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APRESENTAÇÃO

 A década de 1960 foi um dos períodos mais profícuos para Manaus nos 
aspectos econômico, político e sociocultural. Em face disso, o Instituto Durango 
Duarte publicou uma série de 11 artigos com temas interessantes do ponto de vista 
da formação urbana da capital do Amazonas, todos agora reunidos nesta coletânea 
intitulada “Manaus – Série 1960”.
 Nela você poderá conhecer os primeiros passos da ocupação urbanística da 
cidade, como, por exemplo, a instalação dos serviços de telefonia e de abastecimento 
de água, a criação do Banco do Estado do Amazonas (BEA), da Loteria do Estado, 
do Departamento Regional de Correios e Telégrafos e do Corpo de Bombeiros, 
entre outros assuntos.



1
Aspecto do serviço de 

telefonia em Manaus
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 Nos primeiros meses do ano de 1960, Manaus já padecia com a precariedade 

dos serviços telefônicos prestados pela concessionária Pará Telephone Company. 

A Companhia Telefônica passava por dificuldades financeira insanáveis. A crise 

de fornecimento de energia em Manaus era crônica, dificultando a qualidade dos 

serviços de telefonia. Aliás, quase todos os serviços públicos e privados da cidade 

eram deficientes.

 A empresa informava que o congestionamento ocorria na parte da manhã, 

quando o tráfego aumentava, requerendo trabalhar com maior consumo de ener-

gia. O aumento da demanda fazia com que o número de volts caísse para além do 

mínimo necessário. Havia carência de pessoal capacitado, esses, depois de qualifi-

cados pela empresa, demitiam-se e procuravam outros empregos.

 A empresa sugeria, inclusive, que o comprometimento da qualidade estava 

na falta de preparo dos assinantes no uso do aparelho telefônico. Sustentava que 

eles não liam as instruções contidas no “Guia”, no capítulo “quando usar o telefone”. 

Esse desinteresse dos usuários prejudicava a melhor qualidade da prestação de ser-

viços da empresa.

 O nível de impaciência dos assinantes com a empresa não parava de se ele-

var, em fevereiro de 1961, extrapolou: durante oito dias os serviços explorados pela 

Pará Telephone Company Limited estiveram praticamente paralisados e por alguns 

dias só funcionavam altas horas da noite, deixando Manaus complemente isolada. 

A imprensa, por sua vez, clamava por intervenção enérgica do governador, sugerin-

do a anulação da concessão, para que o povo não continuasse a ser espoliado.

 Em maio daquele ano, a própria Companhia, sentindo-se impotente, apelou 

para o governador do estado para que se chegasse a uma solução “definitiva” do 

problema telefônico, novamente sugerindo ao governador que a solução passava 

pelo reajustamento das tarifas e aumento do valor do aparelho para os novos assi-

nantes. O governador Gilberto Mestrinho determinou que técnicos especializados 

estudassem a situação e reuniu-se com os seus assessores Olavo das Neves e Villar 
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Câmara, o chefe da Casa Civil, Antônio Zacarias Lindoso e o general Lincoln Jeo-

lás dos Santos, engenheiro de comunicações e técnico conceituado da Companhia 

Telefônica Brasileira (CTB), para buscar uma solução para o problema.

 O relatório apresentado tempos depois pelo general, revelou que a rede exter-

na da companhia telefônica possuía 2.300 pares e já havia 2.000 telefones instalados, 

operando no limite da capacidade. A quantidade de linhas foi dimensionada para uma 

cidade com, no máximo, 20 mil habitantes, e Manaus já possuía 300 mil habitantes.

 O general relatou, ainda, que não houve cálculo de tráfego, quesito obrigató-

rio antes da instalação. Naquele ano, Manaus tinha uma média de 20 chamadas por 

assinante. O general indicou a conveniência da constituição de uma nova socieda-

de, na qual a concessionária entraria com o acervo, o governo com uma parte do 

capital e os assinantes com o restante.

 Em dezembro de 1962, mais uma vez os telefones emudeceram.   As crises 

se sucederam nos anos de 1963 e 1964, o aparelho telefônico em Manaus estava 

servindo muito mais como objeto de decoração do que como instrumento de co-

municação inventado por Graham Bell. Registre-se que essa situação foi criada pela 

indústria Ericson, que fabricou e forneceu para Manaus equipamentos que pouco 

depois deixou de produzir.

A ORIGEM DA CAMTEL

 Em janeiro de 1965, já sob o Regime Militar, para solucionar definitivamente 

o problema dos telefones de Manaus, o governo do estado instalou o Grupo Execu-

tivo de Telecomunicações – GETEL, junto à Comissão de Desenvolvimento Eco-

nômico do Estado do Amazonas – CODEAMA. Os membros do GETEL eram os 

senhores Carlos Lins, Mauro Porto, Callil Mussa e Júlio José Silva. O objetivo es-

pecífico era dar corpo à criação da Companhia Amazonense de Telecomunicações 

– CAMTEL, que deveria tratar da instalação e exploração, como concessionária, de 

todo o sistema de comunicação do Estado.
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 Enquanto a CAMTEL era gestada, um pleito do governador Arthur Reis foi 

acolhido. A CONTEL – Conselho Nacional de Telecomunicações, órgão direta-

mente subordinado ao presidente da República, liberou a concessão de dois canais 

para radiotelegrafia de 10 KVA cada um, para serem instalados na sede do governo. 

Estava “resolvido” o problema de comunicação entre o Palácio Rio Negro e as “es-

feras oficiais” no sul do País.

 Quando da inauguração da nova sede do Banco do Estado do Amazonas, o 

governador anunciou que naquele momento, o governo subscrevia a sua cota inicial 

de ações da recém-criada Companhia Amazonense de Telecomunicações – CAM-

TEL, num total de Cr$ 347.000.000, além da importância que obrigatoriamente 

teria de contribuir como percentual sobre a sua cota de participação na CAMTEL, 

essa de R$ 155.000.000. O governo marchava para uma solução do angustiante pro-

blema telefônico da capital.  E assim, sob os melhores auspícios, a CAMTEL nasceu.

 Para que se tenha uma ideia da euforia que a criação da Companhia causou 

em Manaus, no dia 2 de abril, em apenas quatro horas de trabalho, a CAMTEL 

efetuou a subscrição de mais de 21.000 ações ordinárias nominativas de cinco mil 

cruzeiros cada, as quais passaram a constituir a formação do seu capital. A prefei-

tura de Manaus também aderiu ao programa e adquiriu 4.200 ações. Naquele dia, 

o Banco do Estado do Amazonas superlotou e precisou requisitar auxiliares para 

atender a demanda.

 Em 4 de maio, 270 mil ações já haviam sido subscritas. Em novembro, a em-

presa assinou com a Standard Elétrica S.A., o contrato de compra e equipamento da 

nova central telefônica de Manaus, com inauguração programada para o dia 6 de 

abril de 1967, e montagem e instalação prevista para 18 meses, o que não ocorreu.

 Em novembro, por iniciativa do vereador Paulo Nery, foi votada e aprovada 

em regime especial de urgência, o projeto de lei que outorgava a CAMTEL a con-

cessão e exploração dos serviços de comunicação telefônica em Manaus. O projeto 

isentava a Companhia por 20 anos do pagamento de impostos e taxas municipais.
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 A Companhia precisa de uma área para edificar a Central Telefônica de Ma-

naus. O terreno escolhido se localizava na Av. Getúlio Vargas esquina com a Rua 

Leonardo Malcher. O início do processo de desapropriação deu-se nos primeiros 

dias de dezembro de 1965, o projeto arquitetônico ficou a cargo do arquiteto Seve-

riano Mário Porto.

 A concorrência para a construção do prédio da CAMTEL ocorreu no dia 18 

de janeiro de 1966, a firma vencedora para a execução das obras foi a firma paulista 

Lacaze & Pizão Ltda. A CAMTEL nasceria com a capacidade para 10.200 linhas 

comerciais e residenciais.

 Coube a Ericsson do Brasil Comércio e Indústria S.A. a instalação e monta-

gem do serviço de telefonia. Uma enorme contradição, já que essa empresa era a 

mesma que, anos antes, havia fabricado e fornecido os equipamentos inadequados 

usados em Manaus, os quais os deixou de produzir.

 Em fevereiro, o Conselho Nacional Rodoviário autorizou através de uma Re-

solução, o recebimento, durante quatro anos, de quatro bilhões de cruzeiros, con-

signados ao Departamento de Estradas e Rodagens do Amazonas, do Fundo Rodo-

viário Nacional.  O Amazonas foi o primeiro estado a conseguir autorização para 

utilizar recursos do Fundo Rodoviário para serviços de Telecomunicações.

 A Indústria Brasileira de Eletricidade Sociedade Anônima – IBELSA, em 

convênio firmado com a CAMTEL, cuidaria das montagens das estações radiote-

lefônicas. Em uma primeira etapa nos municípios de Parintins, Itacoatiara, Mana-

capuru e Coari. A segunda etapa, prevista para 1967, abrangeria os municípios de 

Manicoré, Maués, Borba, Benjamim Constant e Boca do Acre. Na terceira etapa, 

com execução programada para 1968, Eirunepé, Lábrea, Humaitá, Tefé, São Ga-

briel da Cachoeira e Barcelos.

 No dia 13 de abril de 1967, o primeiro aparelho telefônico da CAMTEL, de 

cor cinza, foi instalado na capital, no apartamento do governador Danilo Areosa, 

no edifício IAPETEC, o seu número era 2-1313.  Depois foram instalados telefo-
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nes na casa do vice-governador Ruy Araújo, do presidente do Tribunal de Justiça, 

Desembargador João Meirelles, na matriz do Banco do Estado do Amazonas e nas 

sedes dos jornais e emissoras. A primeira cidade do interior a receber uma central 

telefônica foi Manacapuru, evento ocorrido no dia 8 de agosto de 1967.

 No fim daquele ano, a Assembleia Legislativa aprovou e o governo sancio-

nou uma lei autorizando o chefe do Executivo a rescindir o contrato de concessão 

com a Pará Telephone Company Limited, previsto para vencer somente em 15 de 

novembro de 1968. Essa decisão implicava na indenização de NCr$ 135.000,00, em 

face a antecipação do término do prazo contratual. O acervo do serviço telefônico 

de Manaus, tal qual sugerira o general Lincoln Jeolás dos Santos, seria incorporado 

ao patrimônio do estado do Amazonas.

 Inicialmente previsto para inaugurar em junho de 1967, a CAMTEL foi inau-

gurada pelo governador Danilo Areosa, no dia 1º de fevereiro de 1968, e contou 

com a presença do ministro das pastas de Comunicações, Carlos Furtado de Simas 

e do Interior, Albuquerque Lima; do presidente do CONTEL, Pedro Lion Schaider 

e do presidente da CAMTEL, Carlos Lins.

 Em maio de 1969, além de Manaus, funcionavam regularmente as estações 

radiotelefônicas de Itacoatiara, Parintins, Manacapuru e Coari.

 Décadas mais tarde a CAMTEL deixaria de existir, em seu lugar surgiria a 

Telecomunicações do Amazonas S/A – TELAMAZON, até que ocorresse a privati-

zação do sistema de telefonia no Brasil, no governo do presidente Fernando Henri-

que Cardoso.



2
Abastecimento de 
água em Manaus



11

 A maioria daqueles que ainda hoje padecem com a falta de abastecimento de 

água em Manaus, desconhecem que esse é um problema crônico que já atravessou 

dois séculos.  No exato ano de 1880, por exemplo, era a mais importante reivindi-

cação dos habitantes de Manaus e se constituía na maior preocupação do governo 

do presidente da Província, Sr. Satyro de Oliveira Dias. Oito décadas se passaram 

até que essa “herança maldita” – irmanada com a falta de energia elétrica – fosse o 

maior desafio enfrentado por Gilberto Mestrinho, em sua primeira passagem como 

governador do Amazonas (1959/1963).

 Em 1961, dois fatores se apresentavam como críticos: o dramático quadro de 

abastecimento de água de Manaus e as incontáveis e frequentes queixas de prejuízos 

aos consumidores. Para minimizar o abastecimento de água, o governo Mestri-

nho instalou conjugados dinamarqueses das Centrais Elétricas de Manaus-CEM no 

bombeamento do Ismael. Em funcionamento, tais equipamentos impulsionariam o 

abastecimento de água para os reservatórios de Manaus e evitariam o risco de inter-

rupção do bombeamento por falta de energia. Uma solução paliativa que ajudou a 

postergar o problema para o ano seguinte. O segundo fator era exclusivamente bu-

rocrático: a morosidade do então Departamento de Água quanto ao atendimento 

às solicitações de serviços de ligações.

 A rede de abastecimento da cidade era precaríssima, para que se tenha uma 

pálida ideia, em 1962, os moradores da Rua Cosme Ferreira (Vila Mamão), no bair-

ro de São Francisco, padeciam com a falta de água em suas residências, pois viviam 

de uma única torneira pública.  A reivindicação dos moradores junto ao Departa-

mento de Águas era simples, mas continuava sem solução: uma derivação a partir 

do cano geral que passava em frente ao Sanatório Adriano Jorge. A execução da 

obra acabaria com o suplício da lata d´água na cabeça desde as cacimbas e igarapés, 

ou o sofrimento nas longas filas que se formavam na única torneira pública existen-

te. Apesar de simples a obra não foi priorizada. 
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 Em 1963, Plinio Coelho sucedeu a Gilberto Mestrinho no governo do estado. 

Diante da magnitude do problema, decidiu lançar uma campanha inusitada. Pedia 

para que a população de fumantes da capital amazonense, deixasse de consumir 

cinco cigarros por dia. O apelo pregava que o fumante que aderisse, economizaria o 

suficiente para pagar uma taxa de colaboração mínima mensal. O arrecadado seria 

destinado à manutenção dos serviços de água, tratamento, ampliação da rede aos 

bairros e ruas que não tinham água encanada. Evidentemente a campanha não teve 

sucesso e nada do que o governador pretendia foi realizado.

 Para piorar o tenebroso quadro, no início de outubro daquele ano, a vazante 

do rio Negro foi grande e o racionamento inevitável. Assim, tal qual ocorrera em 

1961, o Departamento de Águas voltou a improvisar e novamente fazer uso dos 

motores dinamarqueses, que supriam a energia elétrica do Bombeamento. Uma 

bomba complementar de sucção do rio para os decantadores também foi instalada, 

o que permitiu o fornecimento para a cidade de mais seis milhões de litros de água 

diariamente. Mas o recurso para atenuar o problema de nada adiantou, pois, a ne-

cessidade da cidade era de 45 milhões de litros diários.

 No fim daquele mês, o colapso foi total e a capacidade de abastecimento 

caiu para cinco milhões de litros de água diários. Dessa forma, a sofrida população 

manauara teve que recorrer aos igarapés e às latas d´água na cabeça. Em todos os 

quadrantes da cidade formavam-se filas nas cacimbas. Os que podiam, recorriam 

aos igarapés e balneários, uma situação patética.

 De fato, em 1965, a água já passava por tratamento (sulfato de alumínio, cal 

e floculadores), mas esse era insuficiente para que chegasse às torneiras livre de 

qualquer resíduo e apropriada para o consumo humano. Os primeiros passos para 

a solução do tratamento de água em Manaus foram dados durante o governo Artur 

Reis. A equipe responsável era composta por Aldyr Cajuhy, Geraldo Bezerra e Ben-

jamim Benchimol.
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 No fim do mês de agosto, engenheiros especializados no assunto do Depar-

tamento de Águas do Estado da Guanabara realizaram estudos que permitiriam 

a plena realização dos serviços do processamento do tratamento de água. Além 

disso, a parceria previa o treinamento de engenheiros da empresa amazonense na 

Guanabara. Tinha-se a expectativa de que até fevereiro de 1966, Manaus já estivesse 

servida de água tratada. Pura fabulação.

 Uma Concorrência Pública para a construção da nova estação de tomada 

d’água foi realizada. A abertura das propostas deu-se no dia 18 de janeiro de 1966. 

Participaram do processo licitatório as empresas ECISA e PLANENGE, a ECISA 

sagrou-se a vencedora.

 Em outubro de 1967, agora sob o governo de Danilo Matos Areosa, foi san-

cionada a lei que fixava a participação financeira do governo do estado no orçamen-

to de remodelação e ampliação dos serviços de abastecimento de águas de Manaus. 

A lei autorizava o governo do estado e o agora Departamento de Águas e Esgotos, 

a contratar firma brasileira de notória idoneidade, especializada em engenharia sa-

nitária, para servir como consultor e fiscal durante a execução das obras, além de 

realizar operações financeiras com organizações nacionais ou internacionais, como 

mutuário ou fiador, até o montante de seis milhões de cruzeiros novos.

 No dia 1º de fevereiro de 1968, ocorreu no Bombeamento o lançamento da 

pedra fundamental da construção do novo sistema de abastecimento de águas de 

Manaus. Além do governador Areosa, o evento contou com as presenças do minis-

tro do Interior, Albuquerque Lima, e do ministro das Comunicações, Carlos Simas.

 De todos os governadores daquela década, nenhum fez mais uso da publici-

dade da problemática do abastecimento de água quanto Areosa, especialmente ao 

longo dos anos de 1968 e 1969. Ele considerava um dos maiores empreendimentos 

levados a efeito na capital amazonense. Anunciava que quando o ano de 1970 che-

gasse, as obras estariam concluídas e Manaus passaria a contar com um moderno e 

eficiente sistema de abastecimento de água e com estação de tratamento. Propagan-
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deava que a cidade inteira e seus bairros passariam a contar com uma abundância 

de água jamais vista. Anunciava a construção de cinco novos reservatórios em dife-

rentes pontos da cidade, inclusive nos bairros, o que garantiria um funcionamento 

“normal e eficiente”. Manaus, portanto, substituiria um sistema obsoleto, construí-

do no século XIX, quando Manaus tinha um pouco mais de 30 mil habitantes, por 

um novo e moderno.

 Mas a propaganda maciça do fim do regime de conta-gotas era falaciosa e a 

população de Manaus voltava a penar com a falta d’água em suas torneiras. O uso 

do expediente de improviso fez-se necessário e a velha cantilena de lamento, res-

ponsabilizando a vazante do rio Negro, voltou.

 As décadas subsequentes continuaram a apresentar problemas que vão desde 

o abastecimento e tratamento, até o saneamento básico, este último, desastroso. O 

mais recente relatório do Trata Brasil produzido com a GO Associados, põe Ma-

naus entre os dez piores do País no Ranking do Saneamento Básico. O estudo foi 

baseado nos números do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Bá-

sico-SNIS, do Ministério das Cidades.



3
Arthur Reis e a 

internacionalização 
da Amazônia
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 A reunião realizada no ministério da agricultura sob a presidência do ministro 

daquela pasta,  Hugo de Almeida Leme, acendeu a luz de alerta. A assembleia que 

contou com a participação de representantes das Forças Armadas, do Banco de 

Crédito da Amazônia, da SPEVEA (Superintendência do Plano de Valorização 

Econômica da Amazônia), do Ministério das Relações Exteriores e do embaixador 

dos Estados Unidos, professor Lincoln Gedon, apreciou o plano proposto por 

empresas norte-americanas, de criação de um organismo, sob a bandeira ianque na 

Amazônia.  A ideia era a lavratura de um convênio entre o Ministério da Agricultura 

e a Academia de ciências de Washington, com o objetivo de colocar, sob a supervisão 

norte-americana, todos os órgãos oficiais da região amazônica. Também presente 

naquela reunião, o governador do Amazonas, professor Arthur César Ferreira Reis, 

renitente defensor da Amazônia, de pronto manifestou o seu veemente protesto. 

O assédio internacional o incomodou tanto, que assim que ele saiu do Ministério 

da Agricultura, foi direto ao Estado Maior das Forças Armadas e ao Conselho de 

Segurança Nacional, reiterar sua convicção contrária à proposta, convicção essa, 

já sobejamente exposta em seu livro “Amazônia e a cobiça internacional”, lançado 

naquele mesmo ano de 1965.

 Em novembro do ano anterior, Arthur Reis já denunciara ao governo federal, 

a presença de um grupo de técnicos norte-americanos do Instituto Hudson, 

com sede em Washington, que penetrou o território brasileiro em embarcações 

provenientes da Colômbia e percorreu a Amazônia brasileira realizando pesquisas, 

sem as autorizações do governo federal e governo estadual. Pior, ao solicitar os 

relatórios finais dos estudos realizados pelos americanos, estes lhe foram negados. 

Desta vez o governador denunciava que empresas norte-americanas queriam “a 

partilha da Amazônia”. Sua posição era clara e firme, ele não permitiria “tal coisa 

em seu governo, pois além da exploração do solo, os americanos estão fazendo uma 

espécie de inventário no sentido de saber o que fazer amanhã com a finalidade de 

recuperar o que estão perdendo em outras áreas”.  Entendia o governador que o 
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Brasil não era uma colônia e o inventario que se pretendia fazer da Amazônia, era 

um assunto de segurança nacional.

 Sim, ele propugnava que a Amazônia deveria receber auxílios não só dos 

Estados Unidos, como também de outras nações, mas esses organismos deveriam 

ter chefia brasileira, autorizada pelo governo.  Absurdo seria aquiescer à proposta 

norte-americana de criação da Fundação de Pesquisas Tropicais, a qual seria subor-

dinada ao Instituto Interamericano de Pesquisas Tropical, cuja sede deliberativa se 

localizava em Washington e a Junta Executiva, em Porto Rico. Em sua opinião seria 

a reedição – em termos ainda piores – do antigo projeto de criação de um Instituto 

Internacional da Hileia Amazônica, discutidos 16 anos antes, o qual provocou um 

vendaval de críticas contra as autoridades brasileiras de então. Para o governador, 

concordar seria estar em descordo com os legítimos interesses nacionais.

 A reação de Arthur Reis, um dos principais responsáveis pela política nacio-

nal de valorização da Amazônia, com serviços prestados a vários governos há mais 

de 30 anos, suscitava uma nova campanha não xenófoba, mas nacionalista; demo-

crática e não totalitária no País. A questão estava a exigir providências por parte do 

governo e pronunciamento de partidos políticos.

 A posição do governador ganhou a solidariedade nacional, inclusive dos 

militares que, através do porta-voz do ministro da Guerra, declararam que os 

militares jamais concordariam com a intervenção estrangeira na Amazônia, pois a 

região se constituía em “patrimônio intocável que deve ser explorado, unicamente 

por brasileiros”.

 Incansável em sua luta, Arthur Reis fez conferências no Instituto Militar de 

Engenharia, na praia Vermelha; na Escola Superior e Guerra; no Clube Naval; na 

Confederação da indústria, em Brasília; na Comissão de Valorização da Amazônia 

da Câmara dos Deputados e, finalmente, em encontro com o presidente Castelo 

Branco, o governador do Amazonas reiterou a sua negação quanto à proposta nor-

te-americana, considerada “ousada, atrevida e arrogante”. Os ianques defendiam 
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a necessidade de ação imediata, porque a pesquisa era vital e educação agrícola, 

extensão e pesquisa, eram o compromisso dos Estados Unidos.

 O posicionamento do “estadista da Amazônia” era tão peremptório e convin-

cente, que conseguia a adesão de políticos contrários, como os oposicionistas, senador 

Artur Virgílio Filho e o deputado federal, Bernardo Cabral, o único a votar contra a 

eleição indireta de Arthur Reis, quando apresentada pelo Marechal Castelo Branco.

 Na Câmara Federal, o então deputado federal José Esteves, na ocasião presi-

dente da Comissão Técnica de Valorização da Amazônia, depois de ouvir o gover-

nador na sessão especialmente convocada para aquele órgão, ocupou a tribuna e 

disse: “se o Brasil não se convencer de que na Amazônia há problema sério a exigir 

a sua ação equilibrada, enérgica, intensa, continuada e objetiva, um dia poderá ter 

o desprazer de saber que a Amazônia não lhe pertence mais”.

 A verdade é que a nação despertou em defesa da Amazônia, e Reis publica-

mente ganhou a adesão do ministro da Guerra, do ministro do Interior, do chefe 

do Estado Maior do Exército, do governador de São Paulo, Adhemar de Barros, da 

imprensa esclarecida, de estudantes, operários, intelectuais e figuras representativas 

da burguesia comercial e industrial brasileira. O governo brasileiro finalmente en-

tendeu que o plano do Instituto Hudson poderia comprometer a segurança nacio-

nal e os interesses da pátria e desistiu do convênio.

 Destaque-se que o jornal O Globo, pertencente ao circuito “Time-life” e o 

Jornal do Brasil, eram alinhados ao plano norte-americano, esse último, inclusive, 

em editoriais, classificou de “emocionalismo” e “primarismo” os temores de aliena-

ção da Amazônia.

 Em dezembro de 1967, agora na condição de ex-governador, Arthur Reis 

voltou a defender a Amazônia, contrário a permissão de aquisição de imensos lati-

fúndios pela United Fruit, empresa conhecida como provocadora de guerras e der-

rubadora de presidentes. A empresa havia transformado a Guatemala, Honduras e 

outras repúblicas centro-americanas, em dependências suas. “Não podemos guate-
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malizar a Amazônia, tampouco permitir que o Pentágono instalasse bases militares 

secretas na Amazônia, com vistas a III Guerra Mundial”.

 Em 1968, em entrevista para a imprensa amazonense, Arthur Reis informou 

que vinte milhões de hectares do território brasileiro, incluindo dois municípios 

inteiros, já haviam sido vendidos a estrangeiros. Esses dados haviam sido apurados 

pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Federal. Dois milhões de hec-

tares no Amazonas – em Nhamundá, Manaus e Itacoatiara -, um milhão de hecta-

res em Roraima, incluindo o Pico da Neblina e, no Pará, cinco milhões de hectares, 

isso somente na Região Norte. Dada à gravidade da situação, informou Arthur, 

que a CPI exigiu do governo federal que as transações ilegais de venda de terras a 

estrangeiros fossem objeto de ações anulatórias urgentes. Essas transações ilegais 

ocorreram especialmente no Pará, Bahia e região Centro-Oeste, eram documentos 

com assinaturas falsas de pessoas sem escrúpulo, que enganaram estrangeiros. Isso, 

evidentemente, descaracterizava a ideia de efetiva transferência de domínio de ter-

ras em grande escala para cidadãos estrangeiros.

 No fim daquela década, agora na condição de presidente do Conselho Nacional 

de Cultura, Arthur Reis, durante uma conferência em Belo Horizonte, a convite da 

Universidade Federal de Minas, declarou que finalmente o Brasil tinha uma política 

de Estado, resultado de uma consciência nacional que se criou em torno da Amazônia. 

Que a internacionalização da Amazônia já não mais representava um assunto exóti-

co ou sensacional em qualquer região do País. E concluiu dizendo que nunca houve 

cogitação muito séria, no sentido de internacionalizar a Amazônia, houve ideias de 

elementos estrangeiros, de atuar de maneira estranha à soberania brasileira.

 A tentativa de internacionalização, portanto, nunca teria passado do cam-

po da suspeita. Será? O que de certo sabemos é que a Amazônia e seus quase 6,5 

milhões de quilômetros quadrados abrigam a maior reserva de biodiversidade e a 

maior bacia hidrográfica do mundo, além, é claro, dos imensuráveis recursos mi-

nerais. Dessa imensa área amazônica, quase 4,2 milhões de quilômetros quadrados 
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estão localizados em terras brasileiras. Ou seja, a maior parte do bioma e suas ri-

quezas. E isso, indubitavelmente, sempre despertou a cobiça estrangeira.

 Ao longo dos anos posteriores a década aqui tratada, frases de políticos e 

autoridades estrangeiras sobre a Amazônia são claras, objetivas e não deixam dúvi-

das: Margaret Thatcher, a ex-Primeira-Ministra da Inglaterra, por exemplo, disse: 

“Se os países subdesenvolvidos não conseguem pagar suas dívidas, que vendam 

suas riquezas, seus territórios e suas fábricas”; “O Brasil precisa aceitar uma so-

berania relativa sobre a Amazônia”, declarou François Mitterrand, ex-presidente 

da França, Paris; “Ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é 

deles, mas de todos nós”, declinou Al Gore, Vice-Presidente dos Estados Unidos; 

“O Brasil deve delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia aos organismos 

internacionais competentes”, externou Mikhail Gorbachev, ex-chefe do governo da 

antiga União Soviético; “As nações desenvolvidas devem estender o domínio da lei 

ao que é comum a todos no mundo. As campanhas ecológicas internacionais que 

visam à limitação das soberanias nacionais sobre a região amazônica estão deixan-

do a fase propagandística para dar início à fase operativa, que pode definitivamente 

ensejar intervenções militares diretas sobre a região”, declarou John Major, ex-Pri-

meiro-Ministro da Inglaterra; “Os países em desenvolvimento com imensas dívidas 

externas devem pagá-las em terras, em riquezas. Vendam suas florestas tropicais”, 

disse George W. Bush, quando candidato à presidência dos Estados Unidos, em 

debate com Al Gore; “Só a internacionalização pode salvar a Amazônia”, frase dita 

durante a reunião do Grupo dos Cem, ocorrida na cidade do México; “A Amazônia 

é patrimônio da humanidade. A posse desse imenso território pelo Brasil, Venezue-

la, Colômbia, Peru e Equador é meramente circunstancial”, pensamento externado 

no Conselho Mundial das Igrejas Cristãs, em Genebra, Suíça.

 



4
Ocupação urbanística de 

Manaus, um caso de ...
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BAIRRO DE EDUCANDOS

 Havia um latifúndio no bairro de Educandos, cujo imbróglio entre os pro-

prietários e os sucessivos governos estaduais, já se arrastava por 30 anos. Situação 

que resolveria um problema social dos mais agudos, em relação à propriedade da 

terra no município de Manaus. Tratava-se da questão das terras pertencentes aos 

Senhores Pedro Telles da Cruz e Hidelbrando Marinho, localizadas na área onde se 

encontrava a parte mais populosa do bairro de Educandos. Com o crescimento da 

cidade e o concomitante crescimento populacional, o latifúndio havia passado de 

suburbano para quase urbano, uma vez que o bairro, àquela altura, já fazia parte 

integrante da urbe, nada parecendo com um subúrbio distante.

 A postergação da solução da questão contribuía para a valorização natural 

do terreno, em decorrência da própria ocupação da área. Coube ao governador Gil-

berto Mestrinho liquidar a pendência. A assinatura dos termos da venda deu-se em 

Palácio Rio Negro, no dia 13 de outubro de 1961, documento assinado pelo gover-

nador Mestrinho e pelos Senhores Pedro Telles da Cruz e Jauary Marinho, naquele 

ato representando o seu genitor, Senhor Hidelbrando Marinho. Alguns funcioná-

rios do Palácio e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Joel Ferreira da 

Silva, testemunharam aquele momento, que culminou com o repasse do cheque 

dez milhões de cruzeiros.

 A solução da questão social que tanto afligia milhares de pessoas permitiu 

que seus moradores, finalmente, pudessem dizer: agora a terra é minha.

 

RUA TAPAJÓS

 No ano de 1963, a urbanização tomava conta de Manaus, havia obras públi-

cas espalhadas por toda a cidade. Nessa onda progressista, no Centro, aterrou-se 

e retificou-se a Rua Leonardo Malcher. Para os moradores daquela rua, era uma 

benfeitoria mais que necessária; para os moradores da Rua Tapajós, os serviços re-

alizados na vizinha transversal eram animadores, mas não resolvia o inconveniente 

problema do covão ao sopé do Instituto Benjamim Constant.
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 O trecho era inacessível aos automóveis e um suplício para os pedestres, que 

pra chegarem a Rua Ramos Ferreira, precisavam dar a volta por trás do Instituto de 

Educação. Pior era imaginar o dia em que um morador precisasse de atendimento 

emergencial, seriam horas de angústia e padecer. A verdade é que o tempo havia 

parado nos degraus da íngreme escada, testemunha estática e muda da história 

daquela rua.

 A chegada das primeiras carradas de material e os primeiros homens para 

iniciar as obras da Rua Tapajós, mudou essa desoladora perspectiva e até arrancou 

confissão de alívio: “Isto até parece um sonho”, disse um velho morador que já não 

mais acreditava que o progresso por lá chegasse. O início das obras creditou-se ao 

vereador Xenofonte Antony, que apelou ao prefeito Josué Cláudio de Souza, tendo 

esse decidido realizá-la.

 Dez homens cavaram enormes valões, para que fosse erguido um muro de 

arrimo de dois metros de altura, o que possibilitou o aterro que permitiu o acesso 

de veículos automotores, no trecho compreendido entre as Ruas Ramos Ferreira e 

Leonardo Malcher.

 Foi assim que, durante o segundo semestre de 1963, o vão que tanto atormen-

tava os moradores da Rua Tapajós recebeu aterro, dando lugar à ladeira que – raro 

o morador de Manaus que ainda não experimentou – sempre causa um friozinho 

na barriga, quando o carro parte em velocidade, cruza a Rua Leonardo Malcher e 

alcança o topo da ladeira, momento em que precisa ser frenado, antes que alcance 

o cruzamento com a Rua Ramos Ferreira.

 Inimaginável não ter essa artéria como opção de acesso ao Teatro Amazonas, 

a Praça São Sebastião, a Praça do Congresso e a Praça da Saudade, só para citar 

alguns sítios históricos do Centro de Manaus, ou mesmo como atração turística, 

especialmente para os mais jovens, que apreciam velocidade e emoções radicais.
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BAIRRO PRAÇA 14

 A revolução foi geral quando, em 1968, durante a gestão do prefeito Paulo 

Pinto Nery, se pensou trocar o nome do bairro Praça 14 para Praça Portugal. Houve 

repercussão na Assembleia Legislativa, protesto em forma de música e a ameaça da 

Escola de Samba não desfilar. Essa proposta de mudança fez desaparecer o bumbá 

Caprichoso, boi que representava a Praça 14 de Janeiro nas paradas juninas. Além 

disso, ninguém mais queria ensaiar e o samba começava a perder o conceito no seio 

da juventude da Praça.

 O bairro já tinha perdido tantas coisas: as sessões às quintas-feiras e sábados 

nas quais, durante ritual, se destacavam os “pais de santo”; as bancas de tacacá e a 

de bolo de mandioca; as palmeiras que esverdeavam parte do bairro; as morenas, 

as batucadas e os passistas; desapareceram os crioulos que empinavam papagaio e 

eram apanhados pela polícia no Barro Vermelho (região que compreende boa par-

te das Ruas Ayrão, Emílio Moreira, Nhamundá, Apurinã e outras), cujo barro era 

mesmo vermelho, de uma argila pegajosa; os circos que lá gostavam de se instalar, 

fazendo com que o bairro tomasse contato com a sociedade; também as agremia-

ções Palmerinha, Eldorado e Fluminense e as noitadas carnavalescas. Só o bairris-

mo e a igreja continuavam os mesmos.

 Ninguém sonhava investir em imóveis no bairro de ruas que empoçavam 

em dias de chuva, mas tentavam arrebatar-lhe o nome. Que coisa mais esquisita! 

Felizmente não vingou.
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BAIRRO COMPENSA

 No dia 20 de janeiro de 1969, mais de cinco mil pessoas, a maioria oriunda 

do interior do estado, invadiram impiedosamente terras situadas na Compensa. Os 

retirantes chegavam diariamente, queimavam o terreno, limpavam e construíam 

seus barracos, desconsiderando os apelos em contrário de uma senhora de nome 

Sebastiana, que não tinha qualquer documento que comprovasse a sua proprieda-

de, mas que se intitulava dona da área invadida.

 Os invasores aguardavam o posicionamento final do governo, mas enquan-

to não chegava, o ambiente continuava sendo de construção desenfreada, envolta 

pela fumaça branca das queimadas. Não havia luz, esgoto e nem infraestrutura. A 

água limpa e fresca que abastecia os novos moradores era retirada do igarapé de-

nominado igarapé da Viúva e as necessidades fisiológicas mais urgentes eram feitas 

no mato. A bagunça era tamanha que, da parte dos invasores, não havia qualquer 

preocupação e tampouco respeito com os corredores que viriam a se tornar ruas. 

Havia exceções, é claro, como a já batizada Rua da Viúva, uma longa picada que 

dava acesso à casa da misteriosa Sebastiana, que se dizia viúva e tinha quatro filhos.

 Mas a contenda estava apenas começando, pois outra viúva, a senhora Ma-

ria do Nascimento Borel, a viúva Borel, se apresentava como proprietária de uma 

enorme área invada. A diferença entre as viúvas Sebastiana e Maria é que, diferente-

mente da primeira, a segunda tinha os documentos comprobatórios de proprieda-

de de toda a sua área invadida.  Os grileiros agora se digladiavam com quem tinha 

legitimidade para requerer de volta o que era seu.

 Cogitou-se que a viúva Borel mantinha armados seus dez filhos. Isso teria 

ocorrido após serem desferidos tiros contra a sua residência, em plena quinta-feira 

santa daquele abril de 1969. No sábado de aleluia seus filhos revidaram, atirando 

contra espiões que rondavam a sua casa.

 Passados quase três meses desde o início da invasão, os problemas persistiam 

sem que o governador Danilo Areosa tivesse adotado qualquer providência para 
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soluciona-lo, ainda que a Diretoria da Divisão de Levantamento e Cadastro da Se-

cretaria de Produção, que sequer sabia a quem pertencia o imenso terreno que, em 

um mês, havia se transformado radicalmente, já tivesse destacado um perito que 

fez o levantamento geral e o esboço do mapa da área.

 Aproveitando-se disso, os grileiros devastaram a imensa área verde e polu-

íram os três igarapés que havia no local, pois os utilizavam para o escoamento de 

suas fossas.

 Em maio do mesmo ano, grileiros e uma patrulha da Polícia Militar, sob o 

comando do capitão Nathan Lamego, invadiram a propriedade da viúva Maria Bo-

rel. Entraram em sua casa e de lá arrancaram, à força, um de seus filhos, a pretexto 

de que ele andava armado de rifle. O advogado da viúva Borel, Dr. Miguel Barrela, 

autor da ação de reintegração de posse impetrada na 6ª Vara Cível, agiu rápido e 

representou, junto ao comando da corporação e a Delegacia de Ordem e Políti-

ca Social, contra o militar, por invasão de domicílio. Defendia o advogado, ainda, 

que entre os invasores havia moradores dos bairros da Glória e Raiz, interessados 

apenas em se apropriar das terras para fins especulativos, uma vez que a maioria 

deles tinha propriedades nos seus respectivos bairros, devidamente constatadas nos 

cartórios de registros de imóveis. Sobre a violência cometida contra o filho da sua 

constituinte, Dr. Barrela chegou a declarar à imprensa: “de agora em diante a família 

da viúva tem ordens para atirar em quem ousar invadir sua propriedade, pois a lei 

assegura esse direito”.

 Após a invasão de sua casa, a viúva Maria do Nascimento Borel, através do 

jornal A Crítica, pediu proteção às autoridades, pois o ambiente ficara ainda mais 

hostil entre os invasores e a sua família. Especialmente depois do episódio em que 

um de seus filhos, ao fazer a travessia do igarapé existente dentro da propriedade da 

família, precisou se defender de uma agressão perpetrada por grileiros, ocasião em 

que foi ferido por pauladas.
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 Àquela altura dos acontecimentos, os grileiros já haviam ocupado cerca de 

1 milhão de metros quadrados de suas terras – de um total de 1 milhão e 200 mil 

metros quadrados -, situadas próximo à Usina do Bombeamento, glebas deixadas 

por seu falecido marido, Sr. Roberto Borel.

 Enquanto as terras da Compensa continuavam sendo ocupadas diariamente, 

a viúva Borel exigia a imediata desocupação da área que afirmava lhe pertencer, 

mas com dez filhos para criar, não pode das terras cuidar, nem mesmo cerca-las, 

deixando-as quase que abandonadas. Isso conspirou a favor dos milhares de inva-

sores que, somados aos moradores da antiga cidade flutuante, demarcaram áreas e 

lá se instalaram definitivamente, dando origem ao bairro da Compensa.

 A considerar o histórico de sucesso da indústria da invasão em Manaus, nos 

últimos 40 anos, não surpreende que o apoio solicitado pela viúva Borel ao Secre-

tário de Produção, Hugo Brandt, e ao governador Danilo Duarte de Matos Are-

osa, resultasse infrutífero. O que ocorreu de fato no bairro Compensa, foi mais 

um clássico exemplo do descaso do poder público, que consentiu que a ocupação 

urbanística de Manaus fosse feita de forma desordenada, violentando-a e desfigu-

rando-a definitivamente. Além desses crimes perpetrados contra a antiga “Paris 

dos Trópicos”, o poder público foi condescendente com a especulação imobiliária, 

que permitiu o enriquecimento de notórios grileiros, com o luxuoso auxílio, prin-

cipalmente, dos governos pós-regime militar.

 Por ironia ou coincidência, o poder político “invadiu” o bairro e hoje abriga 

a sede do governo do estado e a Prefeitura de Manaus.



5
A origem do 

Banco do Estado 
do Amazonas - BEA
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 O Banco do Estado do Amazonas – BEA foi criado através do decreto nº 

98, de 18 de dezembro de 1956, ato normativo sancionado pelo governador Plínio 

Ramos Coelho. Sua inauguração deu-se em 19 de maio de 1958, dois anos antes 

do início da década de 1960, objeto desta série. Sua sede ficava na Avenida Sete de 

Setembro, nº 867, no edifício onde antes funcionava o Diário Oficial, junto a Biblio-

teca Pública. Na data de sua inauguração, o estado ainda era governado por Plínio 

Coelho e Manaus pelo prefeito Gilberto Mestrinho. O primeiro presidente do BEA 

foi o Sr. Jacob Sabbá, tendo o professor Samuel Benchimol como vice-presidente; 

o Sr. José Ribeiro Soares, superintendente; e o Sr. Jorge Assaud Aucar, diretor de 

finanças. O BEA iniciou suas atividades bancárias com um capital de 20 milhões 

de cruzeiros e, em 1960, havia atualizado para 80 milhões. Naquele ano, o banco 

dispunha de 400 acionistas.

 Em 30 de janeiro de 1961, foram inauguradas suas novas dependências, na 

Rua Henrique Martins. Em discurso proferido durante a solenidade, o presidente 

do banco, Sr. Jacob Sabbá, disse: “Vencemos a barreira da descrença e do pessi-

mismo daqueles que não acreditavam no empreendimento; conseguimos captar a 

simpatia e a confiança integral do público e de todas as classes sociais; recebemos 

os aplausos da imprensa escrita e falada”.

 Ainda em 1961, tendo agora como governador do estado, o professor Gil-

berto Mestrinho, um de seus fundadores, o banco comemorava o seu terceiro ano 

de existência com uma carteira de cinco mil clientes e, além da matriz, dispunha da 

Agência Metropolitana do Mercado, na Rua dos Barés, nº 145, inaugurada que fora 

em 23 de fevereiro. O BEA ou o “nosso banco”, como os amazonenses o chamavam, 

pregava que fazia do estabelecimento de crédito “o principal motor de desenvolvi-

mento do estado do Amazonas”.

 Em fevereiro daquele mesmo ano, o governador, entusiasmado com o “pro-

gresso” do BEA, anunciava através da imprensa, medidas necessárias para instalar 

agências do banco em Parintins e Itacoatiara, notícia que muito animou os agricul-
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tores e criadores dos dois municípios, pois assim não teriam mais necessidades de 

se deslocarem até Manaus, operação que se constituía em grande desconforto. En-

quanto não se fazia presente em sedes de municípios do interior, o banco priorizava 

a conclusão das obras da agência do banco no bairro de Educandos. Sua inaugu-

ração ocorreu somente no dia 2 de janeiro de 1962, em decorrência das alterações 

e adaptações na planta original do projeto. O prédio de dois andares ficava na Av. 

Leopoldo Peres, nº 649, e suas benfeitorias custaram 2 milhões de cruzeiros.

 Apesar do anúncio feito pelo governador Gilberto Mestrinho em 1961, a 

agência do BEA de Parintins só foi inaugurada em 28 de abril de 1964, durante o 

governo do Sr. Plinio Ramos Coelho. A sucursal prometia assistência ao homem do 

campo, da indústria e do comércio. Aquela filial foi a primeira fora da capital. No 

primeiro dia de funcionamento, a carteira de depósito arrecadou quantia superior 

a 70 milhões de cruzeiros.

 A agência de Itacoatiara inaugurou quatro meses depois, em 29 de agosto de 

1964. Era um sábado e a cidade excitou-se com o evento desde as primeiras horas, 

quando a lancha condutora da caravana governamental aportou à cidade. A inau-

guração da filial situada na Avenida Getúlio Vargas, nº 77, deu-se às 11 horas. O 

governador agora era o professor Arthur César Ferreira Reis, já que em 13 de junho 

daquele ano, o Sr. Plínio Coelho, sob a acusação de corrupção administrativa, teve 

seu mandato cassado e seus direitos políticos suspensos por dez anos, nos termos 

do AI-4. Arthur Reis havia sido indicado pelo presidente Humberto Castelo Bran-

co e ratificado pela Assembleia Legislativa do Estado. Menos de um ano depois, 

em 19 de abril de 1965, Plínio Coelho teve sua prisão decretada. Representando o 

governador recém-empossado, esteve o deputado Andrade Neto. O acontecimen-

to também contou com as presenças das seguintes autoridades: prefeito Galdino 

Alencar, o diretor Oswaldo Alves da Silva, representando a presidência do BEA, e 

o presidente da Associação Comercial, Sr. Armindo Ausier. Apesar de ter sido ins-

talada no final do expediente de sábado, a agência recebeu um volume de depósito 

da ordem de 10 milhões de cruzeiros.
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 Com a sua ascensão ao governo do estado, o professor Arthur Reis exonerou, 

no dia 1º de julho de 1964, o Sr. Adriano Bessa Ferreira, presidente que havia sido 

empossado por Plínio Coelho, das funções de presidente do Banco do Estado Ama-

zonas e nomeou o comerciante e industrial Robert Philippe Daou – falecido no 

dia 14 de dezembro de 2016, aos 87 anos. Um ano depois, em 27 de julho de 1965, 

assumiu a presidência do banco o Sr. Mário Expedito Neves Guerreiro, empresário 

e advogado – no dia 08 de outubro último, ele completou 97 anos de existência.

 No dia 31 de março de 1965, festejando o aniversário do golpe militar, o Ban-

co do Estado do Amazonas inaugurava o seu novo edifício sede, situado na Avenida 

7 de Setembro. A obra com a assinatura do engenheiro Nelson Ribeiro Porto, teve 

início em 1963. Eram instalações luxuosas, amplas e confortáveis, distribuídas em 

três pavimentos, com elevadores e ar condicionado, além de um andar com copa, 

tudo isso numa área de aproximadamente 1.500 m². Ao encerrar a cerimônia, o 

governador Arthur Reis deu instruções ao então secretário de Economia e Finanças 

do estado, Sr. Danilo de Matos Areosa, para promover depósito de 500 milhões de 

cruzeiros, à conta do estado, a fim de iniciar a formação do capital da Companhia 

Amazonense de Telecomunicações – CAMTEL.

 Depois de Parintins e Itacoatiara, foi a vez de Boca do Acre, que teve a sua 

agência inaugurada no dia 15 de setembro de 1965, ano em que o banco ocupava o 

sexto lugar na classificação geral dos bancos no Brasil.

 Em 22 de janeiro de 1966, o BEA inaugurou a quarta agência no interior, no 

município de Maués. A finalidade informada pelo banco era assistir a indústria, o co-

mércio, a pecuária e a lavoura daquele município. O gerente da filial de Maués era o Sr. 

Holand de Melo Botelho. Durante a inauguração que contou com a presença do gover-

nador Arthur Reis, foi anunciada assistência de crédito ao guaraná. O depósito inicial 

foi de quase 13 milhões de cruzeiros, a maioria de industriais e comerciantes locais.

 No final de julho de 1966, o prefeito de Manacapuru anunciou em nota pu-

blicada na imprensa escrita, a previsão de inauguração da sucursal do BEA, pois 
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dois funcionários do BEA haviam estado na sede daquele município, com a finali-

dade de escolher um prédio onde funcionaria a agência provisoriamente, enquanto 

seriam iniciadas as obras para a construção da sede própria, em terreno já escolhi-

do na avenida principal da cidade.

 No dia 22 de fevereiro de 1968, o BEA, sob a presidência do Sr. Stephenson 

Medeiros inaugurou a agência Guanabara, no Rio de Janeiro. A cerimônia ocorreu 

nas dependências da Representação do Governo do Estado do Amazonas- Regeam, 

na Rua da Assembleia nº 60, enquanto se aguardava a entrega da sede definitiva. O 

evento foi presidido pelo governador Danilo de Matos Areosa. Mais de 300 pessoas 

assistiram a cerimônia. Participaram do acontecimento: o governador do estado da 

Guanabara, Negrão de Lima; o vice-governador do Amazonas, Ruy Araújo; além 

de personalidades de destaque da vida administrativa, financeira e industrial da-

quele estado. O comando da agência ficou sob a responsabilidade do Sr. Vicente de 

Moura Costa Júnior. No discurso de inauguração, o governador Areosa disse que 

estava cumprindo o programa governamental de impulsionar com equilíbrio e for-

ça o grande plano de integração da Amazônia à comunidade brasileira. Registre-se 

que a carta patente daquela filial fora obtida ainda sob a orientação do governador 

anterior, Arthur Reis.

 Em novembro de 1968, o BEA, igualando-se aos principais estabelecimentos 

bancários do Brasil, adotou o Caixa Executivo, para o atendimento de cheques, em 

Manaus, na sua Agência Central.  Pelo novo sistema, o cliente passou a ser atendido 

no guichê, em tempo não superior a um minuto, eliminando a prática anterior de 

espera.

 Há registros históricos de que o banco serviu para interesses políticos nada 

republicanos e contribuiu para gerar fortunas de personalidades importantes da 

sociedade amazonense, “clientes” que nunca honraram compromissos financeiros 

assumidos, aplicando gigantescos calotes no banco. Notórios golpistas que 

constituíram patrimônio à custa daquela instituição estadual. Somado a isso, 
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mudanças ocorridas na política do setor levou-o, junto com outros bancos estaduais, 

a extinção.

 Primeiro o BEA foi federalizado, organizado em termos operacionais e, en-

fim, leiloado, em 24 de janeiro de 2002. O Bradesco, única instituição pré-qualifica-

da para o leilão, o comprou pelo valor mínimo de R$ 182,914 milhões. A venda do 

“nosso banco” durou apenas três minutos.



A 

6
Colônia japonesa 
Efigênio de Sales
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 No mandato do governador Ephigenio Ferreira de Salles (1926–1929), preo-

cupado em criar alternativas econômicas para o estado que preenchessem o vácuo 

surgido com o fim da economia gomífera, no início daquele século, tinha interesse 

em atrair imigrantes japoneses para o Amazonas. A introdução de novas técni-

cas de cultivo e a entrada de novos produtos agrícolas eram muito bem-vindas, 

pois poderiam vir a se consolidar como economicamente viáveis. Assim, em 1926, 

quando o primeiro embaixador do Japão no Brasil, Shichita Tatsuke, visitou Ma-

naus, recebeu do governador do Estado do Amazonas a concessão de terras para 

colonos japoneses.

 No dia 11 de março de 1927, com o apoio do sucessor de Shichita Tatsuke, 

o embaixador Akira Ariyoshi, juntamente com Genzaburo Yamanishi e Kinroku 

Awazu, assinaram o contrato de opção com o governador Ephigenio Salles, para a 

escolha de áreas apropriadas dentro de 2 anos, com recursos próprios. Foi a primei-

ra concessão de terras aos japoneses na Amazônia.

 No dia 2 de janeiro de 1930, chegaram ao Amazonas os primeiros colonos 

japoneses. Eles se estabeleceram e se dedicaram ao cultivo do guaraná, em Maués.  

Entretanto, em 1941, uma epidemia de malária matou várias famílias, fazendo com 

que esses japoneses se dirigissem para a colônia japonesa na Vila Amazônia, próxi-

ma a Parintins.

 Em 20 de junho de 1931, a Vila Batista, primeiro nome da Vila Amazônia, 

recebeu a primeira turma de koutakuseis – termo que se refere aos alunos da 

Kokushikan Koutou Takushoku Gakkou (Escola Superior de Colonização de 

Kokushikan), na abreviação, Koutaku. O grupo era composto por 38 jovens com 

idades entre 19 e 20 anos, eram todos estudantes de agronomia, provenientes de 

famílias de classe média e treinados para liderar a colonização japonesa na região 

da Amazônia, a partir do Instituto Vila Amazônia, fundado em 21 de outubro de 

1930, em Parintins. Da 1ª turma, que chegou a Parintins, até a 7ª e última turma, em 

1937, foram 243 graduados.
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 Em 1953, para trabalhar na produção de hortifrúti e avicultura, chegaram 

para a Colônia Sol Nascente, no município de Manacapuru, 17 famílias de imigran-

tes, num total de 54 pessoas.

 Somente em 10 de novembro de 1958, a primeira leva de colonos japone-

ses se instalou em Manaus, na Colônia Efigênio de Sales, localizada na AM-010, 

a partir do quilômetro 40 até o 54, da Estrada Manaus-Itacoatiara. Agricultores 

por excelência, em março de 1960, os imigrantes exibiam os primeiros campos de 

arroz. No ano seguinte, quarenta e três propostas de japoneses daquela colônia, 

pleiteavam empréstimos junto ao Banco de Crédito da Amazônia, para o cultivo da 

mandioca. Os nipônicos queriam experimentar, pela primeira vez, a cultura daque-

le tubérculo.

 Na referenciada colônia trabalhavam 64 famílias, num total de 400 pesso-

as. Lá se cultivava além de arroz, pimenta do reino, verduras, legumes, mandioca, 

cana, milho e o que mais fosse necessário para a alimentação. Através do cooperati-

vismo, vendiam seus produtos, faziam suas compras e recebiam do fomento federal 

e estadual, sementes, máquinas, adubos e outros implementos.

 Em 24 de novembro de 1961, o embaixador do Japão no Brasil, Keiichi Tat-

suke, veio a Manaus exclusivamente para conhecer duas colônias aqui estabeleci-

das: Água Fria, no Cacau Pirêra – antes pertencente ao município de Manaus – e 

a Colônia Efigênio de Sales. Uma motivação de cunho sentimental o trouxe até 

Manaus, seu pai, Shichita Tatsuke, havia sido embaixador no Brasil, de 1923 a 1926. 

Foi ele quem, em 1925, estabeleceu as primeiras bases para o intercâmbio migrató-

rio do Japão com o Amazonas e também quem recebeu do governador Efigênio de 

Sales, uma concessão de terras de cem mil hectares, destinada à agricultura.

 Em 1962, apesar do ciclo das cheias dos rios, os nipônicos, fazendo uso de 

sua tecnologia, superaram as dificuldades naturais e produziram verduras com far-

tura, as quais foram abasteceram as feiras e mercados da cidade.
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 No mesmo ano, dois outros fatos relevantes ocorreram: o primeiro, em fe-

vereiro, sob o patrocínio do Instituto Nacional de Imigração e Colonização, mais 

100 famílias japonesas chegaram ao Amazonas, mas dessa vez para se estabelecer 

em terras pertencentes àquele Instituto, nas Colônias de Bela Vista, em Manaus, e 

Boca do Acre; o segundo, em julho, a Associação dos Nisseis Nipo-Brasileiros do 

Amazonas, entidade fundada no dia 22 de abril daquele ano, em Manaus, lançou o 

primeiro número do jornalzinho “O Nissei”.  A associação tinha por finalidade con-

gregar toda a juventude nipo-brasileira e, através dela, conseguir melhor integração 

na nova pátria, em particular, na região amazônica. Dentre outras informações, o 

jornalzinho trazia a história da criação da Associação.

 No mês de julho de 1966, o consul Todashi Nakagawa e representantes japo-

neses em Manaus, foram visitar a Colônia Efigênio de Sales. O lugar que no ano de 

1958, tinha iniciado com 17 japoneses, agora contava com 62 famílias, totalizando 

353 pessoas, todas dedicadas à agricultura e avicultura. A povoação tinha 80.000 

pés de pimenta do reino plantados e uma produção estimada em 200 toneladas. 

Dessa produção, as famílias oriundas da terra do Sol Nascente exportaram 45 tone-

ladas de pimenta do reino para os Estados Unidos e 20 toneladas para a Argentina.

 Outra atividade desenvolvida por eles era a criação de galinha – para a pos-

tura e abate – e dispunha de um plantel de 15 mil bicos, acumulados em apenas 12 

anos de atividade. A Cooperativa Agrícola Mista Efigênio Sales dispunha de um 

posto de vendas em Manaus, na Rua Dez de Julho, 618, onde era possível adquirir 

ovos, legumes e outros produtos agrícolas.

 Em dezembro de 1967, uma nova colônia japonesa foi instalada nas proxi-

midades do Parque Dez de Novembro, em terras próprias, adquiridas por compra 

a particulares. A colônia agrupava 12 famílias, distribuídas por lotes, que cobriam 

300 hectares. Agora Manaus tinha mais uma colônia para se somar a Bela Vista, 

Água Fria e Efigênio de Sales.

 



38

 O Consul Geral do Japão, Sr. Sadao Kushida, esteve presente durante a co-

memoração do décimo ano de aniversário da Colônia Efigênio de Sales, ocasião em 

que houve diversas competições esportivas, inclusive uma partida de Baseball, além 

de concurso de canção popular e apresentação de peça teatral japonesa.

 No ano de 1968, a safra de pimenta do reino atingiu 300 toneladas; as gali-

nhas, 30 mil bicos, com produção diária de 10.000 ovos e a produção de legumes 

anual chegou a 500 toneladas.

 A Colônia Efigênio de Sales como as demais colônias instaladas na capital 

amazonense contribuiu fortemente para o abastecimento do mercado de Manaus, 

juntas elas constituíram a base da sociedade Nikkei da Amazônia Ocidental.

 Durante o mês de agosto, tradicionalmente acontecem os festivais anuais 

de verão naquela colônia e na Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental 

(Nippaku), sempre regados a comidas típicas japonesas (sushi, yakissoba, yakito-

ri…) e doces (moti, manju e kakigoori).



7
Visitantes ilustres na 
capital amazonense



40

 Manaus já recebeu muitos visitantes ilustres. No decênio de 1960, aqui esti-

veram personalidades nacionais e internacionais, cada qual com o seu propósito. 

Citamos algumas para registro histórico. Foram visitas de cunhos: político, turísti-

co, oficial, não oficial, escala, pernoite e até uma que se pretendia anônima.

 A primeira delas, data de 12 de janeiro de 1960, quando o avião DC-3 dos 

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul, aterrissou em Manaus trazendo a bordo o Sr. Jânio 

Quadros e sua numerosa comitiva. O ex-governador de São Paulo, na ocasião des-

frutando do mandato de deputado federal, estava em plena campanha eleitoral pela 

presidência do Brasil. Seu percurso iniciou no dia 9 de janeiro e tinha o término 

previsto para o dia 25 do mesmo mês, o que totalizaria, ao final, 8.565 quilômetros 

de viagem somente por via aérea. Era sua primeira visita ao estado do Amazonas e, 

por mais estranho que possa parecer, não havia agenda política preestabelecida. Os 

comícios e encontros ocorreriam ao sabor das manifestações populares, coisa que 

não ocorreu. Assim, naquela ocasião, o candidato da União Democrática Nacional-

-UDN apenas pernoitou na capital amazonense. Mas ficou a promessa de retorno 

ao Amazonas no mês de fevereiro, quando entraria em contato “mais estreito” com 

o eleitorado amazonense, ocasião em que ele permaneceria por cinco dias, inclusi-

ve com visitas a municípios do interior.

 Jânio não veio em fevereiro, mas em 21 de setembro, a doze dias da eleição 

direta para a presidência da República, agora tendo o apoio de três outros partidos – 

PDC, PTN e PL – coligados a UDN, teve uma recepção “de livre vontade” apoteótica. 

Uma multidão de adeptos e admiradores o cercou desde a pista de pouso, políticos o 

abraçaram e todos receberam dele um sorriso “franco e espontâneo”. Foi aplaudido 

por todo o trajeto percorrido por seu carro, até a sua chegada ao Colégio Estadual 

do Amazonas. Na Praça Adalberto Vale, ao lado do Hotel Amazonas, onde se 

hospedou, uma multidão gritava e sacudia vassouras, símbolo de sua campanha.  

Da sacada do hotel, Jânio saudou o povo, anunciou a certeza da vitória, pois era um 

“movimento espontâneo nascido e se formado no seio do próprio povo”. No comício 
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realizado na Avenida Getúlio Vargas com a Rua 

Leonardo Malcher, dirigiu-se ao povo expondo as 

bases programáticas de seu futuro governo.

 No dia 7 de março de 1962, aportava em 

Manaus, procedente de Santarém, o ex-rei da Bél-

gica, Leopoldo III – o rei havia abdicado em favor 

de seu filho, o príncipe herdeiro Baudoin -, acom-

panhado de Sua Alteza Real, a princesa Lilian. A 

visita a capital amazonense era de caráter estrita-

mente pessoal, uma excursão de turismo, mas a 

astúcia do governador em exercício, Joel Ferreira 

da Silva, achou por bem fazer as honras da casa e 

acomodar a realeza e sua comitiva, nas dependên-

cias do Hotel Amazonas. Evidentemente o gover-

nador investia nas possibilidades de negócios que 

a região oferecia. Entretanto, o investimento não 

passou de despesas para os cofres públicos, uma 

vez que, àquela altura, as preocupações mais ab-

sorventes do ex-soberano, agora eram outras, que 

se resumiam a viagens e expedições, especialmen-

te as que incluíam alpinismo.

 

 No último dia de agosto de 1962, um avião 

especial da Força Aérea Americana chegou ao Ae-

roporto de Ponta Pelada, trazendo o embaixador 

dos Estados Unidos no Brasil, Sr. Lincoln Gordon. 

O representante do governo americano no Brasil, 

A chegada a Manaus de Jânio 
Quadros. O candidato segura em 
suas mãos a vassoura, símbolo 
de sua campanha eleitoral.  In: O 
Jornal, de 22 de setembro de 1960.

Leopoldo III, ex-rei da Bégica.
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acompanhado de 18 membros da Embaixada, in-

cluindo os adidos militar e cultural, foi recepcio-

nado pelo governador Gilberto Mestrinho. Aqui 

permaneceu por quatro dias e, rigorosamente, 

nada de relevante veio tratar. Por ser o represen-

tante máximo do chefe de um Estado junto a outro 

Estado, apenas cumpriu encontros protocolares, 

depois sua programação foi exclusivamente turís-

tica, incluindo visita ao Teatro Amazonas, Cidade 

Flutuante. Também singrou as águas do rio Negro, 

em lancha do governo.

 No dia 29 de outubro de 1964, o Sr. Car-

los Lacerda, governador da Guanabara, passou 

três horas em solo manauara. Vindo de Cuiabá e 

viajando em um avião particular, estava visitando 

todos os Diretórios Regionais da União Demo-

crática Regional – UDN, para um contato prévio 

com os seus membros e com os convencionais, 

que iriam representar as secções do partido na 

Convenção Extraordinária da UDN, prevista para 

o dia 7 de novembro, em São Paulo. A Convenção 

deliberaria sobre a escolha do candidato do parti-

do para as eleições presidenciais de 1966. Carlos 

Lacerda pleiteava a sua indicação como candidato 

do partido, motivo pelo qual viera a Manaus. Aqui 

foi recebido pelo governador Arthur Reis. Do ae-

roporto foi para a sede da UDN, na Rua Rui Bar-

O embaixador dos Estados 
Unidos, Lincoln Gordon. In: A 
Crítica, de 31 de agosto de 1962.

O ex-governador da Guanabara, 
atual Estado do Rio de Janeiro, 
Carlos Lacerda.
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bosa.  Em seu discurso, Carlos Lacerda externou como necessária uma campanha 

prolongada, pois não cabia ao candidato “monologar sobre o que vai fazer, mas, 

na realidade, aprender em contato com o povo de todo o País, aquilo que é preciso 

fazer” (A Crítica, 30 de outubro de 1964). Há técnicos de tudo, disse ele, faz-se ne-

cessário que um homem que se prepara para a presidência da República torne-se 

técnico em Brasil. “Além disso, é preciso assegurar a continuidade da Revolução 

através de eleições diretas, na data marcada” (A Crítica, 30 de outubro de 1964).

 Em 26 de outubro de 1965, o ilustre visitante foi o pesquisador Roldão Pires 

Brandão, presidente da Associação Brasileira de Arqueologia e o primeiro homem 

a atingir o topo do Pico da Neblina; conquista obtida em sua terceira tentativa, de-

pois de dois fracassos anteriores. O feito ocorreu no dia 13 de setembro, numa ex-

pedição por ele chefiada, mas orientada por índios das Missões Salesianas do Alto 

Rio Negro, que durou cerca de dois meses. Roldão lá chegou acompanhado por 

três índios dos sete que os padres das Missões Salesianas lhe recomendaram e lhe 

entregaram para que o acompanhassem. O monte que está a 160 metros da linha 

divisória do Brasil com a Venezuela, era considerado pela Comissão Demarcadora 

de Limites como inacessível.

Foto do primeiro homem a subir 
ao topo do Pico da Neblina, 
Roldão Brandão.
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 No dia 19 de setembro de 1966, o presiden-

te Humberto de Alencar Castelo Branco passou a 

tarde e a noite em Manaus. Assim que chegou ao 

aeroporto de Ponta Pelada, o presidente foi con-

duzido ao Palácio Rodoviário, onde teve uma en-

trevista com o governador Arthur Reis. Também 

houve audiência, em Palácio Rio Negro, com o 

com o recém-eleito governador, Danilo Areosa e 

seu vice, Ruy Araújo.  Depois o presidente visitou 

residências e casas populares. No dia seguinte o 

presidente seguiu viagem com destino a Boa Vista.

 Castelo Branco, que em 27 de outubro de 

1966 havia sancionado a Lei nº 5.174, dispondo 

sobre a concessão de incentivos fiscais em favor 

da Região Amazônica, em 3 de dezembro, voltou 

a capital amazonense para inaugurar a Escola de 

Serviço Público do Estado do Amazonas – ESPEA; 

instalar o Encontro de Investidores, no Teatro 

Amazonas, e inaugurar o Instituto de Pesquisas 

Rodoviárias do DER-Am. 

 Poucos dias depois da vinda do presidente 

Castelo Branco, desembarcou no aeroporto de 

Ponta Pelada, “sigilosamente”, a Sra. Terezinha 

Morango Pitigliani, ex-miss Brasil de 1958, 

escolhida no mesmo ano, no concurso em Long 

Beach, a segunda mulher mais bela do mundo. Em 

entrevista concedida ao colunista social Epami, 

Presidente Castelo Branco.

Miss Amazonas de 1957, Tere-
zinha Morango, a primeira miss 
Amazonas a conseguir o título de 
Miss Brasil.
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Terezinha disse que veio ao Amazonas fugindo de publicidade e somente para rever 

os parentes, não queria terminar o ano de 1966, sem vê-los.

 No dia 11 de maio de 1967, quem aterrou por aqui foi o Sr. Donald M Ke-

ndall, presidente da PepsiCo. Inc., organização à qual pertence a Pepsi-Cola, que 

naquele ano já contava com centenas de filiais e fábricas em 108 países. Manaus 

era o primeiro ponto de sua visita ao Brasil. O propósito de sua vinda era contatar 

com as fábricas do Brasil e a vida política e econômica do País.  Sua visita também 

tinha como objetivo prospectar futuros investimentos, entre os quais incluía três 

novas fábricas. Apesar da agenda profissional, a escolha de Manaus como primeiro 

estágio de sua viagem, era realizar um de seus antigos sonhos, que incluía conhecer 

o Amazonas e, especialmente, o Teatro Amazonas e seringais. O presidente e sua 

comitiva foram recebidos pelo comendador José Cruz, empresário proprietário da 

fábrica de refrigerantes Magistral, que produzia e distribuía os produtos Pepsi-Cola 

para a região amazônica.

Donald M. Kendall 
presidente da 
Pepsi-cola.
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 No dia 7 de agosto de 1968, Arthur da Costa e Silva, esteve em Manaus. Aqui 

teve audiências com o governador Danilo Areosa e com as classes empresariais e 

trabalhadoras e na Assembleia Legislativa recebeu o título de Cidadão do Amazo-

nas. Fez parte da programação, ainda, visita ao Centro de Instrução de Guerra na 

Selva – CIGS e a inauguração do ginásio Castelo Branco.

 

 Em junho de 1969, a capital amazonense acolheria a visita do embaixador 

da República Árabe Unida (RAU), Sr. Ahmed Farid Aboushady. O Sr. Ahmed foi 

homenageado pela comunidade árabe do Amazonas com um almoço no balneário 

do Clube Sírio Libanês, no bairro da Chapada. O Sr. Ahmed, pelas mesmas razões 

do embaixador americano, Lincoln Gordon, em 1962, até se encontrou com o go-

vernador Danilo Areosa, mas a tônica de sua passagem por Manaus limitou-se a 

conversas informais com seus compatriotas, passeios e visitas a pontos turísticos. 

Agradecendo a acolhida da comunidade árabe, disse “nunca haver imaginado uma 

recepção como a que recebeu”.  Enquanto aqui permaneceu, o embaixador hospe-

dou-se no Hotel Amazonas.

Costa e Silva em visita ao Quartel 
do Centro de Instruções de Guer-
ra na Selva – CIGS. In: A Crítica, 
de 10 de agosto de 1968
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Bombeiro em Manaus
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 No ano de 1960, a capital do Amazonas tinha uma população que beirava 200 

mil habitantes e dispunha de dois serviços de bombeiros: a Companhia de Bom-

beiros e o Corpo de Bombeiros Voluntários. O primeiro de responsabilidade do 

poder público; o segundo, uma corporação composta por 60 voluntários, homens 

comandados pelo idealizador e financiador José Antônio Ventura (14/04/1897-

6/12/1961), o “capitão” Ventura, um industrial português, natural da freguesia de 

Bonfim, concelho e distrito do Porto.

 A ideia da criação de um serviço de bombeiros voluntários nasceu após as 

tragédias de incêndio na Lusitana Industrial Ltda. (1942), fábrica de sua proprie-

dade, e a da fábrica de bebidas de Virgílio Rosas, situada na Rua Marcilio Dias, no 

Centro, acontecido em agosto de 1951. Com o apoio de sua esposa, Silvia Isabel 

Neves, irmã do ex-governador Leopoldo Neves (1947-1951), o Pudico, o “capitão” 

Ventura a materializou.

Capitão Ventura, fundador do 
Corpo de Bombeiros Voluntários 
de Manaus. In: O Jornal, de 7 de 
dezembro de 1961.
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 Os bombeiros voluntários tinham três uniformes, o de operações – mais 

emblemático – era o macacão azul com capacete metálico, que trazia no peito 

o distintivo com as iniciais BVM. Faziam parte, em sua maioria, comerciários e 

operários, além de funcionários públicos e profissionais liberais. Dentre eles 

figuravam os Srs. Francisco Rebelo de Souza, Manoel Gomes, Danilo Matos Areosa, 

Hermínio Barbosa, Jorge Abrahim, José Afonso, Raul Batista Rodrigues, Moacir 

Fortes Xavier, José Luciano Ventura, Brígido Torres Nogueira, Severino Paiva, 

Phelippe Daou e outros.

 As ocorrências de incêndios eram anunciadas na cidade através de sirenes e 

por meio do rádio e, não raro, os Bombeiros Voluntários de Manaus-BVM chega-

vam antes do Corpo de Bombeiros Municipal. Mas isso não significava concorrên-

cia entre eles, ao contrário, havia um perfeito entendimento, com o estabelecimento 

de um comando conjunto quando entravam em ação.  Ocorria que os bombeiros 

Municipais não possuíam viaturas, nem equipamentos e, por isso, tinham suas fun-

ções desviadas trabalhando nas feiras, nos mercados, nos jardins, na coleta de lixo 

e até em faxinas no Teatro Amazonas.

Bombeiros Voluntários à frente do carro que utilizavam no 
trabalho de assistência social na cidade. In: A Crítica, de 21 
de outubro de 1958.
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 A sede dos bombeiros voluntários ficava no terreno onde morava José An-

tônio Ventura, na Rua Alexandre Amorim, 289, bairro Aparecida, onde hoje está 

instalado o Fórum de Aparecida. Os voluntários logo passaram a funcionar, mas a 

Sociedade dos Bombeiros Voluntários de Manaus (SBVM) só foi fundada em 24 de 

abril de 1952.

 Os bombeiros voluntários gozavam de grande prestígio no seio da sociedade 

manauara, em decorrência de sua atuação exitosa em várias ocasiões de sinistros 

e, também, em razão de sua atuação de assistencialismo social, especialmente na 

angariamento de fundos para os leprosários Aleixo e Paricatuba e para o Educan-

dário Gustavo Capanema. Para isso, o “capitão” Ventura organizava festivais, com a 

participação de conjuntos típicos portugueses (compostos de brasileiros).

Os homens do “capitão” Ventura dispunham de três veículos de propriedade par-

ticular dos voluntários, os quais alimentavam o desejo de construir o seu próprio 

quartel – eles tinham o terreno onde pretendia construir a sua sede -, que funciona-

ria também como centro assistencial. Para atingir esse objetivo, em 1960, a SBVM 

recebeu da Superintendência de Plano de Valorização da Amazônia (SPEVEA), 

uma doação de 160 mil cruzeiros. A corporação se mantinha com o pouco que 

recebia da Prefeitura e o auxílio que o comércio lhe dava.

 Entretanto, a morte do subcomandante, o também português Constantino 

Machado, em maio de 1960, vítima de acidente de trânsito, quando atuava para 

conter o incêndio na Usina Três Unidos – beneficiava castanha e sabão -, situada 

na Rua Visconde de Porto Alegre esquina com a Rua Ipixuna, muito abalou a cor-

poração. O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Sete de Setembro com a 

Avenida Eduardo Ribeiro, quando um ônibus da Transportamazon (empresa esta-

tal criada pelo governador Plínio Coelho) colidiu com a viatura da SBVM. Apesar 

da grave perda, os voluntários prosseguiram sob o comando do “capitão” Ventura.

 Contudo, não durou muito tempo, um ano depois, no dia 6 de dezembro de 

1961, quando voltava no jipe de sua corporação, após uma operação que debelara o 
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incêndio na Fábrica de Asfalto do DER-Am, situada no Km 32 da Estrada Manaus-

-Itacoatiara, o carro que trazia o capitão Ventura capotou e matou o condutor dos 

bombeiros voluntários.

 Com a morte de seu comandante, o Sr. José Afonso assumiu a corporação. 

Apesar de sua boa vontade, a SBVM sucumbiu em 1962, não resistindo à falta do 

“capitão” Ventura. A Sociedade de Bombeiros Voluntários de Manaus era uma cor-

poração que nasceu da complacência de uns bons e que, por uma década, prestou 

relevantes serviços para a comuna de Manaus.

 A instituição oficial de Manaus era a Companhia de Bombeiros que, em 6 de 

julho de 1963, através da lei municipal nº 802, passou a categoria de Corpo, com a 

aprovação da mensagem do chefe do Executivo Municipal pela Câmara Municipal. 

Com essa nova denominação os bombeiros municipais passarão a ter amparo legal 

para a sua expansão e aparelhamento, condizente com as demandas de uma cidade 

do porte da capital amazonense.

 No dia 27 de maio de 1963, dois carros de incêndio recém adquiridos chega-

ram a Manaus, ambos possuindo tanques para armazenamento de água, um com 

capacidade para três mil litros e outro para cinco mil litros. Os veículos eram de 

fabricação nacional com chassis Ford. A bomba-vedete era a “água-jet”, uma bomba 

de alta potência acoplada a um motor a gasolina, que permitia que a 100 metros 

Registro dos Bombeiros Munici-
pais combatendo um sinistro no 
bairro Presidente Vargas. In: O 
Jornal, de 13 de setembro de 1963.
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de distância de um hidrante, a água viesse às mangueiras, que lançava um jato da 

altura de um prédio de três andares. O quartel do Corpo de Bombeiros ficava na 

Avenida Sete de Setembro e o número de sua linha telefônica era 13-90. A reinau-

guração da sede ocorreu no dia 11 de julho de 1963.

 Com o tempo percebeu-se que a localização do quartel na Avenida Sete de 

Setembro era inadequada, assim, em janeiro de 1966, a Secretaria de Obras de Ma-

naus iniciou a recuperação total do prédio do antigo Hospital São Sebastião, lo-

calizado na Rua Ramos Ferreira, demolindo todos os seus pavimentos internos e 

adaptando-o para o novo quartel do Corpo de Bombeiros Municipal.

 Em 1967 e 1968, dois episódios macularam a imagem dos Bombeiros Muni-

cipais. O primeiro deu-se no dia 18 outubro de 1967, quando o comerciante Cícero 

Francisco Souza, foi vítima de brutal espancamento por parte de 20 bombeiros mu-

nicipais, no interior do Brahma Bar, no Edifício Tartaruga, Centro. Os “soldados de 

fogo” realizavam uma operação de retirada de camelôs da Rua Marques de Santa 

Cruz, quando espancaram um menor. O protesto das testemunhas foi geral, in-

cluindo Cícero Francisco de Souza, proprietário do Bazar Dalva, localizado ao lado 

do referido Brahma Bar.

 Inconformados com os protestos, os bombeiros, obedecendo ao comando 

de um sargento, investiram contra o comerciante que se encontrava à porta do seu 

estabelecimento comercial. Deram-lhe voz de prisão de forma agressiva, sob a ame-

aça de revólveres, alguns até tentando puxá-lo para fora. Cícero conseguiu escapar, 

mas ao correr para o Brahma Bar, com o propósito de telefonar para a polícia soli-

citando providências, aumentou o ódio dos bombeiros, que arrancaram o telefone 

das mãos do comerciante e passaram a espancá-lo com murros, pontapés, coronha-

das de revólveres e cassetetes.
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 Após ser conduzido à delegacia de Segurança Pessoal e encaminhado ao Pron-

to Socorro São José, ficou constatado, de imediato, que a vítima não se encontrava 

armada quando agredida e nem reagiu à prisão, conforme haviam dito seus agresso-

res, apenas defendeu-se como pode ante a superioridade de seus espancadores.

 O segundo caso ocorreu em março de 1968, a vítima tinha sido Raimundo 

Ferreira da Rocha, o “Vandico”, morto na cela da Central de Polícia, supostamente 

por seu irmão, o marítimo Roberto Ferreira da Rocha. O advogado do suspeito 

sustentava que “Vandico” havia morrido em consequência do pisoteio e pancadas 

recebidas dos bombeiros municipais, na ocorrência no Mercado Municipal, em que 

este fora detido juntamente com Roberto Rocha.

 O Corpo de Bombeiros foi criado em 1876, através da portaria nº 268, assi-

nada pelo então 1º Vice-Presidente da Província, Capitão de Mar e Guerra Nuno 

Alves Pereira de Mello Cardoso. O Serviço de Extinção de Incêndios era realizado 

pela Companhia de Bombeiros, sendo seu primeiro Comandante o Coronel de En-

genheiros Joaquim Leovegildo de Souza Coêlho.

 Em 1908, o governador Antônio Clemente Ribeiro Bittencourt, coronel da 

Guarda Nacional, em acordo com o Superintendente da Capital, transferiu pela 

primeira vez o Corpo de Bombeiros ao município de Manaus, através do Decreto 

Municipal nº 18/1908.

 A partir de então, em várias ocasiões o Corpo de Bombeiros ficou sob a ad-

ministração da Prefeitura ou do estado do Amazonas. Finalmente em 1972, através 

do Decreto nº 2.426, que reestruturou a força militar estadual, o Corpo de Bombei-

ros retornou para a administração Estadual, ficando subordinado a Polícia Militar 

do Amazonas. Após 26 anos de subordinação à PM, a corporação ganhou sua au-

tonomia administrativa em 1998.

 No dia 11 de julho de 2017, o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), 

o segundo mais antigo do País, completou 141 anos de fundação.



9
Loteria do Estado 

do Amazonas
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 No dia 4 de fevereiro de 1965, o governador do Amazonas Arthur César Fer-

reira Reis (29/06/1964 a 31/01/1967) reuniu-se, em Palácio Rio Negro, com secre-

tários de estado, parlamentares e titulares de órgãos federais. O chefe do Executivo 

relatou as atividades realizadas por ocasião da sua viagem ao Rio de Janeiro e ressal-

tou que o ministro da Fazenda, Octávio Gouvêa de Bulhões após exposição que lhe 

foi feita, autorizou o funcionamento da Loteria do Estado. O projeto já havia sido 

aprovado e transformado em lei e os seus recursos destinar-se-iam a construção do 

estádio Vivaldo Lima.

 Na audiência com o presidente da República, o governador tratou de proble-

mas de ordem geral, ocasião em que o presidente Castelo Branco demonstrou toda 

a sua boa vontade em ajudar o Amazonas. Através de mensagem enviada à Assem-

bleia Legislativa, o governo do estado solicitou abertura de crédito de cem milhões 

de cruzeiros para a compra de equipamentos necessários à instalação da Loteria 

do Estado, que passaria a funcionar no prédio ocupado pela Transportamazon, na 

Praça Oswaldo Cruz, nº 31, antiga estação dos bondes.

 Em 22 de junho, o Diário Oficial do Estado publicou as nomeações feitas 

pelo governador Arthur Reis, para o quadro dirigente da Loteria Estadual: dire-

tor presidente, coronel Pedro Nolasco Penafort; diretor tesoureiro, capitão Lisboa e 

diretor gerente, José Augusto Mitoso Primo.  O material adquirido no Sul do País 

(três toneladas), por meio de concorrência pública para o Serviço de Loteria do 

Estado do Amazonas-SLEA, chegou em 18 de agosto de 1965, trazido pela empresa 

Paraense Transporte Aéreos.

 Para coordenar os trabalhos de montagem da aparelhagem da Loteria Espor-

tiva, que custou 60 milhões de cruzeiros, veio para Manaus o Sr. Agenor Ferreira de 

Alcântara, sócio da firma Artefatos de Metais Brundo Ltda., vencedor da concor-

rência pública, realizada pela Secretaria de Economia e Finanças.

 As extrações seriam feitas semanalmente e totalizariam, entre pequenos e 

grandes prêmios, 21 milhões de cruzeiros, sendo o prêmio maior no valor de cinco 
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milhões de cruzeiros. Essa extração se denominava Plano G. A outra modalidade 

era chamada de Plano L, essa corria somente no dia 23 de dezembro, com 1.144 

prêmios, totalizando 28 milhões. A logomarca da Loteria Estadual era um trevo de 

quatro folhas.

 A inauguração das instalações da Loteria Esportiva foi antecipada do dia 

28 para o dia 14 de outubro, a fim de possibilitar a venda de bilhetes para a sua 

primeira extração. No mesmo dia (14), deu-se início a venda de dez mil bilhetes. 

Coube a Papelaria Velho Lino – única empresa a se apresentar para a modalidade 

licitatória -, confeccionar os bilhetes e os listões da loteria.

 A primeira extração da Loteria Esportiva aconteceu no dia 28 de outubro, 

dia do Funcionário Público, data também escolhida para o sorteio, através da Lote-

ria Esportiva, de 24 casas do Montepio dos Servidores Municipais. As casas foram 

construídas ao lado do Asilo Dr. Thomas e entregues em dezembro, quando os 

sorteados tomaram posse. Os sorteios foram realizados no auditório do prédio da 

Loteria Estadual, construído com essa finalidade. Uma grande massa popular com-

pareceu na manhã de inauguração e, numa demonstração de interesse no propósito 

da loteria, comprou inúmeros bilhetes.

 Embora simples, o mecanismo de extração era dos mais modernos, cons-

tante, entre outras peças, de dois globos de vidro, movendo tudo automaticamente, 

dentro de um amplo quadrado envidraçado.

 Os cinco primeiros contemplados no sorteio das casas construídas pelo 

Montepio dos Servidores Públicos Municipais foram: José Pacheco Nonato, José 

Pereira Martins, José Miguel Arruda, Raimundo Nonato de Souza e Antônio Anas-

tácio Cavalcante.

 Menos de um ano depois, em maio de 1966, foi descoberto um “rombo” de 

dezenove milhões de cruzeiros na Loteria Esportiva, envolvendo o diretor geren-

te, José Mitoso Primo, responsável pelo controle da receita lotérica. Aproveitando-

-se da ausência de Pedro Penafort, presidente da loteria, que se encontrava no Rio 
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de Janeiro. Mitoso, que já teria desviado quatro milhões de cruzeiros da Drogaria 

Fink, quando trabalhava como balconista, encontrava-se desaparecido desde o dia 

27 de abril, quando o “rombo” do “maior estouro do ano” foi descoberto. A família 

informou que ele teria saído de casa com um revólver e uma caixa de balas para dar 

fim a sua vida, mas a polícia não aceitou nessa versão.

 Como nomear alguém com esses antecedentes? A verdade é que a direção 

da Loteria reconheceu, constrangida, que desconhecia os antecedentes do funcio-

nário. O major coronel Manoel Lopes Lisboa, da Polícia Militar, requisitado para 

prestar serviços na loteria, como tesoureiro chefe, declarou que Mitoso era um óti-

mo servidor e um auxiliar muito esforçado e fez questão de dizer que o Coronel 

Penaforf, presidente da Loteria, também teria feito o mesmo juízo.

 É óbvio que os dirigentes ficaram preocupados com a repercussão do desfal-

que e fizeram questão de afirmar que esse episódio não alteraria o funcionamento 

regular dos serviços lotéricos, pois todos que jogassem e fossem premiados recebe-

riam seus prêmios. Restaria a Loteria aplicar suas reservas bancárias na cobertura 

das cotas de quem tivesse direito no estádio Vivaldo Lima, conforme disposto na lei 

aprovada na Assembleia Legislativa. Não seria, portanto, o desfalque que compro-

meteria o programa de financiamento da sua construção.

 Imediatamente após o ocorrido, o governador em exercício, deputado Ruy 

Araújo, encaminhou ofício ao secretário de Fazenda, Sr. Danilo Mattos Areosa, 

determinando que a arrecadação da Loteria do Estado, passasse a ser depositada 

diariamente no Banco do Estado do Amazonas, a fim de salvaguardar os seus inte-

resses dali por diante.

 Em fevereiro de 1967, já na gestão de Danilo Areosa, os senhores Antônio 

Tuma e Luciano Muelas, propuseram arrendar a Loteria Esportiva pela importân-

cia de vinte mil cruzeiros novos mensais, com direito a explorar o jogo do bicho e 

um bingo. O documento foi despachado ao secretário de Interior e Justiça para se 

manifestar, mas o pleito não prosperou.
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 Em setembro do mesmo ano, o governador Danilo Areosa afastou os dire-

tores e funcionários envolvidos em falcatruas e nomeou Teóphilo Marinho Filho 

e o diretor administrativo, Eduardo Donald, enquanto escolhia a nova diretoria. 

Quando enfim a nova diretoria foi nomeada, teve a seguinte constituição: diretor 

presidente, o interventor Teóphilo Marinho Filho; diretor tesoureiro, Eduardo Do-

nald e diretor administrativo, Clynio de Araújo Brandão.

 Em novembro de 1967, Danilo Areosa determinou que os bilhetes da Loteria 

Estadual também fossem vendidos no interior do estado e Itacoatira foi a primeira 

cidade a ser contemplada.

 Em novembro de 1968, a Loteria Esportiva funcionava dentro da completa 

normalidade, tudo indicando que o Amazonas teria o seu estádio de futebol dentro 

de pouco tempo. O estádio tinha recursos provenientes da Loteria do Estado e o 

que havia recebido da indústria de guaraná Magistral, da Importadora de Bebidas e 

Estivas Ltda. (agentes do Norte) e da Brahma Chopp – que contribuiria com trinta 

centavos por grade de cerveja vendida para o estádio.

 Para impulsionar as vendas de bilhetes e, consequentemente, o andamento 

das obras do estádio, a Loteria Esportiva passou a usar a imagens de craques do 

futebol amazonense, com Santarém, grande artilheiro do São Raimundo Futebol 

Clube e os irmãos Piola – Edson, Antônio e Zequinha – do Nacional Fast Clube.

 Em novembro de 1972, a Loteria Esportiva encerrou suas atividades e dividiu 

opiniões: para muitos apostadores o motivo foi a má gestão; para outros, o cumpri-

mento do objeto de sua criação; houve também que atribuísse o seu fim a chegada 

da Loteria Esportiva da Caixa Econômica Federal, a “loteca” – regulamentada no 

Brasil em 25 de março de 1970 e realizada desde 19 de abril. Para os aficionados que 

gostavam de fazer uma “fezinha”, o fechamento foi precipitado, esses entendiam 

que, com uma melhor programação, sobretudo com o aumento nos prêmios, não 

precisaria fechar.
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 O período de construção do estádio Vivaldo Lima foi de 1958 até 1970, o 

“Tartarugão” ou “Colosso do Norte” foi inaugurado no dia 5 de abril de 1970, com 

dois jogos: Seleção Brasileira B X Seleção Amazonense B e Seleção Brasileira A x 

Seleção Amazonense A. Nas duas partidas a Seleção Brasileira venceu por 4 a 1.

 Seu fechamento ocorreu em julho de 2010, sendo logo demolido, dando vez a 

construção da Arena da Amazônia. A Arena foi inaugurada em 9 de março de 2014, 

com o jogo entre Nacional x Clube do Remo, o resultado foi o empate em 2 x 2.



10
Hotéis em Manaus
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 No final dos anos 1950 e início dos anos 1960, Manaus era cidade abando-

nada e com a sua economia débil, em face da crise que se instalara após o fim ciclo 

da borracha.  Na década de 1960, a capital amazonense abandonara qualquer pers-

pectiva de se concentrar no extrativismo como matéria prima para exportação e se 

dedicava a industrialização como forma de integração nacional. O desenvolvimen-

to socioeconômico no Amazonas se apoiava, por exemplo, na perfuração de poços 

de petróleo pela Petrobras nas áreas do Careiro, Maués e Manacapuru.

 A precariedade da cidade se refletia, também, no setor hoteleiro que se cons-

tituía em um problema crônico, face ao fluxo de turistas que visitavam o Amazonas 

e padeciam com a falta de hospedagem. Assim, investimentos nesse segmento se 

constituíam em acontecimentos muito prestigiados, como aconteceu com a fun-

dação do Lord Hotel, em 23 de novembro de 1959 e sua inauguração datada de 

13 de junho de 1960. O hotel era um estabelecimento a altura das necessidades da 

cidade, passou a se constituir num símbolo de progresso da capital amazonense. 

Frei Lourenço Maria do Porto abençoou as dependências do edifício “José Tadros”, 

localizado no “coração” da cidade, na Rua Marcílio Dias, nº 118, esquina com a Rua 

Quintino Bocaiúva.

 De propriedade do Sr. David Tadros, o Lord Hotel inaugurou com uma 

estrutura que contava com vinte apartamentos, sendo três para solteiros, distribuídos 

em três andares, além do térreo. Todos os apartamentos eram dotados de telefones 

e ventiladores de pé. Eram 17 suítes com acomodações amplas e confortáveis. O 

imóvel foi construído pela firma Sociedade e Obras Ltda. e oferecia, no térreo, um 

restaurante e bar, o “Lord Bar”, este de propriedade do Sr. Joaquim Cunha. A direção 

da cozinha era do Mestre José Pereira, profissional importado do Rio de Janeiro.

 Com a aquisição de um terreno localizado também na Rua Marcílio Dias, 

os proprietários edificaram o “novo” Lord Hotel que, depois de pronto, passou a 

contar com 53 unidades habitacionais, das quais trinta estavam equipadas com apa-

relhos de ar condicionado, além de um restaurante internacional no 6º andar. Sua 
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inauguração ocorreu no dia 8 de outubro de 1965, e contou com as presenças de 

diversas autoridades, como o então governador Arthur Reis, sua esposa Graziela 

Reis – a quem coube a responsabilidade de cortar a fita inaugural – e, ainda, a Miss 

Brasil 1965, Maria Raquel, que veio a Manaus a convite do Atlético Rio Negro Clu-

be, tendo se hospedado no Lord Hotel.

 Em 11 de julho de 1961, a Prudência Capitalização S. A. ofereceu a venda o 

Hotel Amazonas, o primeiro hotel moderno a ser erguido em Manaus, após o pe-

ríodo áureo da borracha. O imóvel de propriedade da Prudência funcionava entre 

a Avenida Floriano Peixoto e as Ruas Marcílio Dias e Theodoreto Souto, ao lado da 

Praça Tenreiro Aranha.

 Com o propósito de negociar a venda do imóvel e acertar a liquidação dos tí-

tulos da Prudência, vieram a Manaus, nomeados pelo governo federal, os Srs. Idel-

fonso de Lima Tricate e Pedro Luiz Veloso Chaves.

 Para que Manaus não perdesse o Hotel Amazonas que, há muito, já havia se 

incorporado ao acervo patrimonial da cidade, criou-se uma comissão constituída 

pelos Srs. Moisés Israel, Elias Benzecry, Hermes Serpa Falcão e Sóstenes Bandeira de 

Magalhães, para estudar a proposta e apresentar sugestões, que seriam levadas pelo 

presidente da Associação Comercial do Amazonas-ACA, Sr. Jacob Benoliel, ao go-

vernador Gilberto Mestrinho. Mas o hotel acabou sendo leiloado e arrematado pelo 

empresário Vasco Vasques, que conseguiu adquirir o empreendimento com o apoio 

do extinto Banco do Estado do Amazonas – BEA.

 Em 1996, o Hotel Amazonas foi novamente leiloado e transformado em um 

condomínio residencial e comercial, hoje o prédio é conhecido como Condomínio 

Ajuricaba.

 No dia 9 julho de 1963, no Edifício Bulbol, na Avenida 7 de Setembro, 827/833, 

foi inaugurado o Líder Hotel. O evento foi presidido pelo Dr. Dalmir Câmara, re-

presentando o governador Plínio Ramos Coelho. Durante o evento de inauguração, 

em nome da família Bulbol, falou o deputado estadual Bernardo Cabral, que entre-
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gou o prédio à coletividade amazonense.  As bênçãos ao imóvel foram dadas pelo 

arcebispo metropolitano de Manaus, Dom João de Sousa Lima.

 No dia 21 de setembro de 1964, com 15 apartamentos amplos e confortáveis, 

equipados com telefone, colchões de mola, sanitários, guarda-roupas e poltronas, 

foi inaugurado o Hotel Paris, localizado na Avenida 7 de Setembro, 1367, próximo 

ao canto do Quintela. Os proprietários do empreendimento hoteleiro eram os Srs. 

José Loureiro e Antônio Loureiro, titulares da firma Hotel Paris Ltda. A solenidade 

foi presidida pelo comerciante Jacob Benoliel, presidente da Associação Comer-

cial do Amazonas-ACA. O hotel está em pleno funcionamento, agora com o nome 

Sombra Palace Hotel.

Fachada do Hotel Paris, na Avenida Sete de 
Setembro. In: O Jornal, de 23 de setembro 
de 1964, p.08.

Lord Hotel em construção. In: 
O Jornal, de 8 de agosto de 1963, p.01.
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 Em 5 de janeiro de 1968, foi lavrada, na cidade do Rio de Janeiro, a escritura 

de constituição da Companhia Tropical de Hotéis da Amazônia, uma sociedade 

anônima, com sede na cidade de São Paulo.

 Menos de uma semana depois, foi assinada a escritura de compra do terre-

no da praia da Ponta Negra, onde está edificado o Hotel Tropical de Manaus, obra 

construída pela construtora Adolpho Lindenberg, por encomenda da Companhia 

Tropical de Hotéis, empresa do Grupo Varig. Assinaram a escritura os Srs. Emí-

dio Vaz de Oliveira e Agnaldo Junqueira, pela Varig e Tales de Menezes Junqueira, 

como proprietário do terreno.

 O início dos trabalhos no canteiro de obras se deu em 15 de junho de 1968. 

Para o evento vieram 50 autoridades, dentre elas, o vice-presidente da República, 

Pedro Aleixo, cinco ministros de Estado, quatro governadores, dezenas de deputa-

dos e outras personalidades da vida pública brasileira.

 O Tropical Hotel, projetado pelo arquiteto Arnaldo Furquim, possuía, ini-

cialmente, cerca de quarenta mil metros quadrados de área construída, em esti-

lo colonial espanhol. Oferecia 358 Unidades Habitacionais distribuídas em quatro 

blocos – entre as quais, dezessete suítes de luxo e uma presidencial. Até hoje sua 

estrutura dispõe de um centro de convenções com sete salas de apoio e mais dois sa-

lões com capacidade para até 1.500 pessoas, além de um centro de compras, espaços 

de lazer, área verde com quatrocentos mil metros quadrados e o Zoológico Tropical, 

com mais de cem espécies da fauna amazônica, entre aves, mamíferos e répteis.

 O Hotel Tropical foi inaugurado somente em 21 de fevereiro de 1976, acompa-

nhando a tendência da época, pela qual, grandes companhias internacionais de avia-

ção passaram a ter necessidade de contar com as suas próprias redes de hotéis, assegu-

rando aos passageiros, hospedagem em nível igual ao padrão de serviços aéreos.

 Até 1990, o Tropical Hotel Manaus passou por duas ampliações e recebeu 

mais dois blocos. Atualmente dispõe de 594 unidades habitacionais e oferece 1.200 

leitos. Em 2005, passou por um processo de revitalização que recuperou o piso, 
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instalou fechaduras eletrônicas, acionadas por cartão magnético e disponibilizou 

internet banda larga. Nesse mesmo ano, o Tropical foi classificado na categoria 

Luxo e tornou-se o primeiro da Região Norte a receber a placa de cinco estrelas. O 

hotel está localizado na Avenida Coronel Teixeira, n. 1.320, no bairro Ponta Negra, 

Zona Oeste.



11
Departamento de 

Correios e Telegráfos 
no Amazonas
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 Os Correios tiveram sua origem no Brasil a partir do dia 25 de janeiro de 

1663, com a criação do Correio-Mor no Rio de Janeiro, então capital da Colônia.

 Em janeiro de 1852, antes que a província do Amazonas fosse instalada, 

ocorreram as primeiras determinações oficiais do governo imperial brasileiro, atra-

vés do Aviso do Ministério do Império de 29 de setembro de 1851, para que se orga-

nizasse a Repartição dos Correios e se desse início ao funcionamento dos serviços 

de correio geral. Tão logo João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha instalou a 

província do Amazonas, um dos seus primeiros atos foi expedir a instrução de 6 de 

fevereiro de 1852, estabelecendo o Correio Marítimo e de outras repartições entre 

a capital, as vilas, freguesias e povoados da província.

 A importância do Correio Marítimo foi tamanha que, em fins da década de 

1890, o movimento mais significativo da região amazônica era do correio fluvial, o 

qual era categorizado como carteiro “embarcado” ou “fluvial”.

 Com o declínio do ciclo da borracha, em 31 de dezembro de 1914, extin-

guiu-se a administração dos Correios do Acre e seus subordinados, passando a ser 

jurisdicionada pelo estado do Amazonas.

 Antes de assumir sua primeira sede própria, o Correio Geral do Amazonas e 

Acre mudou de endereço diversas vezes. Funcionou, inclusive, no térreo da sede da 

presidência da província, até que, em 14 de julho de 1921, resultante do aumento 

substancial do movimento postal amazonense, o governo federal comprou o imó-

vel situado na Rua Marechal Deodoro, esquina com Rua Theodureto Souto, inau-

gurando-o no dia 19 de julho de 1921.

 Em fins de dezembro de 1960, o diretor regional do Departamento de Cor-

reios e Telégrafos, com sede no Amazonas e jurisdição sobre o Acre e Territórios 

limítrofes, Sr. Osvaldo Gonçalves de Carvalho, anunciava que a partir do dia 1º de 

janeiro de 1961, seria inaugurado no Amazonas o novo conjugado de 40 KWA, 

adquirido no Rio de Janeiro, o qual melhoraria os serviços telegráficos no esta-

do. O trabalho de reorganização do tráfego postal e telegráfico por que passava os 
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Correios, tinha a assinatura do gestor Augusto Ramos, diretor geral do DCT, com 

sede no Rio de Janeiro. Além do novo conjugado o diretor geral havia autorizado a 

remodelação do prédio dos Correios.

 A inauguração do novo conjugado montado na sala de máquinas dos Cor-

reios deu-se em 1º de janeiro de 1961, ocasião em que a diretoria regional estava 

sob a responsabilidade do Sr. Osvaldo Gonçalves de Carvalho.

 O prédio da sede do DCT de Manaus carecia de cuidados, mas havia outras 

prioridades, como a instalação do Serviço de Radiotelefonia do departamento re-

gional, um sistema de transmissão de sons através de ondas radioelétricas, serviço 

já utilizado pelos Correios de outros estados. Para isso, no início de fevereiro de 

1961, Osvaldo de Carvalho foi ao Rio de Janeiro tratar deste e de diversos assuntos 

de interesse da diretoria regional.

 Em fins do mês de dezembro de 1961, foi iniciado o processo de montagem 

de uma antena “Rombica” no transmissor dos Correios em Adrianópolis. A antena 

serviria para instalar o Serviço de Fonia entre Manaus-Brasília-Rio de Janeiro.

 Em 27 de abril de 1962, Osvaldo passou o cargo de diretor regional a Fabia-

no Chaves Ribeiro, funcionário antigo do quadro do DCT. Durante todo o ano de 

1962, Fabiano Ribeiro fez esforços priorizando a instalação do Serviço de Fonia, 

porém, não se tem registro de sua instalação definitiva na década de 1960, apesar de 

os donos de embarcações e alguns lugares da cidade, como as firmas de J.G. Araújo 

e o DESP (Departamento Estadual de Segurança Pública), já se utilizarem desse 

sistema de comunicação.

 A telefonia funcionava em péssimas condições, pois dependia da regulação 

do fornecimento de energia elétrica, cujo serviço era precário. Para combater essa 

adversidade, o DCT anunciava para breve a criação dos serviços de fonia e teletipo 

entre Manaus, Guanabara e Distrito Federal. Por sofrer com essa instabilidade, a 

Associação Comercial do Amazonas-ACA encaminhou expediente ao ministro da 

Viação e Obras Púbicas, general Virgílio Távora, pedindo o estabelecimento de li-
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gação radiotelegráfica diretas entre Manaus/Rio e Manaus/Brasília. A intenção era 

substituir por um serviço mais rápido, já que o atraso com que os telegramas daqui 

enviados chegavam aos seus destinos causava prejuízo para o comércio e a indústria.

 No mês seguinte, o coronel Gustavo Bandeira de Mello, diretor de Telégrafos 

da diretoria geral do DCT, aportou em Manaus e logo identificou que a aparelha-

gem telegráfica local era rudimentar, além do que, o DCT regional necessitava de 

providências urgentes quanto ao funcionamento dos serviços de fonia entre a capi-

tal amazonense e o Sul do País. A expectativa era que Gustavo Bandeira finalmente 

ativasse a instalação da fonia em Manaus.

 No mês de maio, Gustavo Bandeira retornou a Manaus e anunciou a vinda 

de 20 transmissores e 20 receptores novos para atender aos serviços de telégrafo.

 Ainda em 1962, no mês de junho, Fabiano Ribeiro, com a ajuda do auxi-

liar imediato, o Sr. José Belo Ferreira, visando melhor servir o povo do Amazonas, 

ampliou o sistema de distribuição de correspondências em dois expedientes, pela 

manhã às 8h e a tarde às 14h, o que há muito tempo não ocorria na cidade. À épo-

ca, Manaus possuía 18 distritos e demorava-se em torno de dez dias para que uma 

correspondência chegasse ao seu destinatário. O objetivo desse novo método era 

otimizar o tempo para que nenhuma correspondência passasse mais de 12h nas 

dependências da repartição, evitando o acúmulo das entregas.

 Em novembro, ao retornar de uma viagem ao Sul do País, Fabiano Ribeiro 

confirmava o embarque, pelo Correio Aéreo Nacional, dos aparelhos de recepção e 

transmissão. Os aparelhos totalizavam 13 e seriam instalados em municípios ama-

zonenses, com o objetivo de normalizar o minguado sistema de comunicação. 

 Em dezembro, o DCT regional reinaugurava o serviço de “Vales Postais”, 

paralisados desde novembro de 1960. O retorno daquele serviço facilitaria a vida 

dos moradores do interior do estado, que dele se utilizavam para a remessa de nu-

merários. Também em dezembro o diretor geral anunciava para logo, a montagem 

dos aparelhos transmissores que melhorariam os serviços de comunicações do es-
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tado e, finalmente, dava início a remodelação total das instalações do prédio onde 

funcionava aquela repartição pública, obra anunciada desde dezembro de 1960.

 Ao completar um ano na administração do DCT Regional, Fabiano Ribeiro 

inaugurou, em 23 de março de 1963, a remodelação da sede dos Correios. Além dos 

melhoramentos feitos no edifício, o diretor conseguiu do órgão central, quando de 

sua última viagem ao Sul do País, verbas, lanchas e veículos.

 Em maio de 1964, a chefia do tráfego postal dos Correios, tendo em vista a 

grande dificuldade encontrada pelos carteiros na entrega de correspondências des-

tinadas aos moradores da Cidade Flutuante, decidiu suspender a entrega domiciliar 

daquela localidade. Os carteiros tinham que se utilizar de catraias para ter acesso 

às “ruas” e aos aglomerados de casas flutuantes. Os moradores do local passaram a 

procurar suas correspondências na Posta Restante, dependência localizada no edi-

fício sede dos Correios.

 Em outubro de 1964, técnicos do DCT procedentes de Belém, vieram em 

missão relacionada com o reequipamento e modernização de todo o sistema de 

comunicações telegráficas da diretoria regional (doméstico e interior). Os técnicos 

comporiam os trabalhos de uma comissão que teria a incumbência de executar um 

plano amplo de expansão e aperfeiçoamento das comunicações telegráficas regio-

nais. De autoria exclusiva do pessoal da diretoria regional, o projeto compreendia a 

implantação do Sistema Teletipo nas comunicações com Belém e Rio de Janeiro e, 

posteriormente, com Brasília.

 Em janeiro de 1965, as obras de reformas no 5º andar do prédio do DCT, 

para onde seria transferido o Telegrafo Nacional, estavam em fase de conclusão. 

Apesar disso, o Telegrafo local ainda não teria máquinas ultramodernas, porque 

essas ainda estavam retidas no Sul do País, aguardando transporte para Manaus.

 No dia 4 de fevereiro de 1965, no Salão Nobre do Palácio Rio Negro, após 

retornar de uma viagem ao Rio de Janeiro, atendendo um chamado do CONTEL 

(Conselho Nacional de Telecomunicações), para discutir problema da instalação 
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de uma Estação de Radiotelegrafia na representação do Amazonas no estado da 

Guanabara, o governador Arthur Cézar Ferreira Reis se queixava da postura in-

transigente e irredutível de um diretor do DCT.

 O presidente do CONTEL havia prometido atender ao pedido do governa-

dor e autorizar a instalação da Estação na primeira reunião ordinária do órgão, 

mas a posição do coronel Filgueiras, diretor do DCT e membro do Conselho, foi 

contrária a pretensão do governo do Amazonas. O coronel chegou a ameaçar ajuda 

ao DCT do Amazonas caso o pleito do governador prosperasse. O diretor defen-

dia que essa operação estava vetada pelo sistema federativo do Brasil. A atitude 

de Filgueiras revoltou o governador Arthur Reis, que imediatamente comunicou a 

ocorrência ao general Ernesto Geisel, então chefe da Casa Militar da Presidência da 

República, de quem recebeu integral solidariedade.

 No dia 21 de abril de 1965, com a presença do governador Arthur Reis e outras 

autoridades civis, militares e eclesiásticas, houve a inauguração da Sala de Aparelhos 

“Antônio de Souza Barros”, no DCT regional, a sala era composta por equipamento 

telefônico, dotando a repartição com mais esse moderno sistema de comunicação.

 No dia 29 de abril, Otávio Cabral, diretor da agora delegacia regional do 

DCT, anunciava, ainda para aquele ano, a instalação do sistema de comunicações 

“Teletipo” em Manaus. A aparelhagem estava sendo aguardada e fazia parte do pro-

grama de telecomunicações do governo federal. A regional local aguardava a che-

gada por via marítima e fluvial dos transmissores procedentes de Fortaleza, cada 

um com potência de dois quilowatts e meio. Do Rio de Janeiro viria o restante do 

equipamento do teletipo, importado pelo governo federal diretamente da Alema-

nha. Os equipamentos seriam instalados na Sala de Aparelhos. A expectativa era 

que até o fim daquele ano a estação de Manaus estivesse integrada ao sistema na-

cional Teletipo.
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 Em 28 de maio de 1965, os dois transmissores e um receptor Sintrex, vindos 

de Fortaleza, já se encontravam no porto de Manaus, a bordo do navio Miramar. 

Suas instalações facilitariam a introdução dos Teletipos do Telégrafo de Manaus.

 Em fins de julho daquele ano, o velho e belo prédio de revestimento de cerâ-

mica vidrada, com ar de “belle époque”, na esquina da Rua Marechal Deodoro com 

Rua Theodureto Souto, local onde funcionava a sede da administração regional dos 

Correios e Telégrafos do Amazonas, agora era outro. A obra de recuperação final-

mente oferecia conforto e higiene.

 A inauguração do Sistema Teletipo de comunicação que expedia e recebia 

telegramas, ligando Manaus a Guanabara, ocorreu em 28 de novembro de 1965, 

desafogando o sistema radiotelegráfico e atendendo aos municípios do interior. Sua 

inauguração foi presidida pelo Ministro dos Negócios da Viação e Obras Públicas, 

marechal Juarez Távora.

 Em fevereiro de 1966, a diretoria dos Correios, à época aos cuidados do Sr. 

Bello Ferreira, colocou em funcionamento mais um novo sistema de comunicação 

em Manaus, o “Telegrama Fonado”, cuja rapidez na comunicação à distância de-

mandava 60 minutos. O telegrama fonado funcionava da seguinte forma: o usuário 

do serviço o solicitava na agência em Manaus; um telegrama comum com a mensa-

gem era enviado à agência do DCT no Rio de Janeiro, por exemplo; do Rio era feita 

uma ligação telefônica ao destinatário, para quem a mensagem era lida. A resposta 

do “diálogo” seguia os mesmos passos.

 Em 1967, o Decreto lei nº 200 institui o Ministério das Comunicações e, em 

1968, o Departamento de Correios e Telégrafos passou a ser a este subordinado.

 Em 25 de janeiro de 1968, no auditório Alberto Rangel, ocorreu o lançamen-

to do selo postal comemorativo ao primeiro aniversário de fundação da Superin-

tendência da Zona Franca de Manaus-SUFRAMA e da criação da administração 

do Porto de Manaus. O evento foi presidido pelo governador Danilo Areosa. Em 

15 de março, o DCT nacional prestou uma homenagem à cidade, lançando o selo 

comemorativo da Zona Franca de Manaus.
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 Em 20 de março de 1969, através da Lei nº. 509 criou-se a Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos (ECT), uma empresa pública vinculada ao Ministério das 

Comunicações. O surgimento da ECT correspondia a uma nova postura por parte 

dos poderes públicos, com relação à importância das comunicações e, particular-

mente, dos serviços postais e telegráficos para o desenvolvimento do País.

 No dia 28 de agosto de 1969, Manaus ligou-se, pela primeira vez em sua his-

tória, a uma cidade do continente europeu, via telex. A ligação foi realizada entre os 

engenheiros José Ochen Gonçalves, da fábrica de computadores eletrônicos Hasler 

S.A. de Berna, capital da Suíça, e Mário Varetto, da ECT, que se encontrava reali-

zando os testes finais para a instalação do serviço de telex em Manaus. O contato 

inicial foi feito com a estação de Itaboraí, no estado do Rio que, através do satélite 

INTELSAT, os interligou com a fábrica da Hasler.

 O serviço de telex prometia baixo custo e maior rapidez, em ligação perfeita 

entre as principais centrais do País. Indústria, comércio e a sociedade em geral se-

riam beneficiados com o novo sistema. Preliminarmente seria instalada uma cabine 

pública, prevista para funcionar na primeira quinzena de outubro. Posteriormente, 

em maio de 1970, seriam instalados os trabalhos de instalação de canais de telex 

em empresas públicas, firmas comerciais, indústrias etc. Manaus finalmente estaria 

integrada plenamente ao sistema de telex nacional e internacional, conforme previ-

são do governo federal através do Ministério das Comunicações.

 Nesse período, a ECT consolidaria seu papel como importante agente da 

ação social do governo, atuando no pagamento de pensões e aposentadorias; na 

distribuição de livros escolares; no transporte de doações em casos de calamidade; 

em campanhas de aleitamento materno; no treinamento de jovens carentes e em 

inúmeras outras situações.

 Em 2013, a ECT contava com mais de 117.000 colaboradores atuando nas áreas 

postal, comercial e administrativa da Administração Central e Diretorias Regionais.




