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O ano de 2019 é especial para a ca-

pital do Amazonas em razão dos 

seus 350 anos de existência, inicia-

dos em 1669 com a construção do 

Forte de São José da Barra, núcleo 

original da cidade.

Mas... como era o dia a dia de Ma-

naus há 50 anos, quando estava 

completando seu tricentenário? O 

que acontecia naquela cidade que 

vivia os primeiros cinco anos do 

regime militar, o começo da Zona 

Franca, a chegada do homem à Lua?

No projeto “Hoje em 1969”, o Insti-

tuto Durango Duarte (IDD) foi bus-

car nas folhas dos cinco principais 

jornais impressos de Manaus da 

época – A Crítica, O Jornal, Diário 

da Tarde, Jornal do Comércio e A 

Notícia – o cotidiano dos manaua-

ras do fim dos anos 1960.

Inaugurações, lançamentos, aniver-

sários de personalidades e de ins-

tituições, eventos esportivos e so-

ciais, acontecimentos importantes 

e algumas frivolidades, tudo pon-

tuado diariamente nas matérias 

jornalísticas e nas colunas sociais 

nos matutinos da cidade.

Em formato de diário de bordo, a 

ideia original do projeto era o de re-

alizar postagens regulares somen-

te na página do IDD na Internet, 

apresentando os eventos diários 

de 1969, semana a semana. 

No entanto, após uma análise de 

conteúdo realizada pela iMarke-

ting Agência Digital, foi desenvol-

vido um projeto maior, no qual foi 

compilado todo o conteúdo em 

um e-book para ser visualizado em 

todas as plataformas digitais.

Apresentação
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O livro digital “Hoje em 1969” foi divi-

dido em duas partes, sendo a primei-

ra a que você está lendo agora, com 

os acontecimentos dos meses de ja-

neiro a junho. A segunda será lançada 

no fim do ano com os fatos de julho 

a dezembro.

A proposta do IDD é continuar pos-

tando, em seu site, as ocorrências di-

árias que foram publicadas nos perió-

dicos locais, nos anos subsequentes. 

Aproveite a leitura e boa viagem 

no tempo. 
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1º Jan - Quarta-Feira

A Companhia Amazonense 

de Telecomunicações (Camtel) 

iniciou a chamada dos primeiros 

mil interessados na aquisição 

dos aparelhos telefônicos cons-

tantes do seu plano de amplia-

ção. “Assim, os inscritos sob os 

números de 1 a 1000 já poderão 

dirigir-se aos escritórios da em-

presa”. A sede da CAMTEL para 

assinatura dos contratos ficava 

na rua Miranda Leão, 13, 3º andar. 

(Jornal do Comércio, de 1 e 2 de 

janeiro de 1969, p.8)

2 Jan - Quinta-Feira

Aniversário de 65 anos de fun-

dação do Jornal do Comércio, no 

Amazonas. Em comemoração, 

“com a colaboração de diversas 

firmas e entidades amazonenses”, 

circulou, no dia 1º, uma edição de 

cinco cadernos, equivalentes a 40 

páginas. (Jornal do Comércio, de 1 

e 2 de janeiro de 1969, capa)

3 Jan - Sexta-Feira

Inauguração, na avenida Edu-

ardo Ribeiro, n. 406, de uma 

agência do Banco do Maranhão 

S. A. O gerente da agência era Gio-

vani Costa e Silva. (Jornal do Comér-

cio, de 3 de janeiro de 1969, capa)

O delegado de Trânsito, 

José Ribamar Afonso, solicitou 

ao prefeito Paulo Nery que de-

terminasse que os prédios com 

cinco ou mais andares que fos-

sem construídos em Manaus ti-

vessem, obrigatoriamente, ga-

ragem subterrânea. A medida 

seria para evitar engarrafamen-
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tos e estrangulamento nas ruas 

centrais da cidade, devido ao 

grande número sempre crescen-

te de veículos chegados a Ma-

naus. “Com os novos edifícios já 

em construção, transformará a 

Zona Franca de Manaus em uma 

metrópole super-estrangulada, 

multiplicando dessa forma os 

problemas urbanísticos na cida-

de”. (Jornal do Comércio, de 3 

de janeiro de 1969, p. 2)

O Colégio Santa Dorotéia 

lança o seu Curso Científico. 

(Jornal do Comércio, de 3 de ja-

neiro de 1969, p. 2)

O Banco Nacional de Habitação 

(BNH) já está funcionando em Ma-

naus, em uma das dependências 

da Sudam, na Praça São Sebastião, 

sob a chefia de Américo Vieira Me-

deiros. (Jornal do Comércio, de 3 

de janeiro de 1969, p. 8)

Com o início do funcionamen-

to, em caráter experimental, da 

TV Ajuricaba desde 31 de dezem-

bro de 1968, as lojas de eletrodo-

mésticos do Centro de Manaus 

passaram a vender conversores e 

antenas de TV UHF para televiso-

res. (Jornal do Comércio, de 3 de 

janeiro de 1969, p. 8) 

4 Jan - Sábado

Para ampliar o mercado interno 

dos produtos eletrodomésticos e ou-

tros, bem como facilitar sua exporta-

ção, o Ministério do Interior assinou 

portaria, criando entrepostos da Zona 

Franca de Manaus, destinados a rece-

ber produtos regionais com isenção 

de impostos. “Esses entrepostos fica-

rão em Porto Velho-RO, Boa Vista-RR 

e Rio Branco-AC”. (Jornal do Comér-

cio, de 4 de janeiro de 1969, capa)
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O presidente do Sindicato 

dos Jornalistas Profissionais do 

Amazonas, Sinval Gonçalves, en-

tregou, no dia 30 de dezembro 

de 1968, uma exposição de mo-

tivos ao reitor da Universidade 

do Amazonas, professor Jauary 

Marinho, solicitando a implanta-

ção de um Curso de Jornalismo 

mantido pela Universidade do 

Amazonas. (O Jornal, de 4 de ja-

neiro de 1969, p. 8)

6 Jan - Segunda-Feira

A Companhia Tropical de 

Hotéis da Amazônia efetuou o 

pagamento do licenciamento de 

obras junto à Prefeitura de Ma-

naus, no valor de NCr$ 15.912,66, 

para a construção do Hotel Tro-

pical em área da Ponta Negra. O 

pagamento efetuado foi o maior 

já registrado na Secretaria de Fi-

nanças da Prefeitura. “A Compa-

nhia Tropical de Hotéis da Ama-

zônia construirá seu hotel numa 

área de 70.686 m2 e é também 

a maior área coberta já licencia-

da pela Secretaria de Obras do 

Município. Com o evento, está 

assegurado definitivamente o 

grande hotel idealizado pelo ar-

quiteto Sérgio Bernardes”. (A Crí-

tica, de 7 de janeiro de 1969, p. 3)

Início do funcionamento, em 

fase experimental, da Rádio Tro-

pical, atual Rádio Cidade, em 

frequência modulada 99.3 MHz, 

então a única emissora de rádio 

da América do Sul a transmitir 

em som estéreo. “A Rádio Tro-

pical, situada em Manaus, à rua 

José Paranaguá, nº 400, é uma 

organização Antônio Malheiro 

que transmitirá diariamente mú-
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sica, esporte e notícia. Sua equi-

pe de operadores, no momento, 

é composta de estudantes da 

Faculdade de Medicina, e ontem 

funcionou apenas com dois ele-

mentos, um na locução e outro 

no controle”. (O Jornal, de 7 de 

janeiro de 1969, p.2)

7 Jan - Terça-Feira

Passa a vigorar instrução bai-

xada pela Alfândega de Manaus, 

com base no decreto assinado 

pelo presidente da República, 

Costa e Silva, regulamentando a 

bagagem de pessoas vindas do 

exterior. Com a nova lei, foi reti-

rada a isenção fiscal sobre ele-

trodomésticos e eletrônicos em 

bagagem de passageiros vindos 

do estrangeiro, o que, em tese, 

prejudicaria a Zona Franca de 

Manaus, porque reduziria o nú-

mero de turistas que vinham à 

capital amazonense para com-

prar eletrônicos e eletrodomés-

ticos com menores preços. Cer-

ca de 80% do movimento do 

comércio manauara no biênio 

1967-68 foi propiciado pela venda de 

bens duráveis aos turistas. (A Crítica, 

de 7 de janeiro de 1969, capa)

Tem início o Projeto Rondon 

III, tendo Manaus como sede 

da coordenação-geral do mo-

vimento e sob a orientação do 

coronel Mauro Costa Rodrigues. 

“Dois aviões C-54 da FAB e um 

DC-4 da Paraense chegarão 

amanhã a Manaus com 120 ele-

mentos, dos quais 40 moças. 

Outros aviões estavam sendo 

aguardados para os dias 14, 15, 

16 e 20 do mês em curso, to-

dos conduzindo suas parcelas 
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de professores e concludentes 

de Universidades do Sul e do 

Nordeste, cujo total a entrar em 

ação em nosso Estado, incluindo 

os recrutados na Universidade 

do Amazonas, aproxima-se de 

meio milhar de pessoas. O Minis-

tério do Interior também enviará 

um avião DC-3 que ficará ba-

seado em Manaus, servindo de 

apoio aos grupos pelo interior. 

Mais dois aparelhos C-130, da 

FAB, que hoje estão em Manaus, 

conduzem 100 toneladas de me-

dicamentos e material diverso 

para os componentes do PR-III 

no Amazonas. (...) As moças, en-

quanto na capital, ficarão hos-

pedadas nos colégios Benjamin 

Constant, Santa Dorotéia e N. S. 

Auxiliadora, enquanto os rapa-

zes serão alojados nos quartéis 

do CIGS e do 27º BC, e no Dire-

tório Central de Estudantes. No 

interior, receberão hospedagens 

das Prelazias e Prefeituras”. (Jor-

nal do Comércio, de 7 de janeiro 

de 1969, capa)

8 Jan - Quarta-Feira

Para controlar a entrada cres-

cente de estrangeiros no Amazo-

nas por conta da criação da Zona 

Franca de Manaus, o chefe de 

Polícia, João Valente, deu início 

a uma operação de fiscalização 

no Aeroporto Ponta Pelada e nos 

hotéis da cidade: “… doravante 

qualquer pessoa egressa de outro 

país, terá que informar às autori-

dades, na Ponta Pelada, de onde 

vem, nome completo, profissão, 

para onde vai, idade e filiação, 

dados que poderão facilitar, em 

qualquer eventualidade, as inves-
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tigações policiais sobre a vida pre-

gressa do emigrante, em casos de 

crimes”. (Jornal do Comércio, de 8 

de janeiro de 1969, p.5)

A Delegacia Especializada 

de Trânsito (DET) tomou algumas 

medidas para emplacamento de 

motos: “Quem quiser emplacar sua 

moto em 69 terá que ter seguro, 

carteira de habilitação e apresentar 

à DET os capacetes de segurança 

exigidos por lei. Segundo o delega-

do Ribamar Afonso, a mamata vai 

acabar, e só menor com mais de 15 

anos poderá tirar a sua carteira de 

habilitação, assim mesmo, com au-

torização dos pais”. (A Crítica, de 8 

de janeiro de 1969, p.8)

09 Jan - Quinta-Feira

Chegam a Manaus, após per-

manecerem durante três dias em 

Boa Vista-RR, dezoito guianen-

ses participantes da Revolta de 

Rupununi, na Guiana, que pre-

tendia depor o governo do seu 

país. Os rebeldes, que pediram 

asilo político às autoridades bra-

sileiras, vieram em um catalina 

da FAB, escoltados por uma pa-

trulha do Exército. O desembar-

que foi a 1h45 no aeroporto de 

Ponta Pelada, sendo depois con-

duzidos, em um ônibus do GEF, 

ao Quartel do 27º Batalhão de 

Caçadores, no bairro São Jorge, 

onde permanecerão até ordem 

de embarque para a Guanabara 

(Rio de Janeiro). (A Crítica, de 9 

de janeiro de 1969, capa)

Após se eleger vereador, o 

animador e cantor J. Aquino, 

conhecido popularmente como 

“Carrapeta”, fechou contrato 

com uma gravadora do Rio de 
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Janeiro para fazer um “long-

-play”: “Assim, viajará no próxi-

mo sábado para realizar a gra-

vação, da qual as Lojas Novidisc 

já pediram reserva de dois mil 

exemplares”. (Jornal do Comér-

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

10 Jan - Sexta-Feira

Início do 5º Intercâmbio Na-

cional de Guias, com a partici-

pação de Bandeirantes do Ama-

zonas e de diversos estados, um 

“conclave de máxima importân-

cia para o aperfeiçoamento da 

ação do Bandeirantismo brasi-

leiro”. A solenidade de abertura 

do evento ocorreu na Praça da 

Saudade. (Jornal do Comércio, 

de 10 de janeiro de 1969, p.8)

O Ginásio Estadual Márcio 

Nery, construído pelo governa-

dor Arthur Cesar Ferreira Reis, 

no bairro Cachoeirinha, formou 

sua primeira turma de concluden-

tes do Curso Ginasial. (A Crítica, 

de 10 de janeiro de 1969, p.3)

11 Jan - Sábado

Para construir o Palácio Ruy 

Barbosa, sede da Assembleia 

Legislativa do Amazonas, a Se-

cretaria de Viação e Obras do 

Estado já iniciou a demolição do 

antigo prédio do Departamento 

de Saúde, na Praça do Congres-

so. O prédio foi projetado pelo 

arquiteto Severiano Mario Por-

to (A Crítica, de 11 de janeiro de 

1969, p.7)

Lançamento oficial do sím-

bolo do Tricentenário da Cida-

de de Manaus, em solenidade 

realizada às 18h no hall do Tea-
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tro Amazonas. Inaugurado pela 

primeira-dama Violeta Areosa, o 

desenho foi concebido por uma 

equipe da Escola de Desenho 

Industrial da Guanabara e suas 

linhas lembravam metade da 

Bandeira Brasileira, significando 

que a região representa parte do 

país. Suas três figuras geométri-

cas correspondiam a cada um 

dos séculos já vividos pela atual 

capital amazonense. “Ao mesmo 

tempo, as duas figuras superio-

res formam o M de Manaus e o 

espaço aberto configura o A de 

Amazonas”. (Jornal do Comér-

cio, de 12 de janeiro de 1969, 

capa)

12 Jan - Domingo

A empresa Transamazon re-

cebe nove ônibus modernos e 

confortáveis, “que irão servir aos 

bairros da cidade e também na li-

gação Manaus-Itacoatiara”. (O Jor-

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

14 Jan - Terça-Feira

De maneira inesperada, o de-

sembargador João Machado re-

nuncia à presidência da Funda-

ção Universidade do Amazonas 

(FUA), durante uma reunião do ór-

gão na sede da Reitoria da Universi-

dade: “Para substituir o dr. João Ma-

chado na FUA, foi eleito o Professor 

Garcitilzo do Lago Silva”. (A Crítica, 

de 16 de janeiro de 1969, p.3)

15 Jan - Quarta-Feira

“Os participantes da malo-

grada revolução separatista na 

Guiana, detidos há cinco dias no 
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quartel do 27º BC, deverão ser 

postos em liberdade hoje, mas 

ficarão confinados aos limites da 

cidade, segundo decisão toma-

da pelas autoridades militares 

e do Itamarati. Os rebeldes po-

derão sair do quartel de manhã, 

mas terão de voltar ao meio dia 

e à noite novamente. Isso, por 

uma simples razão: nenhum de-

les dispõe de dinheiro para pagar 

despesas em restaurantes e ho-

téis e continuarão no 27º Batalhão 

de Caçadores, agora, na situação 

de hóspedes”. (A Crítica, de 15 de 

janeiro de 1969, capa)

“Ao que tudo indica, nova 

ameaça paira sobre a Zona Fran-

ca de Manaus, agora com a pu-

blicação do Ato Complementar 

n. 41, que dispõe sobre Conflitos 

de Legislação Tributária, no seu 

art. 3º; §5º, no que diz respeito à 

cobrança do Imposto Sobre Cir-

culação de Mercadorias”. (Jornal 

do Comércio, de 15 de janeiro de 

1969, capa)

16 Jan - Quinta-Feira

O delegado Walter Reis, de 

Roubos e Falsificações, afirmou 

que a polícia passaria a fiscali-

zar melhor o Porto de Manaus, 

em atendimento aos fiscais do 

porto que denunciaram a “ex-

portação de várias dezenas de 

gatunos, a esta capital, pela Po-

lícia paraense”: “Sabemos que 

toda pequena embarcação que 

deixa o Estado do Pará a qual 

faz escala pela hinterlândia ama-

zonense, traz em seu bordo la-

drões perigosos que o Departa-

mento de Furtos daquele Estado 

resolve deportar mensalmente. 
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Devolveremos do mesmo modo 

que nos forem enviados todos 

e quaisquer indesejáveis proce-

dentes do Pará”. (A Crítica, de 16 

de janeiro de 1969, p.8)

Para ir de encontro à deter-

minação do governo federal de 

redução nos gastos públicos e 

equilíbrio financeiro dos orça-

mentos federais, estaduais e mu-

nicipais, a Prefeitura de Manaus 

emitiu nota informando que não 

faria a ornamentação que “há 

três anos vinha realizando na 

principal via de Manaus durante 

o período carnavalesco”. Mesmo 

assim, ajudaria somente na ar-

mação do palanque e na melhoria 

da iluminação pública do local do 

desfile de grupos e da escolha da 

Rainha do Carnaval. (A Crítica, de 

17 de janeiro de 1969, capa)

17 Jan - Sexta-Feira

Aniversário de quatro anos 

da instalação oficial da Univer-

sidade do Amazonas. (Jornal do 

Comércio, de 17 de janeiro de 

1969, capa)

Inauguração do Instituto de 

Anatomia e Histologia Alfredo 

da Mata, localizado nos fun-

dos do Hospital Getúlio Vargas, 

na esquina da avenida Afonso 

Pena com Boulevard Amazonas 

e destinado aos estudantes das 

Faculdades de Medicina e Far-

mácia e Odontologia. (Jornal do 

Comércio, de 17 de janeiro de 

1969, capa)

Aniversário de 60 anos de 

fundação da Faculdade de Direito 

do Amazonas. (Jornal do Comér-

cio, de 17 de janeiro de 1969, p.3)
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Começam a circular em Ma-

naus os carrinhos amarelos de 

sorvete da fabricante GELAR 

S.A. Indústrias Alimentícias, ins-

talada na avenida Carvalho Leal, 

60, no bairro Cachoeirinha. “Em-

presa organizada em Belém, a 

GELAR fabrica sorvetes, picolés, 

bolos, ‘tijolos’ e uma série de ou-

tros produtos, que serão vendi-

dos em diversos pontos de nos-

sa cidade, por vendedores com 

carrinhos dotados de guarda-sol 

e trajados em uniformes brancos 

com punhos e golas azuis”. (A 

Crítica, de 17 de janeiro de 1969, 

p.8)

18 Jan - Sábado

Inauguração da fábrica de 

meias de Manaus, com a deno-

minação Sociedade Industrial 

de Manaus (SIM), “que produ-

zirá, inicialmente, 150 dúzias de 

meias, utilizando a mão de obra 

de 20 operários”. (Jornal do Comér-

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

19 Jan - Domingo

“Está em circulação a edi-

ção de lançamento da Revista 

Industrial do Amazonas (RIA), 

excelente iniciativa da BUZO-Pu-

blicidades, com responsabilidade 

de Walfran Soares, cabendo sua 

distribuição, para todo o país, à 

Federação das Indústrias de nos-

so Estado”. (Jornal do Comércio, 

de 19 de janeiro de 1969, p.8)

21 Jan - Terça-Feira

Realização da primeira reu-

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

préstimo AMAZON-LAR, única 

associação de poupança e em-

préstimo autorizada pelo Banco 

Nacional de Habitação a funcio-

nar no Amazonas. “Comparece-

ram, entre outros, o dr. Emídio 

Vaz de Oliveira, dr. Newton Sá 

Roriz, major José Ribamar Nu-

nes Moreira, Herman Berkowski, 

Hildimirio Costa, Luiz Carlos An-

tony e Luiz de Miranda Corrêa, 

que, em sua qualidade de pre-

sidente do Conselho de Orien-

tação da APE, dirigiu a reunião 

em pauta”. (O Jornal, de 22 de 

janeiro de 1969, p.5)

22 Jan - Quarta-Feira

A Delegacia Regional do Tra-

balho recebe do Ministério do 

Trabalho as cartas sindicais de 

dois órgãos patronais do ramo 

industrial amazonense: o Sindi-

cato das Indústrias Metalúrgicas, 

Mecânica e de Material Elétrico 

de Manaus e o Sindicato das In-

dústrias Gráficas de Manaus, “os 

quais vêm completar nove sindi-

catos industriais em nossa cida-

de”. (Jornal do Comércio, de 23 

de janeiro de 1969, p.8)

24 Jan - Sexta-Feira

Na avenida Eduardo Ribeiro, 

em frente à Pensão Maranhense, 

por volta das 20h30, o biscateiro 

Walter Grangeiro desfere seis ti-

ros no comerciante José Figueire-

do, acusado de ter assassinado o 

seu filho, o engraxate de 13 anos, 

Walderglace Grangeiro. “Walder-

glace teve o seu corpo achado, 

seviciado, na Estrada que liga o 
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Parque Dez à BR-17, numa restin-

ga à margem da rodovia, metros 

adiante do Balneário do Fazen-

dário Clube”. José Figueiredo so-

breviveu à tentativa de homicídio. 

(Jornal do Comércio, de 25 de ja-

neiro de 1969, capa)

25 Jan - Sábado

Pela tentativa de homicídio 

contra o comerciante José Fi-

gueiredo, é recolhido à Peniten-

ciária Central do Estado (PCE) 

o biscateiro Walter Grangeiro, 

pai do engraxate Walderglace 

Grangeiro, assassinado em fe-

vereiro de 1968. Walter foi rece-

bido como herói pelos detentos 

da cadeia pública: “De repente, 

quando adentrou no corredor da 

PCE, que levas às celas, o velho 

biscateiro ouviu um estrondar 

de palmas e um grito uníssono 

de ‘Saravá, irmão!’. Eram os pre-

sidiários, alguns até com mais de 

10 anos de cárcere, expressando 

admiração pelo vingador”. (Jor-

nal do Comércio, de 26 de janei-

ro de 1969, capa)

Lançamento do Opala, pri-

meiro carro da Chevrolet a ser 

fabricado no Brasil pela General 

Motors. O evento ocorreu às 10h, 

no salão de automóveis de Bra-

ga & Cia., localizado na rua Joa-

quim Sarmento, n. 130. “Em ver-

são de quatro cilindros, o carro 

que valia a pena esperar oferece 

uma extraordinária economia 

de combustível, já que consome 

apenas um litro de gasolina em 

cada 13 quilômetros rodados”. 

(Jornal do Comércio, de 25 de 

janeiro de 1969, p.8)
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Comitiva formada pelo rei-

tor da Universidade do Amazo-

nas, professor Jauary Marinho, 

o diretor da FCE, José Roberto 

Cavalcante, engenheiros e o pre-

sidente do Diretório Central dos 

Estudantes, foi à sede do antigo 

Seminário São José para verifi-

car as condições do prédio “que 

abrigará, a partir deste ano, os 

três cursos da Faculdade de Ci-

ências Econômicas”. (Jornal do 

Comércio, de 25 de janeiro de 

1969, p.8)

Inauguração do Pronto So-

corro Infantil São Paulo, na rua 

10 de julho, em frente à Santa 

Casa de Misericórdia. (A Crítica, 

de 28 de janeiro de 1969, p.2)

Solenidade de assinatura, às 

11h, na sede da Camtel, do con-

trato com a firma INBELSA para 

a instalação das centrais radio-

telefônicas nos municípios de 

Benjamin Constant, Fonte Boa, 

Tefé, Codajás, Manicoré, Borba, 

Humaitá, Maués, Boca do Acre, 

Lábrea, Eirunepé, Barcelos e São 

Gabriel da Cachoeira. “Essas uni-

dades deverão ser inauguradas 

este ano. O ato contará com a 

presença do governador Danilo 

Areosa”. (Jornal do Comércio, 

de 25 de janeiro de 1969, p.8)

Presente em mais de 140 pa-

íses, o cartão Diners Clube co-

meça a operar em Manaus, re-

presentado pela Sociedade Civil 

de Engenharia e Economia (So-

cial). “O sócio do Diners não pre-

cisa se preocupar com dinheiro 

durante o mês. Suas compras 

serão pagas 30 dias depois, pois 

o cartão Diners é nominal”. (Jor-

nal do Comércio, de 25 de janei-

ro de 1969, p.8)
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Chegada da boneca Kamé-

lia, um dos símbolos mais tradi-

cionais do carnaval de Manaus. 

“Tudo pronto para a monumen-

tal recepção à maior crioula do 

samba, a Kamélia, sua majestade 

autêntica da folia ‘granfina’. A di-

retoria do Olympico Club já ela-

borou, inclusive, todo o progra-

ma recepcional, que constará de 

passeatas de carros alegóricos 

às principais ruas do centro e do 

subúrbio da capital. A negrona 

desembarcará, logo mais, às 22 

horas, no Aeroporto de Ponta 

Pelada, onde receberá de Kandu 

a chave da folia para tocar fogo 

na cidade. (…) Kamélia desem-

barcará de um avião da Varig e 

comandará o samba por toda a 

cidade até as 23 horas, quando 

então se deslocará para reger o 

carnaval do Olympico Club, no 

seu maior baile momesco”. (A Crí-

tica, de 25 de janeiro de 1969, p.8)

Manaus recebe a segunda 

remessa da cerveja Skol, trazi-

da pelo navio ‘Estado do Ama-

zonas’. “A cerveja em questão, 

que é representada na capital 

rionegrina pela firma A. Neves 

& Cia., com escritórios na rua 

Comendador Clementino nº 20, 

cujo lançamento foi feito recen-

temente, tendo Manaus como 

segunda cidade do país, após o 

Rio de Janeiro, a conhecê-la, me-

receu a maior aceitação por par-

te dos consumidores da cerveja 

da capital amazonense, os quais, 

manifestando o seu apoio às ex-

celentes qualidades da marca 

internacionalmente conhecida, 

rapidamente esgotaram os es-

toques existentes”. (O Jornal, de 

25 de janeiro de 1969, p.7)



1969-2019

21

Lançamento da cerveja Weiss 

Export, no bar Cabo Kennedy, um 

dos mais populares da cidade. (O 

Jornal, de 26 de janeiro de 1969, p.3)

27 Jan - Segunda-Feira

A Companhia Amazonense de Te-

lecomunicações (Camtel) deu con-

tinuidade ao seu plano de expansão, 

convocando os interessados no uso do 

serviço telefônico, com inscrição do nú-

mero 1.000 até o 2.000. (A Crítica, de 25 

de janeiro de 1969, p.2)

O governador Danilo Areosa 

assinou contrato de empréstimo de 

US$ 7 milhões com a inglesa Inter-

national Professional Consortium 

For Health Services para instalação 

de 42 unidades sanitárias no interior 

do estado. (Jornal do Comércio, de 

28 de janeiro de 1969, capa)

28 Jan - Terça-Feira

Inauguração do Hotel Madri, 

na Estrada de Flores, n. 2.060. 

“Prédio bem-acabado, possuin-

do conforto em todas as suas 

dependências, o Hotel Madri 

dispõe, ainda, de um excelente 

restaurante, em cujo cardápio 

os pratos regionais constituem a 

tônica”. (Jornal do Comércio, de 

29 de janeiro de 1969, p.8)

29 Jan - Quarta-Feira

Inauguração do quarto pavi-

lhão do conjunto administrativo 

da Secretaria de Produção, na 

Estrada do Aleixo. (Jornal do 

Comércio, de 30 de janeiro de 

1969, p.8)
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30 Jan - Quinta-Feira

Inauguração do Centro de 

Processamento de Dados da 

Secretaria de Finanças, da Pre-

feitura de Manaus, “cujas máqui-

nas vão agora fazer em um dia 

o que dezenas de funcionários 

levavam um mês para realizar 

(preenchimento de recibos de 

impostos, controle da despe-

sa, folhas de pagamento, etc.)”. 

(Jornal do Comércio, de 31 de 

janeiro de 1969, p.8)

31 Jan - Sexta-Feira

Lançamento da pedra funda-

mental da Usina de Pasteurização 

de Leite (Comipeam). (Jornal do 

Comércio, de 31 de janeiro de 1969, 

capa)

Lançamento da pedra funda-

mental do Conjunto Residencial 

Japiim, o maior da América do Sul, 

projetado para conter 10 mil unida-

des. Na primeira etapa serão entre-

gues 2.000 casas. (Jornal do Comér-

cio, de 1º de fevereiro de 1969, capa)

Inauguração da Usina de Ce-

reais, no igarapé da Cachoeira 

Grande, próximo da Olaria do 

Grilo. (Jornal do Comércio, de 31 

de janeiro de 1969, capa)

Inauguração do Conjunto Re-

sidencial Presidente Castello 

Branco, no Parque 10, com 1.303 

unidades habitacionais. (Jornal 

do Comércio, de 31 de janeiro de 

1969, capa)

Abertura da 1ª Feira Anual do 

Livro, na Praça Heliodoro Balbi. 

(Jornal do Comércio, de 31 de ja-

neiro de 1969, p.9)
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Fevereiro
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1º Fev - Sábado

Para divulgar o estado em 

outros países, o Departamento 

de Turismo e Promoção (Depro), 

em convênio com a Secretaria 

de Turismo de São Paulo, lança 

o 1º Cartaz Turístico do Amazo-

nas, colorido e com legendas em 

inglês, para distribuição interna-

cional. “O cartaz focaliza um iga-

pó, fenômeno típico da nossa re-

gião e que se constitui excelente 

ponto de atração turístico para 

quantos visitam o Amazonas”. 

(O Jornal, de 1º de fevereiro de 

1969, p.2)

Omar Cardoso, “o mago da 

Astrologia”, colaborador de vá-

rios jornais e revistas brasilei-

ras, chega a Manaus, a convite 

do Ideal Clube, para fazer uma 

apresentação com suas previ-

sões para 1969. “Recentemente, 

numa das emissoras locais, ro-

dou uma fita gravada por aquele 

ilustre cientista em que afirmou 

que a Zona Franca não perece-

ria e as leis de incentivos fiscais 

para a Amazônia Ocidental se-

riam imutáveis, embora muitos 

fossem os inimigos de ambas as 

entidades”. (O Jornal, de 1º de 

fevereiro de 1969, p.5)

O vereador Francisco Corrêa 

Lima é reeleito presidente da 

Câmara Municipal de Manaus, 

por sete votos a dois: “Ao ocupar 

pela segunda vez este honroso 

cargo para o qual fui escolhi-

do, não por meus merecimen-

tos pessoais, que são nenhuns, 

mas pela bondade dos meus 

ilustres pares para comigo, que 
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é muitíssima, eu não posso ca-

lar o meu reconhecimento pela 

distinção que me coube com a 

escolha do meu modesto nome 

para tão alta missão como esta 

que venho investir-me”. (Jornal 

do Comércio, de 02 de fevereiro 

de 1969, p.4)

A Secretaria da Produção en-

trega à Suframa projeto do En-

treposto de Pesca e da Fábrica 

de Gelo “que agora serão cons-

truídos em decorrência de um 

convênio celebrado pelos dois 

órgãos”. (Jornal do Comércio, 

de 02 de fevereiro de 1969, p.8)

2 Fev - Domingo

Inauguração do gramado do 

Estádio Vivaldo Lima com um tor-

neio entre seis equipes das esco-

linhas da Federação Amazonense 

de Futebol. Participaram os times 

do Nacional, Rio Negro, São Rai-

mundo, Fast Clube, Real Madrid e 

Cheik Clube. “Na decisão, Cheik e 

São Raimundo jogaram uma boa 

partida, com lances de grande 

movimentação. Apesar do entu-

siasmo reinante, o marcador não 

foi inaugurado no tempo regula-

mentar, saindo as duas equipes 

para a decisão por penalidades, 

sagrando-se o São Raimundo 

campeão com todo o mereci-

mento”. (Diário da Tarde, de 3 de 

fevereiro de 1969, p.4)

3 Fev - Segunda-Feira

Um avião C-46, pertencente 

a uma companhia norte-ameri-

cana, faz um pouso forçado, por 
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volta das 3h20, na cabeceira do 

paraná do Rio Branco. O apare-

lho vinha de Santo Andres, no 

Panamá, com destino a São Pau-

lo, fazendo escala em Manaus. 

“Na noite do dia 2, o C-46 pas-

sou por Bogotá, entrando em 

contato com a torre de controle 

e informando que tudo corria 

normalmente e que o voo teria 

prosseguimento com destino a 

Manaus (…). Já por volta das 3,15 

horas do dia 3, o avião entrou 

em contato com Manaus, infor-

mando que estava perdido sem 

combustível e que iria tentar o 

pouso no rio Amazonas”. (O Jor-

nal, de 6 de fevereiro de 1969, p.5)

O poeta Elson Farias ingres-

sa na Academia Amazonense de 

Letras, na cadeira de Olavo Bi-

lac, antes ocupada pelo também 

poeta Mithridates Corrêa. Elson 

Farias, o poeta das “Águas”, foi 

saudado pelo deputado José 

Lindoso. (O Jornal, de 5 de feve-

reiro de 1969, p.3)

O Conselho Universitário da 

Universidade do Amazonas aprova 

a criação do curso de Jornalismo, 

subordinado à Faculdade de Filo-

sofia, Ciências e Letras, com início 

previsto ainda em 1969. “Na mes-

ma reunião foi aprovada a criação 

do curso de Educação Física, que 

ficará subordinado à Faculdade de 

Medicina”. (A Crítica, de 4 de feve-

reiro de 1969, p.3)

A Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seção Amazonas, elege, 

por unanimidade de votos, o 

sr. José Roberto de Souza Ca-

valcante como seu novo presi-

dente. Foram eleitos também 
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os srs. Carlos Alberto Bandeira 

de Araújo, 1º vice-presidente; 

João dos Santos Pereira Braga, 

1º secretário; Almério Ferreira 

Botelho, 2º secretário, e Emanuel 

Edwigs Ribeiro, tesoureiro. (O Jor-

nal, de 4 de fevereiro de 1969, p. 5)

5 Fev - Quarta-Feira

Entre as diversas proibições 

que a Polícia Militar determinou 

para o período de carnaval de 

1969 em Manaus, destaque para 

o veto aos foliões se vestirem 

de mulher durante o carnaval 

de rua. Já a Polícia Federal in-

formou que qualquer clube que 

fosse flagrado vendendo uísque 

ou cigarros estrangeiros seria 

lacrado. “O Delegado da DOPS, 

sr. João Bosco, disse à Impren-

sa que a campanha contra os 

travestis durante o Reinado de 

Momo será realizada no centro 

e nos subúrbios, onde os clubes, 

para realizarem seus bailes carna-

valescos, terão de obter licença 

da DOPS”. (Jornal do Comércio, 

de 5 de fevereiro de 1969, p.8)

Encontrados os restos do 

avião C-46, de uma companhia 

norte-americana, que fez um 

pouso forçado na cabeceira do 

paraná do rio Branco, às 3,20 

horas da madrugada do dia 3 

de fevereiro, depois de perder a 

rota e esgotar o combustível. O 

avião procedia de Santo Andres, 

no Panamá, e se destinava a São 

Paulo, com escala em Manaus. 

“Os dois tripulantes norte-ame-

ricanos da aeronave sinistrada 

conseguiram escapar do interior 
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da mesma, antes que ela fosse 

para o fundo do rio. Mais tarde, 

embarcaram em um motor re-

gatão, dirigindo-se para Manaus”. (O 

Jornal, de 6 de fevereiro de 1969, p. 5)

Ministério da Fazenda assi-

na portaria, autorizando a saída 

de eletrodomésticos na baga-

gem de passageiros oriundos 

da Zona Franca de Manaus, pelo 

prazo de seis meses, respeitan-

do o limite de 100 dólares por 

pessoa. “Pela portaria, no prazo 

de 180 dias, o comércio da Zona 

Franca poderá desfazer-se dos 

estoques existentes, bem como 

renová-los se o quiser, sendo 

certo que, ao fim dele, indepen-

dentemente de novo ato, apli-

car-se-á a restrição constante 

do § 1º do artigo 2º do decreto 

nº 63.947/68. Melhor dizendo: a 

partir de 180 dias, não mais sai-

rão os eletrodomésticos como 

componentes de bagagens dos 

passageiros embarcados na 

Zona Franca”. (O Jornal, de 6 de 

fevereiro de 1969, p. 5)

6 Fev - Quinta-Feira

Tem início o 2º Festival da 

Música Carnavalesca do Ama-

zonas, uma promoção da Rádio 

Baré com a colaboração da Fun-

dação Cultural, da Prefeitura de 

Manaus e do Departamento de 

Turismo e Promoções do Estado 

do Amazonas (Depro). A comis-

são julgadora era presidida pelo 

professor Elson Farias e tinha 

ainda os músicos Anunciação 

Neto e Hélio Trigueiro, os drs. 

Wupschlander Lima e Joaquim 
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Marinho, professor Antônio Air-

ton e Anúbio Celestino. Ao todo, 

foram inscritas 36 músicas. As 

eliminatórias aconteceriam nos 

estúdios da Rádio Baré, com a 

final prevista para o auditório do 

Sesc-Senac. (Jornal do Comér-

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

A Indústria de Refrigerantes 

WASS se instala em Manaus e 

passa a vender o refresco Totó, 

“um refresco de primeira qua-

lidade feito de suco de frutas, 

saboroso e nutritivo”. (Jornal 

do Comércio, de 6 de janeiro de 

1969, p.4)

7 Fev - Sexta-Feira

Conselho de Segurança Na-

cional (CSN) cassa os mandatos 

e suspende por 10 anos os direi-

tos políticos do senador Artur 

Virgílio Filho e do deputado fe-

deral José Bernardo Cabral, do 

Amazonas. (A Crítica, de 8 de 

fevereiro de 1969, capa)

“Na pasta da Educação e 

Cultura o governador Danilo 

Areosa assinou decreto sobre a 

extinção do registro de internato 

do Instituto Benjamin Constant. 

De conformidade com o ato do 

chefe do Executivo, este ano o 

internato será mantido exclusi-

vamente para as alunas oriundas 

de localidades onde ainda não 

existam escolas públicas, deven-

do em 1970 ser completado o 

processo de extinção do inter-

nato. (…) O Instituto Benjamin 

Constant será transformado em 

unidade de ensino médio do pri-

meiro ciclo, em regime de exter-
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nato, continuando a ser adminis-

trada pelas Irmãs Filhas de Sant 

Ana, devendo ser assinado con-

vênio entre a SEC e a referida 

congregação religiosa”. (Jornal 

do Comércio, de 7 de fevereiro 

de 1969, p.8)

08 Fev - Sábado

Inauguração da nova agência 

da VASP, na Guilherme Moreira, 

projetada pelo arquiteto Severiano 

Porto. “Adquirido exatamente com 

esse fim, há cerca de quatro anos, 

ainda em vida pelo saudoso em-

presário amazonense sr. Walde-

mar Pinheiro de Sousa, fundador, 

com seus filhos Sebastião Garcia 

de Sousa e Carlos Alberto Garcia 

de Sousa, da Sociedade de Re-

presentações S/A (SORESA), que 

é a agente da VASP nesta capital, 

esse edifício é, sem dúvida, um dos 

mais, se não o mais importante de 

quantos se situam naquela antiga e 

movimentada rua do centro comer-

cial da cidade”. (Jornal do Comércio, 

de 8 de fevereiro de 1969, p.8)

Inauguração da nova lancho-

nete do Porto de Manaus, no 

Roadway. “A cantina destina-se 

a servir aos portuários e tam-

bém estará capacitada a aten-

der ao povo em geral”. (Jornal 

do Comércio, de 6 de fevereiro 

de 1969, p.8)

Início de funcionamento de 

um posto de venda de cadeiras 

cativas do Estádio Vivaldo Lima, 

no pavilhão situado no Jardim 

da Matriz, onde funcionou o Mu-

seu de Cera. “O Grupo Executivo 

Para a Construção do Estádio 
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Vivaldo Lima, em sua última reu-

nião realizada na passada terça-

-feira, resolveu instalar na cida-

de, em local de fácil acesso ao 

público, um posto de venda de 

CADEIRAS CATIVAS, providên-

cia que se fazia necessária uma 

vez que no momento os interes-

sados estão sendo atendidos no 

escritório do Grupo Executivo, 

ao lado do estádio, na Estrada 

de Flores”. (O Jornal, de 06 de 

fevereiro de 1969, p.12)

10 Fev - Segunda-Feira

Publicada Portaria nº 33, de 

5 de fevereiro de 1969, assinada 

pelo ministro da Fazenda, Delfim 

Neto, afirmando que a partir do 

dia 11 de fevereiro “os fiscais da 

Alfândega de Manaus já estão 

perfeitamente instruídos tendo 

em vista permitir, conforme de-

terminado na medida Ministerial, 

a saída de máquinas e aparelhos 

eletrodomésticos ou eletrônicos 

durante o prazo estipulado na refe-

rida Portaria, obedecendo o limite 

em cruzeiros novos corresponden-

tes a 100 dólares”. (O Jornal, de 12 

de fevereiro de 1969, capa)

11 Fev - Terça-Feira

Em carta de próprio punho 

ao governador Danilo Areosa, o 

ministro da Fazenda, Delfim Net-

to, assegura a continuidade das 

vantagens fiscais da Zona Fran-

ca de Manaus: “Meu caro Gover-

nador Areosa: Tenho a satisfa-

ção de comunicar a V. Excia. que 

não houve qualquer limitação 
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às vantagens fiscais concedidas 

à Zona Franca. Consequente-

mente, dentro da orientação de 

S. Excia., o Sr. Presidente Costa 

e Silva, confirmo que continua 

em pleno vigor o Decreto-Lei 

288/67. Sem mais, um abraço do 

Delfim Netto”. (O Jornal, de 14 

de fevereiro de 1969, capa)

Prefeitura começa, pela rua 

Dez de Julho, no Centro, campa-

nha de arborização da cidade. “O 

prefeito Paulo Nery estará presente 

ao acontecimento que marcará o 

início da plantação de milhares de 

mudas de oitizeiros em quase to-

das as ruas do centro da cidade. A 

Guarda Noturna exercerá rigorosa 

vigilância às plantações, a fim de 

evitar que elas sejam destruídas 

pela ação dos vândalos”. (A Crítica, 

de 11 de fevereiro de 1969, p.3)

Inauguração da linha Ma-

naus-Itacoatiara. “Com ônibus 

confortável, dispondo, assim, de 

serviço de lanches, toalete, etc. 

a Transamazon inaugura hoje o 

serviço regular de viagens para 

Itacoatiara, dando vertiginoso 

impulso para o progresso da 

citada rodovia com frequência 

certa de veículos da sua frota 

entre a capital do Estado e a 

Velha Serpa”. (O Jornal, de 11 de 

fevereiro de 1969, p.5)

13 Fev - Quinta-Feira

O Nacional Futebol Clube 

conquista o título de campeão 

amazonense de voleibol mascu-

lino, categoria juvenil, vencendo 

a equipe do Olímpico Clube por 

3 sets a 1. A decisão aconteceu 
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na quadra do Ginásio Sesc-Se-

nac. (Jornal do Comércio, de 14 

de fevereiro de 1969, p.4)

14 Fev - Sexta-Feira

Coquetel de lançamento do 

conjunto residencial Cidade Jardim, 

a ser construído nas imediações do 

Bosque Clube, na avenida João Coe-

lho, atual Constantino Nery. O evento 

ocorreu na sede da Empresa de Ser-

viços Urbanos S.A. (Esusa), na avenida 

Getúlio Vargas, 1.085. (A Crítica, de 14 

de fevereiro de 1969, p.8)

Aniversário de 22 anos do Sin-

dicato dos Contabilistas do Esta-

do do Amazonas, criado em 14 de 

fevereiro de 1947. (A Crítica, de 14 

de fevereiro de 1969, p.8)

Um ano da morte do engra-

xate Walderglace Grangeiro, de 

13 anos, “estrangulado por suas 

próprias calças e seu corpo foi 

largado nas margens da estrada 

do Parque 10 de Novembro, em 

um crime que emocionou a opi-

nião pública de todo o Estado”. 

(Diário da Tarde, de 17 de feve-

reiro de 1969, p.2)

15 Fev - Sábado

A Fábrica Baré lança a laranja-

da Clipper, “com água duplamen-

te filtrada e com o sumo extraído 

da laranja”. (A Crítica, de 15 de fe-

vereiro de 1969, p.8)

16 Fev - Domingo

A Fábrica Baré lança a laran-

jada Clipper, “com água dupla-

mente filtrada e com o sumo ex-
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traído da laranja”. (A Crítica, de 

15 de fevereiro de 1969, p.8)

20 Fev - Quinta-Feira

Início da 38ª Assembleia da 

Convenção Batista do Amazo-

nas, Acre e Territórios Limítrofes, 

“reunindo 21 Igrejas representa-

das por 139 mensageiros. A Con-

venção tem por sede a 2ª Igreja 

Batista de Manaus. Para a pre-

sidência foi reeleito o sr. Moacir 

Alves e para 1ª vice o pastor José 

Vilaça”. (Jornal do Comércio, de 

21 de fevereiro de 1969, p.8)

21 Fev - Sexta-Feira

Inauguração de uma agência do 

Banco Mercantil de Niterói, na aveni-

da Eduardo Ribeiro 399/403. (A Crí-

tica, de 21 de fevereiro de 1969, capa)

O tenente-coronel Paulo Fi-

gueiredo assume o comando do 

27º Batalhão de Caçadores, em 

substituição ao coronel Couti-

nho. (Jornal do Comércio, de 22 

de fevereiro de 1969, capa)

24 Fev - Segunda-Feira

Inauguração da Estação Expe-

rimental do Instituto de Pesquisas e 

Experimentação Agropecuárias do 

Norte (Ipean), no Km 30 da Manaus-

-Itacoatiara. (Diário da Tarde, de 24 

de fevereiro de 1969, capa)

26 Fev - Quarta-Feira

Presidente Costa e Silva assi-

na o Ato Institucional 7, determi-

nando que, nos municípios que 

possuíssem até 300 mil habitan-

tes, os vereadores não seriam 
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remunerados. Segundo o econo-

mista Glicério Vieira Nascimento 

Sá, técnico estatístico da Comissão 

de Desenvolvimento do Estado do 

Amazonas (Codeama), responsá-

vel pela “Pesquisa da Cidade de 

Manaus” realizada em 1968, a ca-

pital amazonense possuía 40 mil 

residências na zona urbana e oito 

mil na rural, com uma média de seis 

habitantes/casa, o que totalizava 

288 mil habitantes. “Desta forma, o 

vereador amazonense não deverá 

ser remunerado neste ano de 1969, 

somente o sendo no próximo ano, 

quando a estimativa populacional 

ultrapassará o número requerido, 

de acordo com as previsões dos 

técnicos em estatísticas e de acor-

do com o desenvolvimento da ci-

dade”. (A Crítica, de 27 de fevereiro 

de 1969, p.8)

27 Fev - Quinta-Feira

Inauguração do Pronto So-

corro de Acidentados – Clínica 

Ortopédica e Traumatológica do 

Amazonas (Cotam), na rua Mon-

senhor Coutinho, n. 267, dirigido 

pelos doutores Ernani de Aguiar 

Corrêa e Júlio Torres. “A Clínica 

inicia hoje seus trabalhos, ope-

rando em convênio com INPS, 

IPASEA, DERAm, Montepio e 

Caixa Econômica Federal, além 

de particulares. Ontem, apesar 

de ter sido aberto apenas para 

os jornalistas, dezenas de pes-

soas compareceram ao aconte-

cimento, elogiando os médicos 

que idealizaram o hospital que 

veio em boa hora”. (A Crítica, de 

27 de fevereiro de 1969, p.8)
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Instalação da Comissão Es-

tadual do Livro Técnico e Didá-

tico (Celted), “órgão de maior 

importância como apoio no es-

forço que faz o Governo do Es-

tado, através da Secretaria da 

Educação e Cultura, para dar 

ensino a toda a população em 

idade escolar, inclusive aos que 

enfrentam problemas de ordem 

financeira e econômica”. (Jornal 

do Comércio, de 28 de fevereiro 

de 1969, p.3)

28 Fev - Sexta-Feira

Segundo aniversário de fun-

dação da Suframa. “Uma missa 

votiva, a ser celebrada às 8 ho-

ras de hoje, na Catedral Metro-

politana, marcará o início das 

comemorações do segundo ani-

versário da Superintendência da 

Zona Franca de Manaus. Após 

o ato religioso, haverá às 9,30 

horas na sede da SUFRAMA, o 

solene hasteamento do Pavilhão 

Nacional, com salva de dois fo-

guetões”. (Jornal do Comércio, 

de 28 de fevereiro de 1969, p.8)

Fim das  atividades do Ins-

tituto Benjamin Constant (IBC), 

“que será ocupado por alunos do 

grau médio. Excepcionalmente, 

quarenta alunas continuarão no 

regime antigo por defrontarem 

com situação difícil, segundo o 

estudo feito pelo Serviço Social 

da Secretaria de Educação, que 

entregou relatório de estudo da 

situação do IBC ao titular Vini-

cius Câmara, que baixou porta-

ria ontem mesmo”. (A Crítica, de 

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

Reabertura anual dos traba-

lhos da Assembleia Legislativa 

do Amazonas e da Câmara Mu-

nicipal de Manaus. (A Crítica, de 

1º de março de 1969, p.8)

Instalação da Assembleia 

Universitária, marcando o início 

do ano letivo para todas as es-

colas de nível superior do Ama-

zonas. O evento ocorreu no Tea-

tro Amazonas e contou com as 

presenças dos corpos docentes, 

discentes, técnicos e administra-

tivos de todas as faculdades que 

integravam a Universidade Fe-

deral do Amazonas. (O Jornal, 

de 1º de março de 1969, p.5)

Lançamento da revista “Cin-

co Aros”, do Olympico Clube. “O 

órgão de divulgação do clube 

dos cinco aros, há muito tempo 

circulava na cidade, veiculando 

um variado noticiário esporti-

vo. Depois de quase trinta anos, a 

revista que traz uma moderna im-

pressão gráfica e atualizados arti-

gos, além de reportagens, agradará 

decerto o público esportivo ama-

zonense”. (Jornal do Comércio, de 

1º de março de 1969, p.4)

Inauguração do Super-Mer-

cado da Cachoeirinha, na esqui-

na da Carvalho Leal com a entra-

da do bairro de São Francisco. 

“Carne de gado e de porco, vís-

ceras, peixes, aves, ovos, açúcar 

a 600 cruzeiros velhos o quilo, 

enfim, estivas em geral a preços 

bem acessíveis serão postos à 

venda nos balcões do Super-

-Mercado, que acabará com a 

necessidade dos moradores lo-
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cais se dirigirem a diversos pon-

tos para adquirirem os gêneros 

de cozinha”. (Jornal do Comércio, 

de 1º de março de 1969, p.8)

Inauguração do L.M. Auto Pos-

to, o mais moderno posto de lava-

gem de Manaus, de propriedade 

do sr. Luciano Muelas. “O L.M. Auto 

Posto, que segundo o seu proprie-

tário é um dos mais modernos do 

Brasil, dispõe de elevadores espe-

ciais, lavagem e lubrificação por 

processo moderno, calibragem de 

uma só vez nos 4 pneus, estaciona-

mento próprio e cômodo, além de 

carregar baterias em apenas meia 

hora. Será servido por elegantes 

senhorinhas e ainda disporá de 

um barzinho para os fregueses sa-

borearem um gostoso cafezinho”. 

(Jornal do Comércio, de 1º de 

março de 1969, p.8)

Inauguração do Ginásio Ba-

tista do Amazonas, no bairro 

Cachoeirinha, órgão educacio-

nal das Associações das Igrejas 

Batistas do Amazonas. Era diri-

gido pelo pastor Gedeon Rocha 

Lima e possuía 200 alunos. (Jor-

nal do Comércio, de 5 de março 

de 1969, p.8)

Entrega de certificados de 

conclusão aos 26 alunos da pri-

meira turma do Curso Técnico 

em Edificações, da Escola Téc-

nica Federal do Amazonas. Os 

formandos eram Agesilau Libó-

rio dos Santos, Ernesto Dias da 

Silveira, Evandro de Melo P. Bor-

ges, Flávio da Costa Lobato, Fran-

cisco Vieira de Souza, Geraldo 

Dias da Rocha, Gealdan José de 

Souza, Ivan Pereira de Lima, Jatir 

da Costa Freitas, João Gonzaga 
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de Figueiredo, Jorge Rodrigues 

Santos, José Cavalcante Louzada, 

José Gomes da Silva, José Maria 

Nogueira, José Ribamar A. Ben-

tes, Júlio Alves da Silva, Kleinir de 

Souza Bentes, Manuel Rodrigues 

Filho, Moacyr Medeiros Alves, Os-

car Freire do Nascimento, Osmar 

Batista Borges, Raimundo Rocha 

de Araújo, Roberto Borges Ba-

cksmann, Roberto Derzi Amazo-

nas, Roberto Honda de Souza e 

Vígor Santos G. da Silva. (Jor-

nal do Comércio, de 1º de mar-

ço de 1969, p.8) 

03 Mar - Segunda-Feira 

A Companhia Amazonense 

de Telecomunicações (Camtel) 

inicia a 3ª etapa da expansão 

de serviço telefônico no esta-

do, chamando os inscritos de 

número 2.001 a 3.000. (Jornal 

do Comércio, de 26 de feve-

reiro de 1969, p.8)

04 Mar - Terça-Feira 

A Companhia Amazonense 

de Telecomunicações (Camtel) 

inicia a 3ª etapa da expansão 

de serviço telefônico no estado, 

chamando os inscritos de nú-

mero 2.001 a 3.000. (Jornal 

do Comércio, de 26 de feve-

reiro de 1969, p.8)

06 Mar - Quinta-Feira 

Início do ano letivo para os cin-

quenta mil estudantes dos 43 grupos 

primários e nove ginásios de Manaus. 

(A Crítica, 7 de março de 1969, p.8)
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Abertura do 11º Congresso 

das Testemunhas de Jeová, no 

Cheik Clube, “cuja seita reúne na 

Amazônia mais de dois mil fiéis”. 

(A Crítica, 7 de março de 1969, p.8)

07 Mar - Sexta-Feira 

Lançamento, em Manaus, do 

selo comemorativo referente à 

Estação Terrena da Embratel para 

Comunicações por Satélite. (O Jor-

nal, de 7 de março de 1969, p.5)

08 Mar - Sábado 

Inauguração do posto de gaso-

lina Nossa Senhora de Nazaré, de 

propriedade de S. M. Carvalho, na 

avenida Getúlio Vargas, quase esqui-

na com o Boulevard Amazonas. (A 

Crítica, de 7 de março de 1969, p.3)

Lançamento do concurso 

para a escolha da música-te-

ma do terceiro centenário de 

Manaus, promovido pela União 

Esportiva Portuguesa que era 

presidida por Manoel Marques 

(Maneca). A premiação para 

a música vencedora seria de 

um milhão de cruzeiros velhos. 

(Jornal do Comércio, de 8 de 

março de 1969, p.3)

10 Mar - Segunda-Feira

  

O governador Danilo Areosa 

envia à Mesa da Assembleia Le-

gislativa do Amazonas projeto 

de lei que trata da doação 

de um terreno para a edifi-

cação da TV-Baré Limitada. 

(Jornal do Comércio, de 11 

de março de 1969, p.2
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12 Mar - Terça-Feira  

Governador Danilo Areosa en-

via mensagem à Assembleia Le-

gislativa do Estado concedendo ao 

ministro da Fazenda, Delfim Neto, 

o título de “Cidadão do Amazo-

nas”. Segundo Areosa, a homena-

gem se justificava porque Delfim 

Neto “vem envidando o melhor 

de seus esforços e dispensando a 

maior boa vontade na solução dos 

múltiplos problemas em prol do 

Amazonas, afetos ao seu Ministé-

rio, contribuindo para o seu bem-

-estar, crescimento e progresso de 

sua coletividade, o que o faz me-

recer da gratidão do Governo e do 

povo da região”. (A Crítica, de 13 de 

março de 1969, p.3)

O jato “One Eleven” da empre-

sa aérea VASP, que faz a linha Rio-

-Belém-Manaus e vice-versa, passa 

a pernoitar no aeroporto Ponta 

Pelada às quartas-feiras e domin-

gos, saindo para Belém e Rio nas 

manhãs de quintas e segundas-fei-

ras. (Jornal do Comércio, de 13 de 

março de 1969, p.8)

13 Mar - Quinta-Feira  

O Conselho de Segurança Na-

cional (CSN), por meio do Ato Ins-

titucional 5, suspendeu os direitos 

políticos por dez anos e cassou os 

mandatos eletivos dos deputados 

estaduais Nelsonez de Noronha, 

Anfremon D’Amazonas Monteiro, 

Ismael Benigno e Renato de Sou-

za Pinto. (Jornal do Comércio, de 

14 de março de 1969, capa).

Coquetel de lançamento da 

Financicar, empresa de financia-
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mento e venda de veículos, em 

evento realizado no Hotel Ama-

zonas. (Jornal do Comércio, 14 de 

março de 1969, p.4)

14 Mar - Sexta-Feira  

Aniversário de 100 anos do Co-

légio Amazonense D. Pedro II, tam-

bém conhecido como Colégio 

Estadual do Amazonas, localiza-

do na avenida Sete de Setembro, 

Centro. (Jornal do Comércio, de 9 

de abril de 1969, p.8)

Início da construção do frigorífico 

e matadouro Frigomasa, no bairro do 

Paredão, empresa presidida por Ed-

son Vieiralves e idealizada pelo prefei-

to Paulo Nery para “regularizar o abas-

tecimento alimentar da cidade no que 

respeita a carnes”. (Jornal do Comér-

cio, de 13 de março de 1969, p.5)

15 Mar - Sábado  

Inauguração do Pronto-So-

corro Santa Rita, na avenida 

Carvalho Leal, nº 1.092. Seu pro-

prietário era o dr. Inaldo Luigi 

Lasalvia. (Jornal do Comércio, 

de 9 de março de 1969, p.8)

O Trio Ajuricaba recebe o 

prêmio de mil cruzeiros novos 

pela vitória no 2º Festival de Mú-

sica Carnavalesca do Amazonas, 

realizado pela Rádio Baré, com 

a marcha-rancho “Espetáculo 

sem Cor”, do compositor Mafra 

Junior. (Jornal do Comércio, de 

16 de março de 1969, capa)

17 Mar - Segunda-Feira  

Início da entrega das casas 

do Conjunto Residencial Presi-
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dente Castelo Branco. “Quase dez 

mil pessoas se inscreveram na 

COHAB-AM para as 1.303 casas 

do grandioso conjunto erguido 

no bairro do Parque 10”. (Jornal 

do Comércio, de 14 de março de 

1969, p.8)

Prefeito Paulo Nery envia 

Mensagem à Câmara de Vereado-

res propondo a criação do Depar-

tamento de Transportes Coletivos 

de Manaus. “Atualmente todo 

este complexo relativo ao trânsito 

é de competência da DET, órgão 

especializado do Governo do Es-

tado”. (Jornal do Comércio, de 18 

de março de 1969, p.8)

Aniversário de um ano da Loja 

Maçônica “Abraham Lincoln”, pre-

sidida por Wilson Alecrim Lopes. 

(Jornal do Comércio, de 15 de 

março de 1969, p.3)

18 Mar - Terça-Feira  

A Câmara Municipal de Ma-

naus decide extinguir o manda-

to do vereador Raimundo Aleixo 

(MDB) por deixar de compare-

cer a cinco reuniões consecuti-

vas, sem qualquer justificativa. 

Líder da oposição, Aleixo foi o 

mais votado nas eleições mu-

nicipais de 15 de novembro de 

1968, quando se reelegeu. “O 

impeachment de seu mandato 

produziu-se depois de quatro 

dias de rumores, quando já era 

bastante notada a sua ausência 

nas sessões e se dava o referi-

do edil como em lugar incerto”. 

Em seu lugar, assumiu o primei-

ro suplente Walter Scott da Silva 

Rayol. (Diário da Tarde, de 18 de 

março de 1969, p.3)
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Início da construção das fun-

dações do edifício David Novoa, 

na avenida Joaquim Nabuco, 

esquina com Lauro Cavalcan-

te. “Os trabalhos obedecerão a 

uma programação acelerada, 

para que o edifício de 17 andares 

comece a crescer o mais rapida-

mente possível”. (O Jornal, de 19 

de março de 1969, p.8)

Apresentação do Conjunto 

de Câmara “Orpheus”, no Tea-

tro Amazonas. “Neste concer-

to, páginas imortais de Adam, 

Straus, Offenbach, Beethoven, 

Kreisler e Meyerbeer serão 

executadas por três violinistas 

(Francisco Bacellar, Ignez Bra-

ga e Moysés Azancoth) e um 

pianista (Petrolysses Pimen-

tel)”. (Jornal do Comércio, de 

13 de março de 1969, p.8)

19 Mar - Quarta-Feira  

Inauguração do primeiro 

bloco do Hospital São José, 

“que compreende maternidade 

e cirurgia de mulher”. Localiza-

va-se na avenida João Coelho, 

nas proximidades do Convento 

do Preciosíssimo Sangue, bairro 

São Geraldo. Inicialmente, seu 

corpo médico era formado pelos 

drs. Osvaldo Gesta, Arlindo Fro-

ta, Afrânio Soares, Clóvis Fro-

ta, Wallace Oliveira, Teodomiro 

Garrido, Higino da Silva Filho, 

Samuel Aguiar, Carlos Borbore-

ma, João Lúcio Machado, Paulo 

Xerez e Gil Machado. (O Jornal, 

de 19 de março de 1969, capa)

Aniversário de 13 anos do 

Coral João Gomes Junior, “fun-

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

Santiago, tendo iniciado suas 

atividades também com o Insti-

tuto Santa Cecília, à rua Viscon-

de de Mauá, em Manaus, com 

aproximadamente 57 elemen-

tos”. (Jornal do Comércio, de 19 

de março de 1969, p.8)

23 Mar - Domingo  

A Delegacia de Segurança Po-

lítica e Social (DSPS) realizou em 

quase toda cidade uma blitz con-

tra empinadores de papagaios de 

papel e jogadores de futebol de 

meio de rua. “Foram recolhidos 

pelas autoridades policiais mais 

de 200 papagaios de papel, bolas 

de pneu e de borracha e inúmeras 

maçarocas de linha. As autorida-

des não conseguiram, todavia, dei-

tar a mão sobre os infratores, que 

ao serem pressentidos, soltaram 

seus papagaios e saíam corren-

do desabaladamente, o mesmo 

acontecendo com os jogadores 

de futebol de meio de rua, que, 

deixando as pelotas, puseram-

-se em fuga”. (Diário da Tarde, 

de 24 de março de 1969, p.2)

24 Mar - Segunda-Feira  

Diário Oficial do Estado pu-

blica edital de concorrência pú-

blica para a venda da Olaria do 

Estado. De acordo com o secre-

tário de Viação e Obras Públi-

cas, engenheiro Augusto Lou-

reiro, um dos objetivos da venda 

era diminuir a crise de tijolos no 

mercado local. (O Jornal, de 30 

de março de 1969, p.5)
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Cerca de 500 moradores do 

bairro São Lázaro realizam pas-

seata com destino à Delegacia de 

Trânsito. O motivo do protesto foi 

a retirada dos ônibus metálicos da 

Transamazon, que serviam o bair-

ro, sendo substituídos pelos ônibus 

de madeira da empresa Ana Cássia. 

“A passeata se deteve em frente à re-

sidência do deputado José Belo Fer-

reira, líder da ARENA e do Governo na 

Assembleia Legislativa, que aconse-

lhou os manifestantes a regressarem 

às suas casas, enquanto recebia um 

abaixo-assinado, prometendo tomar 

providências no caso”. (Diário da Tar-

de, de 25 de março de 1969, capa)

25 Mar - Terça-Feira  

Aniversário de 52 anos de fun-

dação do Instituto Geográfico e 

Histórico do Amazonas (Igha). Na 

oportunidade, tomaram posse, nas 

poltronas de Jean de Léry e Luis 

Agassis, os novos sócios José Barros 

de Carvalho e Francisco Gomes da 

Silva. (Jornal do Comércio, de 29 de 

março de 1969, p.8)

27 Mar - Quinta-Feira  

O presidente do Conselho 

Diretor da Fundação Univer-

sidade do Amazonas, Garci-

tilzo Lago Silva, confirma a 

criação do Curso de Jorna-

lismo junto à Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, 

mas diz que as aulas se ini-

ciarão somente em 1970 por 

falta de cobertura orçamen-

tária. (Diário da Tarde, 28 de 

março de 1969, capa)
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28 Mar - Sexta-Feira  

Instalação da Associação 

Brasileira de Técnicos em Admi-

nistração (ABTA), Seção Ama-

zonas. Sua primeira diretoria 

eleita era formada por Randol-

pho Bittencourt, presidente; Leo-

nardo Parente de Araújo, 1º Vice; Mário 

Coelho Amorim, 2º Vice; João Batista 

Guerra, secretário; Elizabeth Donald, 

tesoureiro, e João Bosco Evangelista, 

diretor administrativo. (Jornal do Co-

mércio, de 30 de março de 1969, p.8)

29 Mar - Sábado  

Inauguração de uma pista de 

autorama com controle remoto, no 

Salão Sul da sede do Ideal Clube, 

agremiação presidida por Carlos 

Carneiro. (Jornal do Comércio, de 

29 de março de 1969, p.3)

Aniversário de 16 anos do Raiz 

Esporte Clube, agremiação filiada à 

Federação Amazonense de Futebol, 

da qual é fundadora. Seu presidente 

era Francisco Corrêa Lima. (O Jornal, 

de 29 de março de 1969, p.12)

31 Mar - Segunda-Feira  

O Governo do Estado realiza 

programação em comemoração 

ao 5º aniversário da Revolução 

de Março de 64, com alvorada 

festiva na Praça do Congresso, 

depois, missa na Catedral de 

Nossa Senhora da Conceição, 

celebrada pelo arcebispo dom 

João de Souza Lima, seguida 

por formatura e desfile das tro-

pas da Guarnição Federal na 

Praça de General Osório, e, fina-

lizando, à noite, com coquetel no 

Atlético Rio Negro Clube. (Jor-
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nal do Comércio, de 30 de mar-

ço de 1969, p.8)

Em homenagem à Revolu-

ção de Março de 1964, o pre-

feito Paulo Pinto Nery inaugura 

moderno estacionamento na 

Praça Marquês de Santa Cruz 

“com o alto objetivo de resolver 

o problema do estacionamen-

to de veículos que atualmente 

chegam a impedir o tráfego nas 

ruas Guilherme Moreira, Marcílio 

Dias e outras”. (Diário da Tarde, 

de 28 de março de 1969, capa)

A Superintendência da Zona 

Franca de Manaus realiza cerimô-

nia de assinatura de convênio com 

a Companhia de Eletricidade de 

Manaus, o Departamento Rodovi-

ário Municipal, a Fundação SESP 

e o Departamento de Estradas de 

Rodagem do Amazonas para a im-

plantação da infraestrutura do Dis-

trito Industrial de Manaus. O evento 

ocorreu no prédio da Assessoria de 

Coordenação e Planejamento da 

Suframa, à rua Leonardo Malcher, 

n. 924. (Jornal do Comércio, de 30 de 

março de 1969, capa)

Abertura da exposição do 

fotógrafo Marcos Corrêa Lima, 

intitulada “Manaus 300 Anos”, 

na Pinacoteca do Estado, loca-

lizada no edifício da Biblioteca 

Pública, à rua Barroso, Centro. 

São 100 painéis que mostram 

duas épocas distintas de nossa 

cidade. (O Jornal, de 1º de abril 

de 1969, p.9)

A Diretoria Regional dos 

Correios e Telégrafos do Ama-

zonas e Acre lança em Manaus 

o selo comemorativo ao Cente-

nário de Morte de Allan Kardec. 

(Jornal do Comércio, de 28 de 

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

Início do ano letivo para os 

cursos de Farmácia, Bioquími-

ca e Odontologia da Univer-

sidade do Amazonas. (Jornal 

do Comércio, de 30 de março 

de 1969, p.3)

Diretoria Regional dos Cor-

reios e Telégrafos lança selo em 

homenagem ao Visconde de Rio 

Branco. (Jornal do Comércio, de 

1º de abril de 1969, p.8)

2 Abr - Quarta-Feira  

Falecimento do professor Vi-

cente Schettini, que lecionava no 

Colégio Dom Bosco. (A Crítica, de 

3 de abril de 1969, p.3)

Inauguração da terceira filial 

das lojas COMBRASIL, na rua dos 

Andradas, Centro. De proprieda-

de do empresário José Rabelo, 

vendia artigos estrangeiros e na-

cionais, importados diretamente 

das fontes de produção. Seu di-

retor comercial era Juarez Rabelo 

e o vice-presidente, Jurandir de 

Freitas Mene. (Jornal do Comér-

cio, 3 de abril de 1969, capa)

3 Abr - Quinta-Feira  

Comemoração de 20 anos de 

criação do Grupamento de Ele-

mentos de Fronteira (GEF). (Jor-

nal do Comércio, de 4 de abril de 

1969, p.8)

4 Abr - Sexta-Feira  

Aniversário de cinco anos do 

Centro Espírita Bezerra de Me-
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nezes, situado na rua Amâncio 

de Miranda, n. 240, Educandos. 

(Jornal do Comércio, de 3 de 

abril de 1969, p.2)

6 Abr - Sexta-Feira  

Aniversário de 43 anos do 

Centro Espírita Graça, Luz 

e Vitória, fundado pela irmã 

Albertina Sanches (Bebé). 

(Jornal do Comércio, de 3 de 

abril de 1969, p.2)

7 Abr - Segunda-Feira  

Início das atividades em Manaus 

da Livraria Editora Pilar, distribuido-

ra da enciclopédia Delta Larousse e 

do dicionário Caldas Aulete. O co-

quetel de lançamento ocorreu no 

Auditório Alberto Rangel. (A Críti-

ca, de 10 de abril de 1969, p.7)

8 Abr - Terça-Feira  

As empresas Jornal do Co-

mércio e Rádio Baré realizam 

missa na Catedral Metropolita-

na de Manaus em celebração ao 

primeiro aniversário do faleci-

mento do jornalista Francisco de 

Assis Chateaubriand Bandeira 

de Mello, fundador dos Diários 

Associados. (Jornal do Comér-

cio, de 4 de abril de 1969, capa)

O Ballet Folclórico Estatal da 

Moldávia, da União Soviética, ini-

cia temporada de duas apresen-

tações no Teatro Amazonas. “O 

JOK da Moldávia traz a Manaus 

um total de 80 pessoas entre 

bailarinos e técnicos, graças ao 

interesse da Fundação Cultu-

ral do Amazonas, empenhada 

em mostrar aos amazonenses 

aspectos culturais de uma das 
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maiores regiões do mundo”. (O 

Jornal, de 6 de abril de 1969, capa)

9 Abr - Quarta-Feira  

Dia do Colégio Estadual do 

Amazonas, efeméride instituí-

da nesta data por ser o dia em 

que o interventor federal Álvaro 

Botelho Maia, por meio do De-

creto-Lei nº 4.244, de 9 de abril 

de 1942 (Lei Orgânica do Ensino 

Secundário), substituiu o nome 

de Ginásio Amazonense Pedro II 

pela denominação Colégio Esta-

dual do Amazonas. (O Jornal, de 

9 de abril de 1969, p.5)

Início da ligação aérea-car-

gueira da Avianca, entre Pa-

namá e Manaus, via Bogotá, 

operando com o avião C-54 

com capacidade de oito tone-

ladas livres. (A Crítica, de 10 

de abril de 1969, p.5)

10 Abr - Quinta-Feira  

Aniversário de 32 anos de 

fundação da Associação Ama-

zonense de Imprensa, ocasião 

em que o presidente da AAI, 

Newton Aguiar, falou sobre a 

edificação da nova Casa da Im-

prensa do Amazonas, no mes-

mo local da atual, com dois an-

dares, em um grande edifício a 

ser construído pela construtora 

Casul, com dependências para o 

Sindicato dos Jornalistas Pro-

fissionais do Amazonas. (Jor-

nal do Comércio, de 11 de abril 

de 1969, p.8)

Inauguração do Cinema de 

Arte da União Esportiva Portu-
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guesa, com sessões todas as quintas-

-feiras, às 20h30. O filme de estreia foi 

“A Lista de Adrian Messenger”. (O Jor-

nal, de 9 de abril de 1969, p.3)

Fundação do Rotary Clube Adria-

nópolis, o número 13.683 no mundo 

e presidido pelo coronel Floriano Pa-

checo, titular da Suframa. (Jornal do 

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

Equipe de voleibol do Rio Negro 

derrota o Nacional na final do 1º turno 

da Taça Estado do Amazonas, por 3 

sets a 0. O jogo ocorreu na quadra 

“J.G. Araújo” e o técnico rionegrino era 

Arnaldo Santos. (Diário da Tarde, de 11 

de abril de 1969, p.4)

11 Abr - Sexta-Feira  

Inauguração de uma agência 

do Banco da Bahia S.A., na rua 

Marechal Deodoro, n. 213. Seu 

gerente era o senhor Eros Peixo-

to de Azevedo, ex-secretário de 

Administração da Prefeitura de 

Manaus. (O Jornal, de 8 de abril 

de 1969, p.5)

Primeira reunião da torci-

da organizada “Galo Carijó”, na 

sede do Atlético Rio Negro Clu-

be, com apresentação do coro e 

do samba característico da tor-

cida. (O Jornal, de 11 de abril de 

1969, p.12)

Governador Danilo Areo-

sa envia ofício à Companhia de 

Habitação do Amazonas (Coha-

b-AM), recomendando que o 

conjunto do Japiim seja deno-

minado “Conjunto 31 de Março”, 

como reconhecimento do povo 

amazonense a um dos maiores 

benefícios trazidos pela Revolu-

ção de 1964, que foi o Plano Ha-
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bitacional Brasileiro. (O Jornal, 

de 12 de abril de 1969, p.5)

12 Abr - Sábado  

Lançamento da rota Manaus-

-Porto Velho pela empresa aérea 

Cruzeiro do Sul, “com os confortá-

veis aviões YS-11, de fabricação ja-

ponesa, já utilizados, com bastante 

sucesso, na ligação com Boa Vista, 

capital de Roraima. O YS-11 irá a 

Porto Velho e voltará no mesmo 

dia, sendo o seu percurso normal 

calculado em 1 hora e 40 minutos 

de vôo, sem escalas”. (O Jornal, de 

9 de abril de 1969, p.5)

13 Abr - Domingo 

Inauguração da iluminação 

do campo de futebol da Brasilju-

ta, com a realização de um tor-

neio com a participação de to-

das as empresas que disputarão 

a VII Olimpíada Operária: Brasil-

juta, Curtume Rio Negro, Cam-

tel, Papaguara, Copam, Senai, 

CEM, Brasil Hévea, Compensa, J. 

A. Castro, Curtume Canadense 

e Moageira de Trigo. (Diário da 

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

14 Abr - Segunda-Feira

Aula inaugural do Curso 

Transplante Pré-Vestibular e Me-

dicina, Farmácia e Odontologia, 

na rua Major Gabriel, 763, perto 

da Ramos Ferreira (onde fun-

ciona o Curso General Osório). 

O Transplante é uma fusão do 

Curso Dr. Barnard, fundado em 

1968 pelo professor Anísio Fer-
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reira de Souza, e possui as se-

guintes matérias e professores: 

Química – profs. Fred Arruda e 

Mario Ewerton; Física – Anísio 

de Souza e Pedro Russo Nasser; 

Biologia – Trigueiro, Abelardo e 

Abel; Português – Adair; Inglês – 

Marcos Barros; e Francês – Moi-

sés. (O Jornal, de 9 de abril de 

1969, p.5)

15 Abr - Terça-Feira  

Início das inscrições de clu-

bes ao Campeonato Amazonen-

se de Futebol. “Entrementes, os 

clubes ativam seus preparativos 

no tocante à regularização de 

seus atletas, estando quase em 

dia as associações Nacional, Rio 

Negro, Fast Clube e Rodoviária. 

O Sul América é o mais irregular, 

dado que ainda não entregou à 

FAF nenhum pedido de trans-

ferência de atleta e nenhum 

contrato para registro, seguin-

do América, São Raimundo e 

Olímpico, sendo que este já deu 

entrada em alguns contratos, 

faltando as transferências dos 

novos jogadores”. (O Jornal, de 

10 de abril de 1969, p.12)

Governador Danilo Areosa 

envia à Assembleia Legislativa 

anteprojeto de lei autorizando 

ao Poder Executivo fazer em-

préstimo externo de US$ 2 mi-

lhões para a aquisição de equi-

pamento e construção de uma 

emissora de televisão educativa. 

(Jornal do Comércio, de 16 de 

abril de 1969, p.8)

A Assembleia Legislativa 

aprova a concessão de título 

de “Cidadão do Amazonas” ao 

ministro da Fazenda, Antônio 
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Delfim Neto, proposta pelo de-

putado estadual Sergio Pessoa 

Neto. (O Jornal, de 16 de abril 

de 1969, p.2)

16 Abr - Quarta-Feira  

Início da circulação do jornal “A 

Notícia”, criado pelo empresário Felix 

Fink. “É matutino e de características 

modernas, orientando-o o deputado 

Andrade Netto e os jornalistas Arlin-

do Porto (Secretaria) e Paraguassu 

Oliveira (Administração)”. (Jornal do 

Comércio, de 17 de abril de 1969, p.8)

17 Abr - Quinta-Feira  

Início da entrega das cha-

ves das residências do novo 

conjunto residencial da Com-

panhia de Habitação do Ama-

zonas, no Parque 10 de No-

vembro. (Diário da Tarde, de 

18 de abril de 1969, capa)

Secretaria de Educação e 

Cultura do Estado (SEC) assina 

contrato com a empresa Carva-

lho Hosken para a construção 

do prédio que servirá de sede 

para a TV Educativa de Manaus, 

na estrada da Ponta Negra com 

a estrada do Tarumã. “A obra será 

edificada em duas etapas, sendo 

a primeira destinada às instala-

ções para transmissores e torres, 

a segunda abrangerá um auditório 

com capacidade para 300 pesso-

as, instalações e administração”. (A 

Crítica, de 26 de abril de 1969, p.5)

18 Abr - Sexta - Feira 

 

O presidente Costa e Silva 

assina decreto criando a 12ª Re-

gião Militar, com sede em Ma-
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naus e jurisdição sobre o Estado 

do Amazonas e Territórios Fe-

derais de Roraima e Rondônia. 

Pelo decreto, foi extinto o Gru-

pamento de Elementos de Fron-

teira e transferida a sede do Co-

mando Militar da Amazônia de 

Belém para Manaus. “O decreto 

em apreço determina que o Co-

mando da XII Região Militar será 

exercido cumulativamente com 

o Comando Militar da Amazônia, 

e transforma o Quartel-General 

do Grupamento de Elementos 

de Fronteira em Quartel-General 

do Comando Militar da Amazô-

nia e da Décima-Segunda Re-

gião Militar”. (Jornal do Comér-

cio, de 19 de abril de 1969, capa)

Inauguração do anexo do 

Departamento da Imprensa Ofi-

cial, destinado ao Serviço de 

Administração, na rua Leonar-

do Malcher. (O Jornal, de 19 de 

abril de 1969, p.5)

19 Abr - Sábado  

Aniversário de 21 anos do 

jornal A Crítica, “fundado que 

foi a 19 de abril de 1948, e 

após ter funcionado na Edu-

ardo Ribeiro, posteriormente, 

e até hoje, passou a funcio-

nar em sede própria, na Lobo 

D’Almada. (O Jornal, de 20 de 

abril de 1969, p.5)

Voo inaugural do avião YS-

11, da linha Manaus-Porto Velho, 

pertencente à empresa Ser-

viços Aéreos Cruzeiro do Sul. 

(Diário da Tarde, de 18 de abril 

de 1969, capa)
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Coquetel de lançamento do 

concurso “Miss Amazonas-69”, 

no Restaurante Chapéu de Pa-

lha. Promovido pelos Diários e 

Rádios Associados do Amazo-

nas, o concurso dará à eleita, 

além do título de Miss Amazo-

nas, o de Miss Tricentenário de 

Manaus. A vencedora será a 

representante amazonense na 

escolha de Miss Brasil que acon-

tece em junho, no estado da 

Guanabara (Jornal do Comércio, 

de 16 de abril de 1969, p.5)

20 Abr - Domingo  

Inauguração da moderna 

sede social do Acácia Clube, 

na avenida Joaquim Nabuco, 

n. 1842. O Acácia era um clu-

be destinado às comunidades 

maçônicas do Amazonas, Acre, 

Rondônia e Roraima. (Jornal 

do Comércio, de 20 de abril de 

1969, p.8)

Início do 8º Congresso Ba-

tista Brasileiro, promovido pela 

Junta da Convenção Batista 

Brasileira. O responsável pela 

comissão organizadora foi o 

pastor José Vilaça da Silva, pre-

sidente executivo da Junta de 

Missões no Amazonas, Acre e 

Territórios Limítrofes. O con-

gresso se estendeu até o dia 27 

de abril. (A Crítica, de 17 de abril 

de 1969, p.7)

Realização da festa “Noi-

te Árabe”, com a escolha do 

“Broto Oriental 1969”, no 

Restaurante Chapéu de Pa-

lha, evento organizado pelo 

jornalista Farid Amud. A ven-
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cedora foi Grace Abrahim. 

(O Jornal, de 24 de abril de 

1969, p.8)

22 Abr - Terça - Feira  

Inauguração de uma filial 

da Drogaria Econômica, das 

Organizações Haddad, à rua 

Henrique Martins, n. 116, es-

quina com Joaquim Sarmento, 

no Centro. (A Crítica, de 19 de 

abril de 1969, p.10)

23 Abr - Quarta - Feira  

Toma posse na Academia 

Amazonense de Letras o po-

eta Sebastião Norões, eleito 

para ocupar a cadeira que ti-

nha como patrono o poeta 

Raimundo Monteiro. O discur-

so de saudação foi proferido 

pelo acadêmico Mário Ypiranga 

Monteiro. (A Crítica, de 23 de 

abril de 1969, p.8)

Cerimônia de posse da nova 

diretoria do Centro Educacional 

Christus do Amazonas, com Orí-

genes Júnior, presidente; Carlos 

Seffair, vice-presidente, e Adria-

no Antony, tesoureiro. (A Crítica, 

de 24 de abril de 1969, p.5)

25 Abr - Sexta - Feira  

O Departamento Regional do 

Sesi reabre o Clube Social “Mor-

vand de Figueiredo”, no bairro 

São Raimundo. (Jornal do Comér-

cio, de 25 de abril de 1969, p.8)

26 Abr - Sábado  

A Companhia Industrial e Co-

mercial Brasileira de Produtos 
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Alimentares Nestlé inaugura as 

novas e modernas instalações 

da sua representação em Ma-

naus, à rua dos Barés, n. 356, no 

Centro. (Jornal do Comércio, de 

19 de abril de 1969, p.8)Come-

moração de aniversário do Lions 

Clube de Manaus – Vitória Régia, 

cujo presidente era Roberto Ca-

minha. O evento ocorreu na “Va-

randa Tropical” do luxuoso Hotel 

Amazonas. (Jornal do Comércio, 

de 20 de abril de 1969, p.3)

27 Abr - Domingo 

Diretório Acadêmico “12 de 

Maio”, do Curso de Enfermagem 

da Universidade do Amazonas, 

realiza a “Festa do Termômetro”, 

em homenagem às calouras. O 

local do evento foi na própria 

Escola de Enfermagem. (Jornal do 

Comércio, de 26 de abril de 1969, p.3)

Comemoração de aniversário 

de 17 anos de fundação do Grêmio 

Guanabara Clube, presidido por 

Clemente Simões. (Jornal do Co-

mércio, de 1º de maio de 1969, p.3)

30 Abr - Quarta - Feira 

Inauguração do sistema de 

abastecimento de água do Con-

junto Castelo Branco, no bairro 

Parque 10 de Novembro, cons-

truído pelo Departamento de 

Águas e Esgoto (DAE). “Com 

um reservatório de baixo recal-

que com capacidade para 1.200 

litros cúbicos, os habitantes do 

conjunto disporão de um eficiente 

abastecimento d’água, construído 

em métodos modernos, inclusive 
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para ter o processo de tratamento, 

com que serão eliminadas as impu-

rezas da água”. (A Crítica, de 23 de 

abril de 1969, p.5)

O Nacional é campeão da 2ª 

Taça Amazonas de Futebol ao 

vencer por 3 a 0 a equipe do 

Fast Clube, no estádio Gilberto 

Mestrinho, o popular “Estádio da 

Colina”, no bairro São Raimun-

do. (Jornal do Comércio, de 1º de 

maio de 1969, p.4)

Falecimento do comendador 

Felix Fink, proprietário da “Dro-

garia Fink” e fundador do jornal 

“A Notícia”. (A Notícia, de 1º de 

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

Realização da 7ª Olimpíada 

Operária do Amazonas, orga-

nizada pelo Serviço Social da 

Indústria (Sesi). “Já está asse-

gurada a participação de 15 em-

presas industriais na VII Olimpí-

ada Operária do Amazonas, que 

se realiza de 1º a 18 de maio nes-

ta capital, sob o patrocínio e or-

ganização da Delegacia do De-

partamento Nacional do Serviço 

Social da Indústria”. (A Crítica, 

de 26 de abril de 1969, p.5)

A Companhia de Habitação 

do Amazonas (Cohab-AM), sob 

a presidência do major José Ri-

bamar Nunes Moreira, faz a en-

trega das primeiras casas aos 

jornalistas amazonenses no con-

junto residencial Presidente Cas-

tello Branco, no bairro Parque 10 

de Novembro. (O Jornal, de 3 de 

maio de 1969, capa)

Aniversário de fundação do 

Luso Sporting Club. (A Crítica, 

de 29 de abril de 1969, p.5)

A União da Mocidade da 1ª 

Igreja Batista de Manaus rea-

liza a tradicional Festa do Li-

vro, no salão de cultos daque-

le tempo evangélico. O orador 

foi o pastor Natanael Quadros 

Barreto. (A Notícia, de 3 de 

maio de 1969, capa)

Início do período de inscrições 

dos grupos folclóricos para se apre-

sentarem no 13º Festival Folclórico 

do Amazonas, no Estádio General 

Osório. As inscrições eram realizadas 

na redação de “O Jornal” e do “Diá-

rio da Tarde”, da família Archer Pinto. 

(O Jornal, de 11 de maio de 1969, p.5)
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2 Mai - Sexta-Feira

Início das inscrições para o 

concurso “Canção-Tema do 3º 

Centenário de Manaus”, rea-

lizado pela União Esportiva 

Portuguesa. (O Jornal, de 25 

de abril de 1969, p.2)

Início oficial do funciona-

mento do moderno parque de 

estacionamento construído pela 

Prefeitura de Manaus, na Praça 

Tenreiro Aranha. (Diário da Tar-

de, de 2 de maio de 1969, capa)

03 Mai - Sábado

Aniversário de 93 anos da 

Polícia Militar do Amazonas. 

“Atualmente comandada pelo 

coronel José Maury de Araújo e 

Silva, oficial dos mais brilhantes 

do Exército Nacional, tem um 

efetivo de mil homens”. (O Jornal, 

de 3 de maio de 1969, capa)

Toma posse a primeira dire-

toria do Sindicato das Indústrias 

Gráficas de Manaus, cujo presi-

dente era Isahu Prado Vilhena. 

A cerimônia ocorreu na sede da 

Associação Comercial do Ama-

zonas. (Jornal do Comércio, de 3 

de maio de 1969, p.8)

Inauguração da Clínica São 

Judas Tadeu, na rua Leonardo 

Malcher, n. 734, especializada 

no atendimento de casos de 

ouvido, nariz e garganta. A 

cl ínica t inha como médicos 

especial istas os drs.  Hyla-

ce Braga, Platão Araújo, 

Ni lson Vasconcelos e Geldá-

sio Portela. (A Crítica, de 3 de 

maio de 1969, p.5)
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Primeiro dia de exibição do 

espetáculo de touradas “Fies-

ta Brava”, no Estádio Gilberto 

Mestrinho, bairro São Raimun-

do, com a participação de tou-

reiros espanhóis e colombianos: 

Garcia Montoja, Miguel Ange-

lo “El Gringo”, Jaime Valenza, 

Noel Valenza, Rafael Montaña e 

Mirian Leal. (O Jornal, de 3 de 

maio de 1969, p.8)

04 Mai - Domingo

Falecimento do ex-interven-

tor e ex-governador do Ama-

zonas, senador Álvaro Botelho 

Maia, no hospital da Santa Casa 

de Misericórdia, vítima de um 

ataque cardíaco. (Diário da Tar-

de, de 5 de maio de 1969, capa)

Aniversário de Flaviano Li-

mongi, advogado, membro da 

Junta de Conciliação da Justiça 

do Trabalho, comerciante e presi-

dente da Federação Amazonen-

se de Futebol. (Jornal do Comér-

cio, de 4 de maio de 1969, p.3)

Encerramento da Campanha 

de Evangelização das Américas, 

no Amazonas, com um desfile 

de carros e do povo batista por 

várias ruas da cidade. Os organi-

zadores foram os líderes Ulysses 

Pimentel e Barros de Carvalho. 

(Jornal do Comércio, de 4 de 

maio de 1969, p.8)

Realização de missa em ação de 

graças a Nossa Senhora do Líbano, 

a milagrosa padroeira dos libaneses 

e seus descendentes espalhados 

por todo o mundo. A missa foi ce-

lebrada pelo arcebispo metropoli-

tano Dom João de Souza Lima na 

Igreja dos Remédios. (O Jornal, de 

6 de maio de 1969, capa)
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05 Mai - Segunda - Feira

O Centro de Instrução de Guerra 

na Selva (Cigs) inicia mais um curso 

de adestramento de militares para 

o combate na selva. “Haverá, como 

das vezes anteriores, participação de 

oficiais estrangeiros – cujo número, 

este ano, talvez atinja a 11 – já tendo 

chegado um americano”. (A Notícia, 

de 1º de maio de 1969, p.3)

Inauguração do Laboratório San-

to Antônio, à rua Joaquim Sarmento, 

n. 19, dirigido pelos especialistas Edi-

var Fernandes, Mário Kazniakowski 

e Raimundo Martins. (A Crítica, de 5 

de maio de 1969, p.5)

06 Mai - Terça - Feira

Companhias aéreas apresen-

tam às agências de viagem um 

roteiro sobre Manaus. O evento 

ocorreu no Rio de Janeiro, em um 

coquetel no “Terrace Club” (Edifí-

cio Avenida Central), com o título 

“Conheça o lendário Amazonas, 

gozando das vantagens de seu 

Porto Livre”. (O Jornal, de 7 de 

maio de 1969, p.3)

07 Mai - Quarta - Feira

A Delegacia Especializada de 

Trânsito cria a Comissão de Pla-

nejamento do Trânsito, compos-

ta dos senhores Moacir Alves, 

Hudson Cordeiro de Magalhães, 

Rafael Cohen, Antônio Tavares, 

Paulo de Oliveira, tenente Ben-

fica, Felix Weekes e Flávio de 

Souza. “A comissão terá a sua 

primeira reunião realizada hoje, 

quinta-feira, devendo a mesma 

ocorrer no Quartel da Polícia 

Rodoviária, às 20 horas. As reu-
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niões ocorrerão três vezes por 

semana, ou seja, às terças, quar-

tas e quintas-feiras”. (O Jornal, 

de 8 de maio de 1969, p.5)

Lançamento oficial do LP 

“Carrapeta, a Mulher de Cotôco 

e Outras Bossas”, do radialista e 

cantor José Costa de Aquino, o 

popular “Carrapeta”, no hall do 

Jornal do Comércio. O disco foi 

gravado pela Philips do Brasil. Na 

campanha de “Carrapeta” a vere-

ador em 1968, ele usou os slogans 

“Não vote em branco, vote em pre-

to, vote em mim” e “Vote em viado 

cachorro”, uma referência que liga-

va seu número de candidato (2419) 

às dezenas do “jogo do bicho”. 

Naquele pleito, J. Aquino se elegeu 

como o segundo mais votado do 

seu partido, o MDB. (A Crítica, de 3 

de maio de 1969, p.5)

Comemoração de dois anos 

da linha aérea Manaus-Bogotá 

pela Avianca, com jantar rea-

lizado no Restaurante Chapéu 

de Palha e a presença de Henry 

Beczkowski, gerente da referida 

empresa aérea. (A Notícia, de 3 

de maio de 1969, p.8)

Aniversário de cinco anos do 

programa musical “Parada dos 

Maiorais”, da Rádio Rio Mar. “Re-

ferido musical, levado ao ar de 

segunda-feira a sábado, entre as 

12,05 e 12,30, é conduzido pelo ra-

dialista Watson Cruz, que enten-

de de boa música e faz desfilar as 

‘maiorais’ nacionais e internacio-

nais”. (O Jornal, de 7 de maio de 

1969, p.3)

A equipe de voleibol masculi-

no do Nacional vence o time do 

Olímpico por 3 sets a 0 e se torna 
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campeã do 2º turno da Taça Ci-

dade de Manaus. O Olímpico já 

havia se sagrado campeão do 1º 

turno. (Diário da Tarde, de 8 de 

maio de 1969, p.4)

08 Mai - Quinta - Feira

O acadêmico Cláudio da 

Matta assume a presidência do 

Diretório Acadêmico da Facul-

dade de Direito da Universida-

de do Amazonas. A solenidade 

de posse foi presidida pelo pro-

fessor Ariosto Rocha, catedrá-

tico de Direito Financeiro. (Jor-

nal do Comércio, de 9 de maio 

de 1969, p.8)

A firma Cunha e Filho, pro-

prietária da Tabacaria Globo, re-

aliza sua primeira exportação de 

cigarros finos (300 mil) para a 

cidade de Belém. “Sua produção 

atual, com 3 turmas, já alcança 

o total de 15.000 caixas, ou se-

jam 150 milhões de cigarros. A 

matéria prima (fumo e papel) 

é toda nacional, importada do 

Rio Grande do Sul e São Paulo, 

bem como a quase totalidade 

dos equipamentos que utiliza 

em sua fábrica, localizada na Ca-

choeirinha”. (A Crítica, de 10 de 

maio de 1969, p.5)

09 Mai - Sexta - Feira

Apresentação da ex-Banda 

do Canecão, no Olímpico Clu-

be, com músicas de carnavais 

antigos “e dando novas e mag-

níficas roupagens às canções 

do momento”. (A Crítica, de 3 

de maio de 1969, p.5)
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10 Mai - Sábado

Aniversário do padre Raymun-

do Nonato Pinheiro, filólogo e 

membro da Academia Amazo-

nense de Letras e do Instituto Ge-

ográfico e Histórico do Amazonas 

(Igha). (Jornal do Comércio, de 10 

de maio de 1969, p.3)

A Associação dos Jovens da 

Colônia Agrícola Japonesa, pre-

sidida pelo sr. Toshihiro Tahara, 

realiza a 9ª Festa Teatral, em sua 

sede localizada no quilômetro 

41 da Estrada Torquato Tapajós, 

em homenagem aos anciãos ali 

radicados. (Jornal do Comércio, 

de 8 de maio de 1969, p.8)

A Ação Social Beneficente 

da Praça 14 de Janeiro realiza 

festival cinematográfico em ho-

menagem ao Dia das Mães, no 

Cine Ipiranga. Os recursos an-

gariados seriam utilizados para 

comprar máquinas de escrever, 

visando a instalação de um cur-

so gratuito de datilografia na 

Escola Profissional Dr. Vivaldo 

Lima, mantida pela associação 

desde 1962. (A Crítica, de 9 de 

maio de 1969, p.5)

Os finalistas de 1969 do Colé-

gio Solon de Lucena promovem 

boate-show na sede do São Rai-

mundo, com o conjunto musical 

“Os Tropicais”. (O Jornal, de 9 de 

maio de 1969, p.3)

11 Mai - Domingo

A equipe do Atlético Rio Ne-

gro Clube se torna bicampeã do 

“Torneio de Abertura” do Cam-

peonato Amazonense de Fute-
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bol, ao vencer o Nacional por 

1×0, no Parque Amazonense. O 

torneio foi promovido pela As-

sociação dos Cronistas e Locu-

tores Esportivos do Amazonas 

(Aclea). (A Crítica, de 12 de maio 

de 1969, p.8)

O Fast Clube escolhe Rita 

Cáritas França Gonçalves como 

a vencedora do concurso “Rosa 

Fastiana-69”, representante da 

agremiação no Miss Amazonas. 

(Jornal do Comércio, de 13 de 

maio de 1969, p.8)

12 Mai - Segunda - Feira

Criação do Instituto de Pes-

quisas e Experimentação Agro-

pecuária da Amazônia Ociden-

tal (IPEAAOc), com sede em 

Manaus, decreto assinado pelo 

presidente Costa e Silva. (Jornal 

do Comércio, de 13 de maio de 

1969, p.8)

Publicação, no Diário Oficial 

do Estado, do Edital de Concor-

rência para obras de comple-

mento da construção do Estádio 

Vivaldo Lima. (A Crítica, de 13 de 

maio de 1969, p.5)

Início das inscrições do “1º 

Concurso de Trovas” promovi-

do pelo Sindicato dos Jornalis-

tas Profissionais (SJPEA) com 

o apoio da Associação Amazo-

nense de Imprensa (AAI), tendo 

como tema central o amor. Os 

três primeiros colocados rece-

beriam os prêmios denominados 

“Aristophano Antony”, “Hercula-

no de Castro e Costa” e “Álvaro 

Maia”. (Jornal do Comércio, de 10 

de maio de 1969, p.2)
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A equipe do Olímpico Clube 

sagrou-se campeã da 1ª Taça Es-

tado do Amazonas de Futebol 

de Salão, com a vitória do Na-

cional sobre o Rio Negro, por 4×2, 

em jogo realizado na quadra da 

“Bola”. “Para alcançar o almejado 

título, o clube dos cinco aros reali-

zou a seguinte campanha: venceu o 

Princesa Isabel, por 6×1; ao Naútico, 

por 7×4; ao Bancrévea, por WO; Na-

cional, pelo marcador mínimo, e em-

patou com o Rio Negro, por 3 gols, 

sendo este o único ponto perdido 

que teve o campeão durante sua 

campanha”. (Diário da Tarde, de 13 

de maio de 1969, p.4)

13 Mai - Terça - Feira

O governador Danilo Areosa 

envia mensagem à Assembleia 

Legislativa doando para a Arqui-

diocese de Manaus uma área 

de terras situada na margem 

direita da avenida João Coe-

lho, bairro Chapada. A mesma 

mensagem também prorroga-

va por mais 12 meses o prazo 

concedido ao Oberon Futebol 

Clube para construir uma sede 

social na avenida Presidente 

Dutra. (A Crítica, de 14 de maio 

de 1969, p.5)

Cerimônia maçônica de sa-

gração do templo próprio da 

Loja Simbólica “Aurora Lusita-

na”, pertencente à jurisdição 

da Grande Loja do Amazonas, 

Acre, Rondônia, Roraima, “uma 

das mais antigas desta cidade, 

contando 72 anos de existência”. 

Localizada na avenida Sete de 

Setembro, n. 1832, esta loja tinha 

como venerável o dr. Hamilton 

Henriques Trigueiro. Presentes 
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à solenidade o desembargador 

Mário Verçosa, grão-mestre; 

Manuel Ribeiro, grão-mestre 

adjunto; Rodolpho Vale, grande 

orador; Manuel Matos, grande 

secretário, e vários veneráveis 

de lojas. (Jornal do Comércio, de 

15 de maio de 1969, capa)

14 Mai - Quarta - Feira

Governador Danilo Areosa san-

ciona lei aprovada pela Assembleia 

Legislativa, concedendo o título 

de “Cidadão Benemérito do Ama-

zonas” ao comendador Agesilau 

Joaquim Gonçalves de Araújo, diri-

gente maior da firma J. G. Araújo & 

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

de 1969, p.5)

Os formandos da Faculda-

de de Direito da Universidade 

do Amazonas realizam a “Fes-

ta do Torto”, no Ideal Clube. 

(Jornal do Comércio, de 14 de 

maio de 1969, p.3)

15 Mai - Quinta - Feira

Inauguração do Ambulatório 

Santa Cecília, na rua Silves, n. 268. 

A direção do novo setor de assistên-

cia médica é da dra. Elza da Gama 

Lima. (Jornal do Comércio, de 14 de 

maio de 1969, p.8)

Inauguração da Empresa Na-

cional de Madeiras Tropicais Ltda. 

(Tropical), na avenida Ayrão, n. 2, 

bairro Presidente Vargas. O novo 

empreendimento faz parte do 

grupo constituído das empresas 

A. F. da Silva & Cia. Ltda. (Serraria 

Santa Luzia) e Empresa Comer-

cial Técnica da Amazônia Ltda. 

(ECTAM). (O Jornal, de 14 de 

maio de 1969, p.5)
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Solenidade de incorporação dos 

conscritos convocados para pres-

tarem o Serviço Militar, evento rea-

lizado no Quartel do 27º Batalhão 

de Caçadores, no bairro São Jorge. 

(Diário da Tarde, de 14 de maio de 

1969, p.2)

17 Mai - Sábado

Inauguração da boate do 

Cheik Clube, “com apresentação 

da luz negra”. (A Crítica, de 17 de 

maio de 1969, p.11)

18 Mai - Domingo

Apresentação oficial do 

“Galo Carijó”, mascote do 

Atlético Rio Negro Clube. “A 

Diretoria do Atlético Rio Ne-

gro Clube convoca a comuni-

dade rionegrina, em particular 

os seus Diretores, Sócios Pro-

prietários, Sócios Contribuin-

tes e seus Dependentes para 

a solenidade de caráter popu-

lar que ser realizará à porta do 

Clube, e depois por toda a ci-

dade e no Parque Amazonen-

se”. (Jornal do Comércio, de 

16 de maio de 1969, p.3)

Início do Campeonato 

Amazonense de Futebol de 

1969, com a participação de 

oito equipes: Nacional, Fast 

Clube, Rio Negro, Olímpico, 

Sul América, São Raimun-

do, América e Rodoviária. No 

primeiro jogo, realizado no 

Parque Amazonense, o Rio 

Negro venceu o América por 

6×2. (Diário da Tarde, de 19 de 

maio de 1969, p.8)
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19 Mai - Segunda - Feira

Solenidade de abertura da 

“Semana da Indústria” promovi-

da pela Federação das Indústrias 

do Estado Amazonas (Fieam). (A 

Notícia, de 20 de maio de 1969, 

p.8)

Eleição da nova diretoria do 

Sindicato das Indústrias Metalúr-

gicas, na abertura da “Semana da 

Indústria”. Encabeçada pelo pre-

sidente Aristóteles Bonfim, a dire-

toria eleita era composta também 

por Antônio Fernandes Marques, 

Nilo Lopes, Sebastião Silva, Pedro 

Sampaio e Juarez Sousa. (A Crítica, 

de 21 de maio de 1969, p.5)

Início das aulas do curso “11 

de Agosto”, preparatório para o 

vestibular da Faculdade de Direi-

to da Universidade do Amazonas 

e que vai funcionar em uma das 

salas do Instituto de Educação do 

Amazonas. “Como é sabido, este 

é o terceiro ano de vitoriosas ati-

vidades do mencionado cursinho, 

visto no último vestibular o índice 

de aproveitamento daqueles que 

o frequentaram ter alcançado a 

casa dos 80%”. (O Jornal, de 15 

de maio de 1969, p.5)

Lançamento da primeira edição 

do jornal “A Tribuna Estudantil”, do 

Ginásio Estadual Marquês de San-

ta Cruz, organizado pelo Depar-

tamento Cultural do Grêmio Estu-

dantil Tenreiro Aranha. (Diário da 

Tarde, de 20 de maio de 1969, p.3)

20 Mai - Terça - Feira

Início das aulas do cursinho 

pré-vestibular “Dr. Zerbini”, para 

Medicina, Farmácia e Odonto-

logia. Localizava-se na avenida 
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Sete de Setembro, em uma das 

dependências do Grupo Escolar 

Marechal Hermes, e tinha como 

professores Antônio Guimarães 

(Física), Ana Maria Cavalcanti 

(Biologia) e Rodrigo Ayres Lima 

(Química). (A Notícia, de 21 de 

maio de 1969, p.6)

21 Mai - Quarta- Feira

Um disco-voador de 15 me-

tros de diâmetro sobrevoa os 

céus do Centro da cidade de 

Manaus, à noite. “Surgiu sobre o 

cine Guarani, deu duas piruetas, 

fez um volteio gracioso e de-

sabalou na direção da avenida 

Getúlio Vargas, desaparecendo 

no Alto de Nazaré”. As testemu-

nhas oculares do fato foram alu-

nos do curso de Administração 

e alguns professores, entre os 

quais Luís Humberto Rosas, 

Gonzaga e Feitosa Alencar. 

(A Crítica, de 23 de maio de 

1969, capa)

22 Mai - Quinta - Feira

A Divisão de Serviço Social 

do Sesi concede o diploma de 

“Operário Eficiente”. O evento 

ocorreu no auditório do Senai 

e fez parte das comemorações 

da Semana da Indústria. (Jornal 

do Comércio, de 17 de maio de 

1969, p.8)

24 Mai - Sábado

Início da terceira edição dos 

“Jogos Universitários do Ama-

zonas”, competição promovi-
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da pela Federação Amazonense 

Universitária de Desportos (Faud) 

e com a colaboração da reitoria 

da Universidade do Amazonas. As 

modalidades disputadas foram fute-

bol de salão, basquetebol, voleibol, 

futebol de campo, tênis de mesa e 

xadrez, além de competições de na-

tação e atletismo. (Jornal do Comér-

cio, de 20 de maio de 1969, p.4)

O presidente da Companhia 

Brasileira de Fiação e Tecelagem 

de Juta (Brasiljuta), João Lúcio 

de Souza Coelho, recebe o diplo-

ma de “Industrial do Ano”, prêmio 

concedido pela Federação das 

Indústrias do Amazonas (Fieam), 

no jantar de encerramento da 

“Semana da Indústria”. A sole-

nidade de entrega do diploma 

ocorreu no Atlético Rio Negro 

Clube. (O Jornal, de 22 de maio 

de 1969, p.5)

Instalação do Curso de Teleco-

municações, na Escola Industrial 

Salesiana, à rua Visconde de Por-

to Alegre, “organizado pela Sudam 

para a Amazônia, visando à forma-

ção de técnicos do nível médio, para 

operar no sistema de telecomunica-

ções, ora em fase de implantações 

na Amazônia”. (A Crítica, de 24 de 

maio de 1969, p.5)

Os finalistas do Curso Técnico 

do Colégio Brasileiro promovem 

festa no Salão dos Espelhos do 

Atlético Rio Negro Clube, com a 

participação do conjunto “Os Aris-

tocratas”. (Jornal do Comércio, de 

17 de maio de 1969, p.2)

25 Mai - Domingo

O Atlético Rio Negro Clube re-

aliza em seu Salão dos Espelhos 

a “Festa das Rosas Vermelhas”, 
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sendo escolhida a candidata 

Irna Carvalho Leal. Também 

participaram do concurso as 

senhoritas Vera Lúcia Coelho, 

Lamirse e Nádia Nasser, Laís 

Garcia, Mary Israel, Laura Costa 

e Lígia Paes (A Crítica, de 27 de 

maio de 1969, p.11)

O Grêmio Social e Recreativo 

de Educandos promove a “Fes-

ta das Rosas” para escolher a 

“Rosa de Maio Gremista”, com a 

participação do conjunto musi-

cal “The Good Boys”. (O Jornal, 

de 22 de maio de 1969, p.3)

26 Mai - Segunda - Feira

O secretário estadual de Pro-

dução, Hugo Brandt, envia ao 

governador Danilo Areosa de-

creto de desapropriação de uma 

área de terras situada no Km 7 

da Estrada do Aleixo, em favor 

do Serviço Social da Indústria 

(Sesi), para a construção de um 

magnífico clube para os trabalha-

dores da indústria. (O Jornal, de 

24 de maio de 1969, p.5)

27 Mai - Terça - Feira

Inauguração da agência local 

do Banco Nacional de Habitação 

(BNH), na rua Guilherme Morei-

ra, em frente aos escritórios do 

Agente da Varig. (O Jornal, de 17 

de maio de 1969, p.5)

O Banco Nacional de Habita-

ção (BNH) e a Superintendência 

do Desenvolvimento Econômico 

da Amazônia (Sudam) firmam 

contratos relacionados com fi-

nanciamentos para as obras do 
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novo sistema de abastecimento 

d’água de Manaus. (A Crítica, de 

27 de maio de 1969, p.4)

Inauguração da Associa-

ção de Empréstimo e Poupan-

ça (Amazon-Lar), presidida por 

Luís Maximino Corrêa. O quadro 

de sócios-fundadores era com-

posto dos senhores Antônio 

Cândido de Azambuja, Carlos 

Alberto Vieira, Carlos Fernando 

de Carvalho, Emídio Vaz de Oli-

veira, Fernando Loureiro Braga 

Pereira da Cunha, Guido Antô-

nio Couto Maciel, Guido de Ma-

galhães Arantes, Heitor Moreira 

Harrera, Herman Beczkswsky, 

Jauary Guimarães de Souza Ma-

rinho, João Augusto de Souto 

Loureiro, João Carneiro dos San-

tos, José Ribamar Nunes Moreira, 

Judah Elizer Levy, Luiz Adolpho 

Bernardes Baptista, Luiz Carlos 

Vela Antony, Luiz Felipe Ber-

nard d’Arangona, Luiz Maximino 

de Miranda Corrêa Neto, Márcio 

Baroukel de Souza Braga, Már-

cio Rodrigues Lima, Maurício 

Gomes de Lemos, Nelson Esa-

gui, Ignácio de Almeida, Plínio 

Xavier Benfica, Umberto Calde-

raro Filho, Wilson Ney Batista, 

Wilson da Silveira Pereira e Wil-

son Vieira dos Santos. (Jornal 

do Comércio, de 24 de maio de 

1969, p.8)

Inauguração da nova uni-

dade geradora Diesel, na su-

bestação da avenida Wilkens 

de Mattos, no Plano Inclinado, 

instalada recentemente pela 

Companhia de Eletricidade de 

Manaus (CEM) para reforçar o 

abastecimento de energia elé-

trica de Manaus. (A Crítica, de 

26 de maio de 1969, p.9)
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Inauguração da sede, em 

Manaus, do 1º Distrito Fede-

ral de Obras de Saneamento, 

na avenida Getúlio Vargas, n. 

860. (O Jornal, de 28 de maio 

de 1969, p.3)

29 Mai - Quinta - Feira

A Delegacia Regional da Fun-

dação IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) realiza ses-

são solene em comemoração ao 

“Dia do Estatístico e Geógrafo”. (O 

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

Dirigentes do Sindicato dos Jor-

nalistas Profissionais do Amazonas 

iniciam os trabalhos para a forma-

ção de um centro comunitário no 

Conjunto Residencial Presidente 

Castello Branco, no Parque 10. (O 

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

30 Mai - Sexta - Feira

O prefeito Paulo Pinto Nery 

inaugura o novo frigorífico do 

Mercado da Praça 14 de Janei-

ro, “visando pôr fim ao proble-

ma de conservação de gêneros 

de primeira necessidade, como 

o peixe e a carne, os quais es-

tavam sofrendo prejuízos em 

face de frigorífico existente não 

possuir capacidade suficiente”. 

(Diário da Tarde, de 22 de maio 

de 1969, p.3)

Aniversário de Epaminondas 

Corrêa Baraúna, diretor-superin-

tendente do Jornal do Comércio e 

da Rádio Baré. (O Jornal, de 31 de 

maio de 1969, p.3)

Lupercínio Nogueira é empos-

sado no cargo de diretor da Escola 

Técnica Federal do Amazonas. (A 

Crítica, de 30 de maio de 1969, p.5)



1969-2019

81

Toma posse a nova diretoria do 

Centro de Irradiação Mental Tattwa 

“Joana d’Arc”, em cerimônia realiza-

da na sua sede localizada à rua Ed-

son Melo, n. 3, bairro São Francisco. 

A presidente eleita foi Senhorinha 

Braga da Silva. (Diário da Tarde, de 

28 de maio de 1969, p.3)

Após ser totalmente recupe-

rado nos estaleiros São João, na 

Ilha do Caxangá, o barco-empur-

rador “Geoff” é lançado no rio 

Negro, em solenidade que con-

tou com a presença do sr. Edmar 

Burlamaqui Freire, presidente da 

Empresa de Navegação da Ama-

zônia (Enasa). (A Notícia, de 30 

de maio de 1969, p.8)

Em reunião do Departamento 

de Futebol do Olímpico Clube, fo-

ram empossados os membros da 

Comissão Organizadora da Torci-

da Olímpica, formada por Teófilo 

Mesquita (presidente), Edson Pai-

va, José Feitoza, José Marinho e 

Antônio Alcântara. (O Jornal, de 

1º de junho de 1969, p.12)

O Atlético Spartacus Clube 

realiza festa para escolher a “Ga-

rota Spartana”, no Rio Negro, 

sendo vencedora a srta. Leda 

Omena. (A Crítica, de 2 de junho 

de 1969, p.11)

O “Zoológico Circus Las Ve-

gas”, do colombiano Fernando 

Moreno Alvarez, inicia tempora-

da de apresentações na praça 

Oswaldo Cruz, bem em frente à 

entrada do “Roadway” do Porto 

de Manaus. “Tigres, leopardos, le-

ões, panteras, macacos e muitas 

outras feras, dos mais diferentes 

países, especialmente da África, 

encontram-se enjauladas, mas to-
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das elas são mansas, tendo sido 

arrancadas, inclusive, suas unhas, 

como medida de precaução para 

com a garotada”. (A Notícia, de 

30 de maio de 1969, p.5)

31 Mai - Sábado

Chega a Manaus o embai-

xador extraordinário e ple-

nipotenciário da República 

Árabe Unida junto ao gover-

no brasileiro, sr. Ahmed Fa-

rid Aboushady, em visita à 

colônia árabe residente na 

cidade. “O Embaixador Ah-

med Aboushady saiu do Hotel 

Amazonas antes das 9 horas 

acompanhado dos srs. Kaled 

Hauache, Zarif e Malli Ballut 

os quais o levaram em um au-

tomóvel Galaxie amarelo-cla-

ro, para conhecer os pontos 

pitorescos da cidade. (A Críti-

ca, de 2 de junho de 1969, p.5)

O Aeroporto de Ponta Pela-

da recebe pela primeira vez o 

pouso de um Boeing 707, per-

tencente à Força Aérea dos Es-

tados Unidos. O aparelho trazia 

o governador de Nova Iorque, 

Nelson Rockeffeler, enviado es-

pecial do presidente americano 

Richard Nixon aos países da 

América Latina. Rockeffeler fez 

escala na capital amazonense, 

oriundo de La Paz, na Bolívia. 

Aqui, permaneceu por duas ho-

ras, sendo recepcionado pelo 

governador Danilo Areosa, que 

o levou a um passeio pela cida-

de. Depois, partiu com destino 

a Trinidad. (A Notícia, de 1º de 

junho de 1969, p.5)
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O Nacional Futebol Clube lan-

ça a jovem Suely de Melo Veras 

como candidata a Miss Amazo-

nas e Miss Tricentenário. “A more-

na tem um metro e setenta e três 

de altura, é um estampão de mu-

lher, beleza de sobra, estudante 

do científico do Colégio Estadual, 

18 anos de idade”. (A Crítica, de 

30 de maio de 1969, p.5)

Realização da festa “Baile das 

Rosas de Maio”, nos salões do 

Ideal Clube, organizado pelo co-

lunista social Nogar e patrocinado 

pelo “Jornal do Comércio” e pela 

“Rádio Baré”. O evento marcou o 

início das comemorações do ani-

versário do Ideal Clube. (A Crítica, 

de 31 de maio de 1969, p.3)

Coquetel de lançamento da re-

vista-álbum “Ocupação do Ama-

zonas – Manaus, Zona Franca”, de 

Miguel Cruz e Silva, no Parque 

Aquático do Atlético Rio Negro 

Clube. (A Crítica, de 2 de junho 

de 1969, p.11)

O Riama Clube realiza o “Bai-

le das Rosas Psicodélicas”, com o 

desfile de 12 candidatas concor-

rendo ao posto de “Rosa Riamis-

ta-versão 69”. O local foi o Atlé-

tico Rio Negro Clube e a campeã 

foi Graça Ferraz. (A Crítica, de 2 de 

junho de 1969, p.11)

Realização do concurso 

“Miss Suburbana-69”, promovi-

do pelo colunista social Back, nos 

salões do Ipiranga Clube, bairro 

Cachoeirinha, com a escolha da 

mais bela amazonense dos bair-

ros de Manaus. A vencedora foi 

a srta. Ivanete Araújo, candida-

ta do Ferroviário, do bairro São 

Francisco, cuja conquista lhe ha-
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bilitou a participar do Miss Ama-

zonas. (A Notícia, de 3 de junho 

de 1969, p.2)

A União Esportiva Portuguesa 

(UEP) realiza festa para coroar Lu-

zia Leitão como “Rosa Unionista-69”, 

evento que teve a participação do 

conjunto “The Sinner’s”. (O Jornal, de 

27 de maio de 1969, p.3)
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1º Jun - Domingo

Aniversário do coronel Jorge Tei-

xeira de Oliveira. (A Crítica, de 3 de 

junho de 1969, p.11)

Inauguração da “TRIWAGEN”, 

oficina especializada em veículos da 

Volkswagen, na rua General Glicério, 

n. 221 (Beco Celestino). Seus proprie-

tários eram Edson Nascimento Silva 

e Edmilson Nascimento Silva. (Jornal 

do Comércio, de 1º de junho de 1969, 

p.8)

Inauguração do “Salão do Bi-

lhar” na rua Frei José dos Inocentes, 

n. 340, próximo à Praça Pedro II. (O 

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

2 Jun - Segunda-Feira

Inauguração de um Escritório 

Técnico de Cobrança e Adminis-

tração de Bens, na rua Quintino 

Bocaiuva, n. 86, altos, esquina 

com a Marechal Deodoro. A di-

reção era dos acadêmicos de 

Direito, José Limongi Cabral, 

João Crisóstomo Queiroz, José 

Roberto Tadros, Manuel Bessa 

e José Mendonça. (Jornal do 

Comércio, de 1º de junho de 

1969, p.8)

Início das aulas do primeiro 

curso especializado de Ginástica 

Yoga da cidade, na União Espor-

tiva Portuguesa, ministrado pela 

professora Sachiko. (A Crítica, 

de 2 de junho de 1969, p.5)

3 Jun - Terça - Feira

Aniversário do general Syse-

no Sarmento, comandante do 1º 

Exército. “Filho do Amazonas, 
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de onde foi Interventor Federal, 

vem cumprindo uma trajetória 

brilhante, na sua carreira de 

militar, toda ela pontilhada de 

episódios marcantes, nos quais 

a nota de realce é a sua dedi-

cação à profissão que abraçou 

e a que tem dignificado com 

exemplos eloquentes”. (Jornal 

do Comércio, de 3 de junho de 

1969, p.8)

Lançamento da maquete do 

novo prédio da Escola de Servi-

ço Público do Estado do Ama-

zonas (Espea), que será ergui-

do à rua 10 de Julho, em frente 

à Santa Casa. “A obra, um tra-

balho do arquiteto Severiano 

Porto, será mais uma realiza-

ção do governo do Estado, em 

colaboração com a Secretaria 

de Educação e Cultura e a Pre-

feitura Municipal de Manaus”. 

(O Jornal, de 3 de junho de 

1969, p.3)

Início das aulas do curso de 

artes domésticas da Escolinha 

“Walita”, na sede do Atlético 

Rio Negro Clube, patrocinado 

pela Moto-Importadora Ltda. e 

ministrado pela professora Ani-

ta Silva. (A Notícia, de 30 de 

maio de 1969, p.6)

O Centro de Irradiação Men-

tal “Tattwa Emanuel” do Cír-

culo Esotérico da Comunhão 

do Pensamento realiza sessão 

branca em homenagem e ele-

vação espiritual de Álvaro Bo-

telho Maia, “pela passagem do 

trigésimo dia de sua passagem 

do plano terreno para o espiri-

tual”. (A Crítica, de 31 de maio 

de 1969, p.5)
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4 Jun - Quarta - Feira

O governador Danilo Areosa 

envia à Assembleia Legislativa 

mensagem acompanhada de 

anteprojeto de lei, autorizando 

a doação de terreno do Estado, 

na estrada do Bombeamento, 

para a Sociedade Industrial de 

Manaus Ltda. (SIM), destinado 

à construção de uma fábrica de 

meias de nylon e outros artigos 

femininos. (A Notícia, de 5 de ju-

nho de 1969, p.5)

O Diretório Regional da Are-

na manda celebrar missa de 30º 

dia em sufrágio da alma do se-

nador Álvaro Maia. “Após o ato 

religioso, os diretores irão ao ce-

mitério de São João Batista, em 

visita ao túmulo do ex-governa-

dor e interventor do Amazonas. 

À noite, pela Rádio Baré, have-

rá um programa de invocação 

da figura daquele que, por mais 

de 30 anos, participou ativa-

mente da vida pública e da po-

lítica em nosso Estado”. (Jornal 

do Comércio, de 3 de junho de 

1969, p.8)

6 Jun - Sexta - Feira

Coquetel de aniversário de 66 

anos de fundação do Ideal Clube, 

que era presidido por Carlos Au-

gusto Carneiro. (O Jornal, de 7 de 

junho de 1969, p.3)

Inauguração do Novo Pos-

to Sabbá, de propriedade do sr. 

José Ambrósio Assayag, locali-

zado à rua Belém, adiante da rua 

Paraíba. (O Jornal, de 7 de junho 

de 1969, p.5)
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Alunas do 2º Ano Pedagó-

gico do Colégio Brasileiro reali-

zam festa na sede do Nacional 

Futebol Clube, com a partici-

pação do conjunto “The Blue 

Birds”. (O Jornal, de 3 de junho 

de 1969, p.3)

7 Jun - Sábado

Lançamento da pedra funda-

mental da sede do Fazendário 

Clube, que será construído ao 

lado do seu balneário, na estra-

da do Parque 10 de Novembro. O 

projeto arquitetônico e a constru-

ção foram designados a Severia-

no Porto. O presidente do Fazen-

dário era Mário Seixas de Melo. (O 

Jornal, de 7 de junho de 1969, p.5)

Festa de encerramento da ter-

ceira edição dos “Jogos Universi-

tários do Amazonas”, nos salões 

do Atlético Rio Negro Clube. A 

grande vitoriosa do ano foi a Fa-

culdade de Filosofia, campeã em 

vôlei masculino, vôlei feminino, 

basquetebol, atletismo mascu-

lino, atletismo feminino e tênis 

de mesa masculino. Medicina foi 

a segunda colocada (futebol de 

campo, xadrez, natação feminina 

e tênis de mesa feminino) e Eco-

nomia, a terceira (futebol de salão 

e natação masculina). (A Crítica, 

de 9 de junho de 1969, p.7)

8 Jun - Domingo

Torcida organizada do Nacio-

nal Futebol Clube faz sua primei-

ra aparição pública, em grande 

passeata pelas ruas da cidade. “O 

desfile que os nacionalinos prefe-
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riram chamar de a ‘festa da ban-

deira’ sairá da Praça São Sebas-

tião, às 8 horas”. (O Jornal, de 5 de 

junho de 1969, p.10)

Suely Veras, candidata do Nacional 

Futebol Clube, é eleita Miss Amazonas 

1969, em evento realizado na sede do 

Atlético Rio Negro Clube, concurso 

promovido pelos Diários e Emissoras 

Associados. Maria Regina Fernandes 

(representante de Manacapuru) e 

Ondina Pereira (da Associação Re-

creativa Bansul) sagraram-se prin-

cesas. (Jornal do Comércio, de 9 de 

junho de 1969, capa)

10 Jun - Terça-Feira

Instalação da agência da 

Selvatur em um box do Nelba 

Hotel, no Rio de Janeiro, dirigi-

da por Carlos Bindá. “Uma vas-

ta programação foi elaborada 

cuidadosamente para a agên-

cia carioca da empresa ama-

zonense. De princípio, todas 

as agências de viagens serão 

visitadas e a elas fornecidas 

informações sobre as nossas 

condições, além de cartazes 

sobre Manaus e o Amazonas de 

modo geral”. (O Jornal, de 8 de 

junho de 1969, p.8)

A colônia portuguesa em 

Manaus realiza festa de co-

memoração do “Dia da Raça”, 

no Luso Sporting Clube. “Os 

lusitanos escolheram o dia do 

nascimento de Camões para 

comemorações das glórias e 

feitos da civilização lusitana”. 

(A Notícia, de 10 de junho de 

1969, p.6)
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11 Jun - Quarta-Feira

Lançamento dos carros da Ci-

troen em Manaus, pela firma José 

Antônio Ferragens S.A., com ex-

posição realizada na rua Ramos 

Ferreira, n. 1.195, esquina com ave-

nida Getúlio Vargas. “Os veículos 

Citroen a serem lançados hoje em 

Manaus são do tipo de carro de 

passeio, furgão e furgonete, além 

dos tradicionais jipes, sendo um 

carro ultraleve, além de apresen-

tar características próprias para 

estradas cuja conservação não é 

das melhores”. (O Jornal, de 11 de 

junho de 1969, p.3)

Alunos da Faculdade de Me-

dicina realizam a “Festa dos Ca-

louros”, nos salões do Ideal Clube, 

com a participação do conjunto “Os 

Embaixadores”. (A Notícia, de 11 de 

junho de 1969, p.6)

12 Jun - Quinta-Feira

As empresas Consórcio 

ETESCO S.A., Conama, Kosmos 

Engenharia S.A., Irmãos Prata 

Engenharia e Comércio S.A. e 

Carvalho Hosken apresentam 

proposta à Concorrência Pú-

blica aberta pela Secretaria de 

Viação e Obras Públicas para a 

continuação da construção do 

Estádio Vivaldo Lima. O presi-

dente da comissão julgadora 

era José da Paz Monteiro, for-

mada também pelo economis-

ta Antônio Gladston Saraiva, 

bacharel Miguel Barrela e en-

genheiro João Luiz Sapucaia, 

assessorada pelos engenhei-

ros Severiano Mário Porto e 

Hugo Reis e o bacharel Carlos 

Parede Pereira. (O Jornal, de 13 

de junho de 1969, p.12)
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Disco-voador acompanha ônibus 

da empresa Transamazon que fazia 

a linha Manaus-Itacoatiara, nas pro-

ximidades do rio Preto, exatamente 

quando o veículo procedia da Velha 

Serpa. Foram testemunhas do fato 

o dr. Valci Alves de Castro, médico 

de Itacoatiara; Galdino de Alencar, 

acadêmico de Direito e ex-prefei-

to da Velha Serpa; Antônio Simões, 

comerciante itacoatiarense; Cleomar 

Valois, morador da capital, e Hono-

rina Nassib, comerciante em Itaco-

atiara. (O Jornal, de 18 de junho de 

1969, p.5)

13 Jun - Sexta-Feira

Premiação aos vencedores 

do “1º Concurso de Trovas do 

Amazonas”, realizado pela Asso-

ciação Amazonense de Impren-

sa e pelo Sindicato dos Jornalis-

tas Profissionais do Amazonas. 

O prêmio “Aristophano Antony” 

para o 1º lugar ficou com Alexan-

dre Oto, que ganhou uma eletro-

la Nivico. O vice-campeão, que 

recebeu o prêmio “Herculano de 

Castro e Costa”, foi Carlos Farias 

Filho, ganhador de um ventila-

dor de mesa. E o 3º lugar, vence-

dor do prêmio “Álvaro Maia”, foi 

Thamis, que levou um rádio ABC 

ofertado pela loja “S. Monteiro”. 

(Jornal do Comércio, de 14 de ju-

nho de 1969, p.8)

Início das aulas do Curso 

Pré-Médico Adriano Jorge, “mi-

nistradas por professores ta-

rimbados, dois deles, formados 

pela Universidade do Brasil e os 

outros dois acadêmicos da Fa-

culdade de Medicina da UA. O 
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professor de inglês, Ariosvaldo 

Duarte, tem curso especializa-

do na Universidade de Massa-

chussets, nos Estados Unidos, 

onde passou cinco anos esta-

giando”. (A Crítica, de 3 de ju-

nho de 1969, p.5)

Finalistas do Instituto de 

Educação do Amazonas reali-

zam baile no Ideal Clube. (Jornal 

do Comércio, de 4 de junho de 

1969, p.3)

O Bancrevea Clube promo-

ve a “Festa dos Namorados” 

em sua sede campestre, com a 

apresentação do conjunto “The 

Rocks”. (Jornal do Comércio, de 

12 de junho de 1969, p.8)

A Manbra Comércio e Re-

presentações, distribuidora em 

Manaus dos produtos da linha 

“Cinzano”, oferece coquetel 

à imprensa e autoridades no 

Restaurante Jupaty, localizado 

na estrada do aeroporto. (Diá-

rio da Tarde, de 13 de junho de 

1969, p.2)

14 Jun - Sexta-Feira

A União Brasileira de Escri-

tores – Seção Amazonas deci-

de conceder título de “Honra ao 

Mérito” ao escritor português 

Ferreira de Castro por ser “o pri-

meiro a explorar, em romance, 

a problemática do homem dos 

seringais amazonenses, no seu 

famoso romance ‘A Selva’, já tra-

duzido em vários idiomas”. Fi-

cou resolvido também estender 

a homenagem aos amazonólo-

gos Arthur Cézar Ferreira Reis 

e Leandro Tocantins. A propo-
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sição foi de Moacyr Andrade. 

(A Notícia, de 18 de junho de 

1969, p.5)

Finalistas do 3º Pedagógico 

do Colégio Normal Ajuricaba 

realizam o baile “Noite da Ele-

gância”, na sede do Fast Clube, 

com a coroação de Líbia Cor-

reia como “Rainha Ajuricabense 

1969”. (Diário da Tarde, de 13 de 

junho de 1969, p.3)

Realização da tradicional 

“Festa Portuguesa”, no Olímpico 

Clube, com a participação dos 

fadistas Maria Alcina e Mário Si-

mões. (O Jornal, de 10 de junho 

de 1969, p.3)

Após passar por algumas 

reformulações na sede do Clu-

be dos Sargentos, a Associação 

dos Sargentos do Amazonas 

(ASA) reinicia suas atividades 

sociorecreativas. (O Jornal, de 11 

de junho de 1969, p.3)

15 Jun - Domingo

O arcebispo D. João de Sou-

sa Lima é eleito membro do Ins-

tituto Geográfico e Histórico do 

Amazonas (Igha), para ocupar a 

cadeira de número 22, patrocinada 

pelo frei Gaspar da Madre de Deus. 

(Jornal do Comércio, de 17 de junho 

de 1969, p.8)

Apresentação oficial da tor-

cida feminina do “Galo Carijó”, 

no jogo entre Rio Negro e Olím-

pico, realizado no estádio da Co-

lina. (A Notícia, de 10 de junho 

de 1969, p.4)

Inauguração do Alvorada 

Hotel, com 10 apartamentos, na 

rua Comendador Clementino, de 
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propriedade de Álvaro Neves. (A 

Crítica, de 6 de junho de 1969, p.5)

Inauguração do novo posto de 

serviços Texaco, de propriedade 

de Orlando Marreiro, na rua Taru-

mã, esquina com Duque de Caxias. 

(Jornal do Comércio, de 8 de junho 

de 1969, p.2)

17 Jun - Terça-Feira

Aniversário de 50 anos do matuti-

no “O Jornal”. (Jornal do Comércio, de 

17 de junho de 1969, p.9)

Festa de comemoração do 

147º aniversário de fundação 

do Grande Oriente do Brasil, no 

Amazonas, ocorrida em 1822. A 

sessão foi realizada no Templo da 

Loja Oriente Unido. (A Notícia, de 

18 de junho de 1969, p.5)

Comitiva de 53 universitários 

e três engenheiros, dirigida pelo 

tenente-coronel engenheiro da 

Escola de Engenharia Aeronáu-

tica da França e professor da 

Universidade da França, André 

Flourens, desembarca em Ma-

naus, num avião da Força Aé-

rea Francesa, para uma estadia 

de dois dias. “Em nossa capital 

será cumprido o seguinte pro-

grama: hoje à tarde, uma visita 

pelos principais pontos turís-

ticos de Manaus. Amanhã, os 

estudantes franceses passarão 

o dia viajando pelo Rio Ama-

zonas, retornando à noite e 

seguindo no dia seguinte para 

Brasília”. (Diário da Tarde, de 17 

de junho de 1969, capa)

Assembleia Legislativa aprova 

doação de uma gleba de terra à 

Sociedade Industrial de Manaus 

Ltda. (SIM) na Estrada do Bom-

beamento. “Encaminhando a vo-
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tação, falou o deputado José Belo 

Ferreira, líder da Maioria, que dis-

correu sobre a importância eco-

nômica e social dessa indústria, 

já em funcionamento na Cachoei-

rinha e que, em sua nova fábrica 

a montar na gleba doada, dará 

emprego a cerca de 500 empre-

gados, com um amplo programa 

de assistência social a seus servi-

dores, e contribuindo para o enri-

quecimento econômico do nosso 

Estado”. (O Jornal, de 18 de junho 

de 1969, p.2)

18 Jun - Quarta-Feira

Celebração de aniversário de 

98 anos de fundação da Asso-

ciação Comercial do Amazonas 

(ACA), com “a aposição do retra-

to do saudoso Presidente Castello 

Branco no salão de honra da enti-

dade. É a homenagem sincera das 

classes produtoras amazonenses 

ao grande líder da Revolução de 

Março de 1964 e idealizador de 

todo o esforço que se desenvolve, 

no sentido da integração da Ama-

zônia ao País”. (O Jornal, de 17 de 

junho de 1969, p.5)

Realização de uma noitada ju-

nina no Tucunaré Clube de Campo, 

promovida pela primeira-dama do 

estado, sra. Violeta de Mattos Are-

osa, com a participação da banda 

“Os Embaixadores”. (A Notícia, de 

18 de junho de 1969, p.6)

19 Jun - Quinta-Feira

Inauguração da loja AMACOM, 

com especialidade em importa-
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ções estrangeiras, localizada no 

Beco do Comércio, n. 65, ponto 

central da cidade. (O Jornal, de 19 

de junho de 1969, p.3)

Em comemoração aos 15 

anos de sua fundação, a Escola 

de Música Ivete Freire Ibiapina 

realiza uma “Audição de Piano” 

no Teatro Amazonas, em home-

nagem especial aos antigos alu-

nos. “O Curso de Música I. F. I. foi 

fundado a 26 de abril de 1954, 

na cidade de Manaus-AM, sob 

a direção da Profa. Ivete Freire 

Ibiapina que, entusiasmada com 

as qualidades pianísticas de suas 

1as. alunas (Lísia Mara Brito, Dar-

cy de Paula, Anamaria Correia 

Leão e Consolação M. Costa), re-

solveu erigir uma Escola que te-

ria por finalidade formar valores 

reais na música”. (O Jornal, de 19 

de junho de 1969, p.3)

20 Jun - Sexta-Feira

O Grupo Simões inicia as 

obras de preparação do terreno 

no Aleixo, a 500 metros da Se-

cretaria de Produção, onde será 

construída a fábrica de refrige-

rantes das afamadas marcas Co-

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

junho de 1969, p.5)

Abertura das propostas en-

viadas para a construção de um 

novo pavilhão do Senai, com 450 

metros quadrados, de estrutura 

metálica, cobertura de alumínio e 

paredes de alvenaria. Ficará ane-

xo à sua sede no bairro Cachoei-

rinha e servirá para a Oficina de 

Mecânica Geral. Participaram as 

seguintes concorrentes: Conterpa; 

Mosaico Engenharia, Indústria e 

Comércio Ltda.; Scala; Casul; C.P. 

Construtinta Ltda.; Pecol; Cointer 
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Ltda.; Construtora Iran Ltda.; Car-

valho Hosken S.A.; Companhia 

Rio Branco de Engenharia e 

Comércio; Engenharia, Comér-

cio e Transportes Alpejo Ltda.; 

Construtora Arjana Ltda., e En-

deco. (O Jornal, de 20 de junho 

de 1969, p.5)

Aniversário de 72 anos da 

Loja Maçônica “Aurora Lusitana”, 

fundada em 20 de junho de 1897 

por um grupo de portugueses. 

O evento ocorreu em sua sede, 

à avenida Sete de Setembro, n. 

1.832. (Jornal do Comércio, de 

20 de junho de 1969, p.8)

Finalistas do Curso Ginasial 

do Colégio Comercial Solon de 

Lucena realizam festa no Ideal 

Clube, com a escolha da “Rainha 

Solonista 1969”. (Diário da Tarde, 

de 19 de junho de 1969, p.3)

21 Jun - Sábado

Aniversário de fundação 

do Ajuricaba Grêmio do Porto 

(Agrepo), entidade sociodes-

portiva que congrega os funcio-

nários da Administração do Por-

to de Manaus. A festa ocorreu na 

sede campestre da estrada do 

V-8 e teve o conjunto “Os Aris-

tocratas” como atração musical. 

(Jornal do Comércio, de 21 de ju-

nho de 1969, p.4)

Toma posse a nova diretoria 

da Loja Maçônica “Oriente Unido”, 

cuja sede se localizava na avenida 

Getúlio Vargas. (A Notícia, de 12 de 

junho de 1969, p.4)

Inauguração do Pronto-So-

corro Odontológico Santa Apolô-

nia, na avenida Joaquim Nabuco, 

n. 486, dirigido pelos odontólo-

gos Rubim Sá, Nunes de Mello e 
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Jandir Sena de Souza. (A Notícia, 

de 18 de junho de 1969, p.5)

Alunos do Ginásio Comercial 

São Luiz de Gonzaga realizam fes-

ta na sede do Sindicato dos Co-

merciários, para a coroação da srta. 

Maria do Desterro Izel como rai-

nha da escola. (O Jornal, de 21 de 

junho de 1969, p.3)

Clube Municipal realiza “Fes-

tança de São João na Roça”, em 

Flores. (A Notícia, de 20 de junho 

de 1969, p.8)

Inauguração da Churrascaria “El 

Torito”, na rua Jonathas Pedrosa (mes-

mo local onde funcionou a “Querência 

Gaúcha”), ao lado do Cine Eden. (O 

Jornal, de 22 de junho de 1969, p.8)

22 Jun - Domingo

Desfile de abertura do 13º Fes-

tival Folclórico do Amazonas, no 

Estádio General Osório. À época, 

o “Festão do Povo” era uma rea-

lização dos periódicos “O Jornal” 

e “Diário da Tarde”, pertencentes 

à empresa Archer Pinto. “Os Gru-

pos se concentrarão, das 15 às 16 ho-

ras na Praça São Sebastião e, às 16,30 

horas, terá início o desfile, através da 

rua 10 de Julho, Epaminondas e in-

gresso no Estádio General Osório”. (O 

Jornal, de 21 de junho de 1969, capa)

O administrador do Porto de 

Manaus, comandante Aristides 

Gonçalves Leite, toma posse no 

Instituto Geográfico e Histórico 

do Amazonas (Igha), na cadeira 

patrocinada pelo naturalista in-

glês Alfred Russel Wallace. (Jor-

nal do Comércio, de 22 de junho 

de 1969, p.8)

Baile de 5º aniversário do Varig 

Clube, na União Esportiva Portu-

guesa, com a participação do con-
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junto “The Sinner’s”. (O Jornal, de 21 

de junho de 1969, p.3)

Inauguração do campo de 

futebol denominado “Peladão”, 

integrante do balneário “Enajer”, 

localizado na Chapada. (O Jornal, 

de 22 de junho de 1969, p.12)

23 Jun - Segunda-Feira

O Centro Estudantal Ruy 

Barbosa, órgão do corpo dis-

cente do colégio de mesmo 

nome, inaugura nova sala de 

reuniões denominada “Sala Pro-

fessor José Dantas Cyrino”, em 

homenagem a um antigo mestre 

da escola. (O Jornal, de 22 de ju-

nho de 1969, p.3)

A Companhia de Cigarros Sou-

za Cruz lança em Manaus o seu mais 

novo produto, o “Hilton 100” com filtro, 

um cigarro de classe internacional, de 

100 milímetros, que vem em uma bo-

nita embalagem de luxo dourada. (O 

Jornal, de 24 de junho de 1969, p.5)

24 Jun - Terça-Feira

Falecimento do pesquisador 

do Instituto Nacional de Pes-

quisas da Amazônia (Inpa), dr. 

Nelson Leandro Cerqueira, no 

Hospital da Beneficente Portugue-

sa. “No INPA exerceu a função de 

Chefe do Setor Zoologia, respon-

dendo várias vezes pela Chefia da 

2ª Divisão (Biomédica) e também 

pela Diretoria do Instituto”. (Jor-

nal do Comércio, de 25 de junho 

de 1969, p.8)

Tomam posse os novos ve-

neráveis das Lojas Maçônicas 

da Jurisdição da Grande Loja 
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do Amazonas, Acre, Rondônia 

e Roraima: juiz Cândido Honó-

rio, da Esperança e Porvir; Pau-

lo Fleury Lopes, da Amazonas; 

Sildomar Nazareth Marques da 

Silveira, da Conciliação Amazo-

nense; bacharel Heleno Teixeira 

Montenegro, da Rio Negro; ba-

charel Alvaro Cesar de Carvalho, 

da Aurora Luzitana, e Nestor Ro-

drigues Rabelo, da 12 de Janei-

ro. A sessão foi presidida pelo 

grão-mestre, desembargador 

Mário Sílvio Cordeiro de Verço-

sa. (A Notícia, de 26 de junho 

de 1969, p.5)

Primeira festa junina realiza-

da no Conjunto Residencial Cas-

tello Branco, no bairro Parque 10 

de Novembro, na área do futuro 

Centro Comunitário, uma inicia-

tiva do Sindicato dos Jornalis-

tas Profissionais do Amazonas. 

Apresentaram-se a “Dança do 

Cacetinho”, da Escola Técnica 

Federal do Amazonas, enviada 

pelo vice-presidente do sindi-

cato, Phelippe Daou, além da 

“Quadrilha Brotinhos do Abrigo” 

e da “Dança do Tipiti”, do Gi-

násio Estadual Estelita Tapajós, 

convidadas pela Empresa Ar-

cher Pinto. (O Jornal, de 27 de 

junho de 1969, p.3)

25 Jun - Quarta-Feira

Fundação da Cooperativa Ha-

bitacional dos Suboficiais e Sar-

gentos do Amazonas (Coophasa), 

dirigida pelo sargento do Exército, 

Carlos Alberto Mar. “A COOPHASA 

é a primeira Cooperativa habitacio-

nal Integrada na Amazônia, por-
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quanto não somente beneficiará 

aos sargentos e subtenentes do 

Exército (incluindo os elementos 

de fronteira), senão também da 

Força Aérea e Polícia Militar”. (O 

Jornal, de 29 de junho de 1969, p.6)

A Associação dos Funcionários 

do Departamento Estadual de Se-

gurança Pública do Amazonas (AF-

DESPA) realiza baile na sede social 

da União Esportiva Portuguesa em 

comemoração ao “Dia do Policial”, 

ao som da orquestra da Polícia Mi-

litar do Estado. (O Jornal, de 22 de 

junho de 1969, p.5)

Finalistas do Colégio Precio-

síssimo Sangue realizam baile 

no Ideal Clube, com “Os Embai-

xadores” como atração musical. 

(Jornal do Comércio, de 18 de 

junho de 1969, p.3)

26 Jun - Quinta-Feira

A Fundação Cultural do Ama-

zonas, a Comissão do Desenvol-

vimento do Estado e a Academia 

Amazonense de Letras lançam o 

“Atlas Geoeconômico do Ama-

zonas”, editado pelo Governo 

do Estado, ainda na gestão do 

professor Arthur Cesar Ferreira 

Reis. O evento foi no auditório 

Alberto Rangel e teve a presen-

ça do professor Antônio Rocha 

Penteado, assistente de Geogra-

fia da Universidade de São Paulo 

e coordenador responsável pelo 

atlas. (O Jornal, de 26 de junho 

de 1969, p.5)

Inauguração das novas ins-

talações da Junta Comercial do 

Amazonas, na rua Guilherme 

Moreira, n. 285, ao lado do Palá-
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cio do Comércio. Seu presidente 

era José Ribeiro Soares. (O Jor-

nal, de 25 de junho de 1969, p.5)

27Jun - Sexta-Feira

O presidente Costa e Silva 

assina o Decreto-Lei nº 657, es-

tabelecendo que o reitor da Uni-

versidade do Amazonas também 

seria presidente do Conselho Di-

retor da Fundação Universidade 

do Amazonas. “Em consequência 

da nova disposição legal, ontem 

mesmo o prof. André Araújo, que 

se encontra no exercício da Rei-

toria da UA, assumiu as funções 

de presidente do mencionado ór-

gão”. (Jornal do Comércio, de 2 

de julho de 1969, p.8)

Inauguração da Fábrica de 

Jóias Duque, localizada à rua Silva 

Ramos, n. 42. (O Jornal, de 21 de 

junho de 1969, p.3)

Aniversário do radialista Fa-

rid Amud, produtor do progra-

ma “Mundo Árabe”, apresentado 

aos domingos pela Rádio Baré, e 

diretor da Revista “O Oriente no 

Brasil”. (O Jornal, de 27 de junho de 

1969, p.3)

Inauguração do Salão de Be-

leza “Art Class”, na rua Floriano 

Peixoto, n. 264. (O Jornal, de 25 

de junho de 1969, p.3)

As alunas da Escola de 

Enfermagem de Manaus re-

alizam a festa junina “Cheiro 

Cheiroso”, no pátio interno 

do próprio estabelecimento, 

em Adrianópolis, com a es-

colha da “Miss Caipira-69”. (Jor-

nal do Comércio, de 25 de junho 

de 1969, p.8)
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Os dirigentes e funcionários 

do Departamento Regional do 

Serviço Social da Indústria (Sesi) 

realizam festa junina no terreno 

da própria sede provisória, na rua Lau-

ro Cavalcante. (Jornal do Comércio, de 

26 de junho de 1969, p.4)

28 Jun - Sábado

Inauguração da agência local 

do Banco do Estado de São Pau-

lo (Banespa), na rua Guilherme 

Moreira. O gerente era Edward 

Maciel de Souza Revoredo, na-

tural do Rio Grande do Norte e 

que antes servia na agência de 

Belém. (A Notícia, de 13 de junho 

de 1969, p.5)

O general Edmundo da Costa 

Neves recebe o título de “Cidadão 

de Manaus” por sua contribuição 

imensa à segurança e desenvol-

vimento da Amazônia Ocidental 

como comandante do Grupamento 

de Elementos de Fronteira (GEF). 

(Jornal do Comércio, de 28 de junho 

de 1969, capa)

A amazonense Suely Veras 

ficou entre as oito finalistas do 

Miss Brasil 1969, concurso venci-

do pela representante de Santa 

Catarina, Vera Fisher. “Um deta-

lhe importante: desde Therezi-

nha Morango, nossa Eterna Miss, 

que foi Miss Brasil e a segunda mais 

bela do mundo, em 1957, o Amazo-

nas não tinha conseguido classifi-

car entre as oito finalistas nenhuma 

de suas representantes”. (O Jornal, 

de 29 de junho de 1969, p.7)

A Diretoria Social do Atlético 

Rio Negro Clube realiza a “Festa de 

São Pedro”, no Salão dos Espelhos. 

(Jornal do Comércio, de 28 de ju-

nho de 1969, p.3)
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A Associação Atlética da 

Companhia Amazonense de Te-

lecomunicações (Camtel) pro-

move a “Festa da Telefonista do 

Ano”, na sede social do Olímpico 

Clube, com a escolha da mais bela 

telefonista amazonense. (A Notícia, 

de 28 de junho de 1969, p.4)

29 Jun - Domingo

O Riama Clube promove fes-

ta junina no Olímpico Clube, com 

a escolha de Maria Graça Dantas 

como a “Rainha do 3º Centenário 

de Manaus”. (O Jornal, de 3 de ju-

lho de 1969, p.2)

30 Jun - Segunda-Feira

O prefeito Paulo Nery inau-

gura as instalações da Coope-

rativa de Consumo dos Funcio-

nários Municipais, no Paço da 

Liberdade, com entrada pela 

avenida Sete de Setembro. Seu 

primeiro presidente foi o econo-

mista Aldimar Marinho Sampaio. 

(Jornal do Comércio, de 1º de ju-

lho de 1969, p.8)

A Secretaria de Educação e 

Cultura realizou festa junina no 

Clube Municipal, sede da Escola 

“Abílio Nery”, que reuniu cerca de 

mil crianças procedentes das 17 

Escolas Distritais que se localizam 

em áreas das estradas “Torquato 

Tapajós” e “Tarumã-Ponta Negra”. 

(Jornal do Comércio, de 2 de ju-

lho de 1969, p.8)
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