foi de zero a zero e o juiz da partida foi José Carlos Amato, auxiliado por 
Jander Cabral dos Anjos e Adriano Oflini. (A Notícia, de 10 de dezembro de 1970, p.2)

• A Faculdade de Direito da Universidade do Amazonas diploma 53 novos bacha-
réis, em cerimônia realizada no Teatro Amazonas. “A Turma Aderson Menezes, que na 
sua denominação presta uma homenagem ao prestigioso mestre recentemente faleci-
do, tem como paraninfo o prof. Viriato Oliveira e como patrono, o governador eleito João 
Walter de Andrade”. (Jornal do Comércio, de 8 de dezembro de 1970, capa)

09 de dezembro | quarta-feira
• A Escola de Serviço Social forma outro grupo de bacharelandas integradas à tur-

ma José Augusto Telles de Borborema, tendo como patronesse a sra. Maria Eleonora 
Peres de Paula Pessoa e como paraninfa, Maria Eulália Martins da Silva. “As solenida-
des terão início às 8 horas com missa em ação de graças no Patronato Santa Terezinha 
e colação de grau, às 20 horas, nos salões da própria escola”. (A Notícia – Coluna Fa-
tos e Festas, de 8 de dezembro de 1970, p.4)
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10 de dezembro | quinta-feira
• O embaixador de Portugal no Brasil, José Manuel de Magalhães Pessoa e Frago-

so, acompanhado de sua esposa Joana Fragoso, chega a Manaus para visita diplo-
mática. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 10 de dezembro de 1970, número da pági-
na não identificado)

• O governador Danilo Areosa recebe um medalhão alusivo ao “V Centenário do 
Nascimento de Pedro Álvares Cabral”, entregue pelo embaixador Magalhães Fragoso, 
em nome do governo de Portugal. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 11 de dezembro de 
1970, número da página não identificado)

11 de dezembro | sexta-feira 
• Aniversário de 21 anos de Ordenação Sacerdotal do cônego Walter Gonçalves No-

gueira, vigário da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição (Catedral). (O Jornal – Co-
luna A Igreja em Foco, de 11 de dezembro de 1970, p.2)

• O sr. Ruy Brasil Corrêa é eleito presidente da Processamento de Dados Amazo-
nas S.A. (Prodam). (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 12 de dezembro de 1970, núme-
ro da página não identificado)

• Cerimônia de colação de grau dos primeiros engenheiros civis formados pela Fa-
culdade de Engenharia da Universidade do Amazonas, cuja turma, de 21 formandos, 
foi denominada “Engenheiro Vilar Fiuza da Câmara”. A solenidade ocorreu no Teatro 
Amazonas. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 10 de dezembro de 1970, número da pá-
gina não identificado)

12 de dezembro | sábado 
• Aniversário de 94 anos do professor Agnello Bittencourt, historiógrafo e antigo re-

dator do “Jornal do Comércio”. (Jornal do Comércio – Coluna Sociais, de 12 de dezem-
bro de 1970, p.2)

• Primeiro aniversário de funcionamento do Restaurante Manaus 300, de proprie-
dade de Zilda e Mário Silva. (O Jornal – Coluna o Jornal da Betina, de 12 de dezem-
bro de 1970, p.3)

• Instalação do grupo de escoteiros “Luiz de Camões”, no Luso Sporting Club, sob 
a direção do sr. Edmilson Rosas. (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 13 de de-
zembro de 1970, p.3)

• Encerramento do ano letivo do curso de música “Ivete Ibiapina”, no Teatro Amazo-
nas, como parte do 2º Centenário de Nascimento de Beethoven. (A Crítica – Coluna Ba-
zar, de 12 de dezembro de 1970, p.15)

• Apresentação do Conjunto de Câmara Orpheus, no Teatro Amazonas, com a par-
ticipação dos artistas Emanuel Coelho e Jerusa Mustafa. (A Crítica – Coluna Sim e Não, 
de 12 de dezembro de 1970, número da página não identificado)
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13 de dezembro | domingo 
• Realização da primeira competição para a travessia da baía do rio Negro, reunin-

do nadadores do Pará e Amazonas. “Quando se realiza a primeira competição, justo 
que se relembre alguns grandes nadadores que no passado atravessaram a baía do rio 
Negro: Dr. Walmir Robert, Juiz de Direito e presidente do Bosque Clube; dr. Miguel Bar-
rela, advogado; Adalberto de Souza, o ‘Morcego’, e Wilson Costa, o popular ‘Cachaça’, 
que ia e voltava a nado. Mas o primeiro a fazer a travessia do rio Negro a nado foi o in-
glês Mr. Tunne, que era gerente da antiga Manáos Harbour”. (A Crítica – Coluna Sim e 
Não, de 14 de dezembro de 1970, número da página não identificado)

• O jovem Carlos Duarte Reimão, de 15 anos, representante do Clube do Remo, é o 
grande vencedor da primeira travessia oficial da baía do Rio Negro, realizada em come-
moração ao Dia do Marinheiro, promoção que contou com o patrocínio da Capitania dos 
Portos, Federação Amazonense de Desportos Atléticos e Empresa Amazonense de Tu-
rismo. O nadador paraense cobriu os 8.200 metros do percurso da prova em duas ho-
ras e quinze minutos. (A Crítica, de 14 de dezembro de 1970, p.5)

• Inauguração de uma moderna oficina ortopédica, na avenida Carvalho Leal, n. 
1.186, na Cachoeirinha, para a fabricação de calçados aos hansenianos internados na 
Colônia do Aleixo. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 12 de dezembro de 1970, número 
da página não identificado) 

14 de dezembro | segunda-feira
• Lançamento da Campanha de Classificação de Sangue no Colégio Estadual do 

Amazonas, sob a responsabilidade da Faculdade de Farmácia e Odontologia, que con-
tou com uma equipe de acadêmicos dos cursos de Bioquímica e Farmácia, coordena-
da pelo acadêmico Elias Vicenti. “O diretor do Colégio Estadual do Amazonas, Manoel 
do Carmo Chaves, foi a primeira pessoa a conhecer o seu grupo sanguíneo, inauguran-
do assim as atividades da Campanha de Classificação de Sangue, naquele educandá-
rio”. (A Crítica, de 15 de dezembro de 1970, p.5)

• O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) inaugura o seu núcleo de 
operação em Manaus, em cerimônia realizada em sua sede, à rua Barroso, n. 355. (O 
Jornal, de 15 de dezembro de 1970, p.2)

15 de dezembro | terça-feira
• Aniversário do jornalista Phelippe Daou, redator principal dos jornais da Empresa 

Archer Pinto, diretor da Amazonas Publicidade, da Distribuidora Amazonas e da Tele-
visão Amazonas (em organização), vice-presidente do Ideal Clube e do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais, diretor da Associação Amazonense de Imprensa e presiden-
te da Junta de Conciliação e Julgamento do Instituto Nacional de Previdência Social. (A 
Notícia – Coluna Mini Notícias, de 15 de dezembro de 1970, p.5)
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• O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) divulga, oficialmente, o resul-
tado das eleições realizadas no dia 15 de novembro. “A Arena elegeu os dois Senado-
res, três Deputados Federais e oito Deputados Estaduais, enquanto o MDB elegeu ape-
nas um Deputado Federal e quatro Deputados Estaduais”. (Jornal do Comércio, de 16 
de dezembro de 1970, capa)

• As organizações Moto Importadora inauguram a Importadora Lord, uma loja de ar-
tigos eletrodomésticos nacionais e de outros países. O novo estabelecimento comercial 
se localiza na rua Marcílio Dias, esquina com a Quintino Bocaiuva. (Jornal do Comércio, 
de 16 de dezembro de 1970, p.3)

• Inauguração de uma agência provisória da Empresa Brasileira dos Correios e Te-
légrafos (EBCT) na porta principal das Lojas Brasileiras (Lobrás). (Jornal do Comércio, 
de 12 de dezembro de 1970, p.3)

• Inauguração do Núcleo Regional de Informações Econômico-Fiscais, da Associa-
ção de Crédito e Assistência Rural do Amazonas (Acar-AM), à rua Barroso, n. 355. (A 
Notícia – Coluna Mini Notícias, de 16 de dezembro de 1970, p.5)

16 de dezembro | quarta-feira
• O general de brigada Darcy Lázaro assume o Comando Militar da Amazônia e 12ª 

Região Militar, em substituição ao general José Nogueira Paes. (Jornal do Comércio, de 
17 de dezembro de 1970, p.2)

• O Comando Militar da Amazônia comemora o “Dia do Reservista”, com homena-
gem ao poeta Olavo Bilac, que lutou pela “obrigatoriedade do serviço militar, desenvol-
vendo uma missão patriótica em todo o país”. (Jornal do Comércio, de 15 de dezem-
bro de 1970, p.2)

17 de dezembro | quinta-feira
• O general Galileu Gonçalves toma posse no comando do 2º Grupamento de En-

genharia, em solenidade realizada na sede da unidade, no bairro São Jorge, próximo 
ao quartel do 1º BIS. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 17 de de-
zembro de 1970, p.3)

• Lançamento da Fanta Laranja em Manaus, pela empresa Refrigerantes da Ama-
zônia S.A. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 17 de dezembro de 1970, número da pá-
gina não identificado)

18 de dezembro | sexta-feira
• A primeira-dama do estado, sra. Violeta Areosa, recebe a “Medalha Cidade de Ma-

naus”, em solenidade realizada no salão de honra do Palácio Rio Negro e presidida pelo 
deputado Homero de Miranda Leão, governador em exercício. (Jornal do Comércio, de 
17 de dezembro de 1970, capa)
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• A Escola de Serviço Público do Estado do Amazonas (Espea) entrega os certifica-
dos aos concludentes do curso de assistente de administração, em cerimônia realiza-
da no auditório Alberto Rangel. O orador da turma é o sr. José Carlos da Silva Lima, o 
professor Randolpho Bittencourt é o paraninfo e o governador Danilo Areosa, o patrono. 
(Jornal do Comércio, de 16 de dezembro de 1970, p.3)

• Cerimônia de entrega de espadas aos formandos do curso do Núcleo de Prepa-
ração de Oficiais da Reserva (NPOR), no Quartel do Primeiro Batalhão de Infantaria de 
Selva (1º BIS). Os concludentes serão declarados aspirantes do Exército. (Jornal do Co-
mércio – Coluna Convivência Social, de 16 de dezembro de 1970, p.3) 

• O Clube da Imprensa realiza o Baile dos Radialistas, no Acapulco Clube, com a 
escolha dos que mais se destacaram no rádio amazonense em 1970. Jaime Rebelo de 
Sousa é o melhor comentarista esportivo; Clodoaldo Guerra, o melhor criador e apre-
sentador de programa musical; Josué Cláudio de Sousa Filho, o melhor animador de 
programa de estúdio; e Maria da Fé Sousa (Fezinha), a melhor colunista social do ano. 
(Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 23 de dezembro de 1970, p.11)

19 de dezembro | sábado 
• A Prefeitura de Manaus inaugura um anfiteatro para espetáculos públicos, no bair-

ro Parque Dez de Novembro, com capacidade para quatro mil pessoas sentadas, pro-
jeto do arquiteto Severiano Porto. O evento tem a apresentação de atrações locais e o 
show especial do artista uruguaio Luís Bordon, um exímio tocador de harpa e cantor. 
(Jornal do Comércio, de 17 de dezembro de 1970, p.2)

20 de dezembro | domingo 
• Lançamento da pedra fundamental da nova sede da Sociedade Beneficente dos 

Amigos do Bairro de São Francisco, “que terá três pavilhões e abrigará postos médicos 
e dentários, salas para pequenas cirurgias e curativos, serviços jurídicos e salas para 
cursos primário e profissionais”. (Jornal do Comércio, de 16 de dezembro de 1970, p.5)

• Inauguração da Igreja-Centro Social Nossa Senhora de Lourdes, no Conjunto Cas-
telo Branco, Parque Dez de Novembro. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 16 de dezem-
bro de 1970, número da página não identificado) 

21 de dezembro | segunda-feira
• Primeira apresentação do Coral Universitário do Conservatório de Música da UA, 

em espetáculo realizado no Teatro Amazonas. O coral é formado por cerca de 50 jovens 
universitários, sob a regência dos maestros Dirson Costa e Emanuel Coelho. (Jornal do 
Comércio – Coluna Convivência Social, de 19 de dezembro de 1970, p.11)
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• A jovem Sandra Regina, representante da Ponta Negra, é escolhida “Garota Biqui-
ni 70”, concurso promovido pelo colunista Epami no Atlético Rio Negro Clube. (A Notí-
cia – Coluna Fatos e Festas, de 22 de dezembro de 1970, p.4)

22 de dezembro | terça-feira
• O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Paulino Go-

mes, procede a proclamação dos candidatos eleitos no pleito de 15 de novembro. São 
eles: José Lindoso e José esteves (senadores); Vinícius Câmara, Leopoldo Péres So-
brinho, Rafael Faraco e Joel Ferreira (deputados federais); e João Bosco Ramos de 
Lima, Francisco Queiroz, Natanael Rodrigues, José Dutra, Léa Alencar, Jair Cavalcan-
ti, Mário Haddad, Álvaro Maranhão, José Belo, Adail Vasconcelos, Washington Stepha-
no e Fernando Castro (deputados estaduais). (Jornal do Comércio, de 23 de dezem-
bro de 1970, capa)

• A Escola de Enfermagem de Manaus promove, na Capela do Convento do Pre-
ciosíssimo Sangue, a cerimônia de formatura dos concludentes dos seus cursos de 
graduação. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 17 de dezem-
bro de 1970, p.3)

23 de dezembro | quarta-feira
• A Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal) inaugura no bairro Educandos um 

grande e moderno supermercado, com 222 metros quadrados de área construída, 11 
ventiladores e iluminação através de gôndolas. (Jornal do Comércio, de 23 de dezem-
bro de 1970, p.3)

• O Colégio Comercial Lopes Gonçalves realiza a formatura de novos Técnicos em 
Contabilidade, com cerimônia na Catedral Metropolitana. O orador é o formando José 
Augusto da Encarnação, o patrono é o sr. Flávio Bivácqua e o paraninfo, o professor 
Eurípedes Lins. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 19 de dezem-
bro de 1970, p.3)

 24 de dezembro | quinta-feira
• O Clube da Imprensa e o Sindicato dos Jornalistas promove o Natal dos filhos dos 

jornalistas, gráficos e de todos os profissionais que militam nas emissoras de rádio e TV, 
em festa realizada no Bancrévea Clube. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de 
Perfil, de 17 de dezembro de 1970, p.3) 

• Ainda em fase experimental, a Televisão Educativa do Amazonas, canal 2, exibe 
programa especial de véspera de Natal, com mensagem do governador Danilo Areosa, 
show do harpista uruguaio Luís Bordon e apresentação do Coral Universitário da UA. A 
programação inicia às 20h e se encerra por volta das 23h. (Jornal do Comércio, de 24 
de dezembro de 1970, p.3)
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• O arcebispo Dom João de Souza Lima celebra a tradicional “Missa do Galo”, na 
Praça do Congresso. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 24 de de-
zembro de 1970, p.3)

25 de dezembro | sexta-feira
• A emissora católica Rádio Rio-Mar promove o Natal dos internados na Colônia An-

tônio Aleixo, “distribuindo donativos e as divisas que recolheu durante o mês de dezem-
bro”. (O Jornal – Coluna A Igreja em Foco, de 25 de dezembro de 1970, p.2) 

• Inauguração da tenda do Templo Espírita Tenda de Deus, na rua Abílio Nery 
(travessa Belo Horizonte). (O Jornal – Coluna O Jornal da Betina, de 23 de dezem-
bro de 1970, p.3)

• O Riama Clube, presidido por Helena Alves, realiza a festa “Noite Feliz” na boate 
Acapulco, com show do conjunto “Blue Star”. (A Crítica – Coluna Bazar, de 11 de de-
zembro de 1970, p.13)

26 de dezembro | sábado 
• Aniversário do dr. Moura Tapajós. (A Crítica – Coluna Bazar, de 24 de dezem-

bro de 1970, p.13)
• Colação de grau da segunda turma do Curso de Odontologia da Faculdade de 

Farmácia e Odontologia da Universidade do Amazonas, no auditório Dr. Zerbini, do Ins-
tituto Alfredo da Mata. “Apenas três doutorandos integram a turma: Cleomenes Reis Ri-
beiro, Paulo Jacó São Tiago e Yone Queirós Monteiro”. (A Crítica – Coluna Sim e Não, 
de 24 de dezembro de 1970, número da página não identificado)

27 de dezembro | domingo 
• Aniversário de 57 anos de idade do prefeito de Manaus, Paulo Pinto Nery. (A Críti-

ca, de 28 de dezembro de 1970, p.4)
• Início do Congresso das Testemunhas de Jeová, no Parque Amazonense, com o 

tema “Homens de Boa Vontade”. O evento se estende até o dia 31 de dezembro. (Jor-
nal do Comércio, de 27 de dezembro de 1970, p.3)

28 de dezembro | segunda-feira
• Os conselheiros Hyperion Peixoto de Azevedo e Álvaro Sinfrônio Bandeira de Mello 

são reeleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do Amazonas. Belarmino Ferreira Lins Filho é eleito corregedor-geral. (Jornal do 
Comércio, de 29 de dezembro de 1970, p.3)
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29 de dezembro | terça-feira
• A Companhia Amazonense de Telecomunicações (Camtel) inicia a distribuição 

das listas telefônicas “Páginas Amarelas” para o ano de 1971. (Jornal do Comércio, de 
29 de dezembro de 1970, capa)

• O Instituto de Educação do Amazonas (IEA) realiza a cerimônia de diplomação de 
mais de 400 novos professores, no Teatro Amazonas. A turma, denominada “Professo-
ra Maria de Nazareth Nogueira Xavier”, tem como patrono o governador Danilo Areosa 
e paraninfa, a professora Cleomar dos Anjos Feitosa. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 
29 de dezembro de 1970, número da página não identificado)

30 de dezembro | quarta-feira
• Aniversário do capitão de mar e guerra Aristides Gonçalves Leite, ex-administra-

dor do Porto de Manaus. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 30 de 
dezembro de 1970, p.11)

•Elizabeth Costa, repórter do jornal “A Notícia”, é eleita “Miss Imprensa-70” pelo Sin-
dicato dos Jornalistas Profissionais. Na mesma ocasião, Josué Cláudio de Sousa foi es-
colhido, por unanimidade, como o “Jornalista do Ano”, e Epaminondas Baraúna rece-
beu uma Menção Honrosa por haver introduzido o sistema de impressão em offset na 
imprensa do norte brasileiro, com o “Jornal do Comércio”. (Jornal do Comércio – Colu-
na De Frente e de Perfil, de 31 de dezembro de 1970, p.3)

31 de dezembro | quinta-feira
• O desembargador Arthur Gabriel Gonçalves toma posse como presidente do Tri-

bunal de Justiça do Amazonas. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 
31 de dezembro de 1970, p.3)

• Inauguração da Clínica Odontológica Pio XII, na avenida Joaquim Nabuco, no 
mesmo prédio onde funciona a Sociedade Beneficente Popular do Amazonas (SBPA), 
entidade presidida pelo vereador Manuel Diz e que desenvolve atividades no campo 
da assistência social, servindo aos associados e particulares. (Jornal do Comércio, de 
31 de dezembro de 1970, p.3)

• O Ideal Clube realiza em sua sede, na avenida Eduardo Ribeiro, o tradicional baile 
de réveillon, com shows do conjunto Os Embaixadores e da Orquestra Peter Pan. (Jor-
nal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 29 de dezembro de 1970, p.11)




