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A P R E S E N T A Ç Ã O

Em 2019, nós lançamos no portal do Instituto Durango Duarte uma seção especial 

contendo algumas informações e curiosidades que haviam sido publicadas diaria-

mente, há 50 anos, nos principais impressos da capital: “Jornal do Comércio”, “O 

Jornal”, “Diário da Tarde”, “A Crítica” e “A Notícia”.

Nascia, então, o projeto “Manaus Hoje em 1969”, uma espécie de diário de bordo 

com anotações dos acontecimentos cotidianos, fossem eles meras futilidades ou 

importantes realizações. E com o avanço da produção, e o bom retorno dos leitores 

do nosso site, decidimos ampliar o trabalho para 1970 e 1971.

Todo esse material foi reunido neste box que agora está em suas mãos, composto 

de três livros, sendo um para cada ano abordado. As notas informativas são com-

plementadas pelo nome do jornal, a data do periódico e a página em que foram 

publicadas. 

Neste terceiro livro (1971), são apresentadas algumas efemérides de destaque, 

como a inauguração da Loja Belmiro’s, na avenida Sete de Setembro; o aniversário 

de dez anos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Ama-

zonas; a inauguração da Galeria de Arte de Manaus, na Praça da Matriz, do Estádio 

Vivaldo Lima e da Televisão Educativa do Amazonas – Canal 2, e o aniversário de 

20 anos do Hotel Amazonas, entre outras.

Ressaltamos que muitos dos nomes de pessoas, estabelecimentos, entidades, em-

presas, indústrias e eventos aqui apresentados foram transcritos da maneira como 

impressos originalmente nos jornais. Somente em um ou outro caso específico que 

as denominações sofreram alguma atualização ortográfica.

Outra ressalva que consideramos importante fazer é quanto às numerações das pá-

ginas indicadas nas notícias extraídas especificamente do Jornal do Comércio (JC): 

o acervo utilizado como fonte foi o material que se encontra digitalizado no portal 

da Fundação Biblioteca Nacional (FBN). Por isso, optamos por seguir a sequência 

de números estabelecida pela página da FBN, o que pode gerar alguma diferença 

com a numeração original do JC.



C O L E Ç Ã O  5 0  A N O S  H O J E

Uma simples data, mesmo que solta no tempo, pode ser o fio da meada para o reve-

lar de vários temas, histórias e descobertas. Quem já precisou, em algum momento, 

desenvolver pesquisas em livros ou documentos históricos, sabe que, muitas vezes, 

um dia da semana ou de um mês, ou um determinado ano de uma década, podem 

ser a referência necessária para encontrar o que se procura. 

Tarefa nem sempre fácil, pois é trabalho hercúleo, de busca minuciosa e verifica-

ção, que pode ser comparado ao de um Indiana Jones, caçando pistas e artefatos 

em um emaranhado de mapas e armadilhas, ou a de um garimpeiro artesanal, que 

tantas e tantas vezes mergulha sua peneira no rio em busca do desejado ouro.

Pois a coleção “50 Anos Hoje”, do pesquisador e publicitário Durango Duarte, em 

síntese, é, justamente, um diário que contém uma seleção de efemérides, das mais 

singelas às de maior relevância, ocorridas na capital amazonense, na virada dos 

anos 1960 para os 1970, e publicadas nos principais jornais impressos de Manaus 

daquela época: “Jornal do Comércio”, “O Jornal”, “Diário da Tarde”, “A Crítica” e 

“A Notícia”. 

De comemorações de aniversários a realizações de festas e concursos de beleza; de 

fundações e criações de empresas, entidades, estabelecimentos comerciais, indús-

trias e instituições até aos lançamentos e inaugurações de obras importantes para 

a cidade, cada um dos 1.095 dias, compreendidos entre 1º de janeiro de 1969 e 31 

de dezembro de 1971, possui, ao menos, um acontecimento destacado nestes três 

primeiros volumes, aqui reunidos em um lindo box.

São eventos – pequenos ou grandes – que, inicialmente, talvez não possuam ne-

nhuma importância para você, mas que poderão, sim, ser de grande utilidade para 

estudos e projetos futuros, sejam eles estudantis, acadêmicos ou profissionais. 

Organizadas e sistematizadas por dia, mês, ano, jornal e página, cada uma das ano-

tações cotidianas presentes nesta coleção têm a função, mesmo que despretensio-

sa, de serem facilitadoras na busca de informações acerca dos anos selecionados, 

como bússolas indicando para onde ir, como vestígios que poderão lhe conduzir 

ao achado. Afinal, parafraseando o ensinamento budista, toda grande caminhada 

pode iniciar com uma simples... data.

Kleber Paiva



Nasceu em Cachoeira do Sul/RS, no dia 11 de 

novembro de 1963, e veio com os pais morar em 

Manaus em meados da década de 1970, tendo 

forte atuação no movimento estudantil amazo-

nense dos anos 80 do século passado. Empresá-

rio, publicitário e pesquisador, é um aficionado 

pela história da capital amazonense e busca sem-

pre valorizar e preservar as memórias da “Cida-

de Sorriso” por meio de produções literárias que 

abordam vários aspectos da nossa urbe. “Infor-

mação é tudo” foi a sua primeira obra, lançada 

em 2005, um livro técnico sobre a sucessão mu-

nicipal manauara de 2004. Em 2009, produziu 

“Manaus, entre o passado e o presente”, um gran-

de almanaque que relata a história das praças, monumentos, escolas, igrejas e pon-

tes locais, entre outros temas. Dez anos depois, recebeu a “Medalha de Ouro Cidade 

de Manaus”, concedido pela Câmara Municipal de Manaus, por sua contribuição li-

terária em prol da cidade. Sua bibliografia inclui obras como “Caso Delmo: o crime 

mais famoso de Manaus” (2011); “Um historiador, alguns fatos inéditos e muitas 

histórias: uma homenagem a João Batista de Faria e Sousa” (2014); “Crônicas de 

Manaus: Josué Claudio de Souza” (2017); “José Osterne de Figueiredo: um grande 

azarado ou um assassino em série?” (2017); “Imprensa Amazonense – Caso Batará” 

(2020), e “Uma breve história da Província do Amazonas” (2020).

DURANGO MART INS DUARTE
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50 anos HOJE - 1969, 1970, 1971 DURANGO DUARTE VOL-3

1º DE JANEIRO – SEXTA-FEIRA

A garotinha Noêmia Monteiro é o primeiro bebê a nascer em 1971, filha de dona 

Raimunda Barbosa Monteiro (doméstica) e do Sr. Marcos Alves (ajudante de cami-

nhão), residentes na Estrada da Panair, n. 310. Com 3,85 Kg e 50 cm, Noêmia veio 

ao mundo a 1h45m, na Maternidade Ana Nery. (A Notícia, de 3 e 4 de janeiro de 

1971, número da página não identificado)

Aniversário do industrial Antônio Simões. (A Crítica – Coluna Bazar, de 5 de janei-

ro de 1971, p.11)

Primeiro aniversário da 12ª Companhia de Polícia do Exército, do Comando Mili-

tar da Amazônia, funcionando de forma provisória na Rua Bernardo Ramos, n. 255 

(Praça Dom Pedro II), e que deverá depois ser transferida para o quartel próprio, 

na estrada da Ponta Negra. “Instalada primeiramente no quartel do 1º Batalhão de 

Infantaria de Selva, teve como comandante interino o capitão Geraldo Corrêa Vaz, 

do 1º BIS. Posteriormente, assumiu o capitão de Infantaria, Rudá Cavalcanti de Al-

meida, ex-integrante do 1º Batalhão de Polícia do Exército”. (Jornal do Comércio, 

de 2 de janeiro de 1971, capa)

O jovem Joel Monteiro Júnior, de 16 anos, guitarrista do conjunto 5ª Dimensão, 

comete suicídio com um tiro na cabeça. Natural do estado de São Paulo, o rapaz era 

filho do capitão reformado da Aeronáutica, Joel de Jesus Monteiro, e de dona Al-

merinda de Jesus Monteiro. “Seriam 16 horas quando vizinhos ouviram um estam-

pido oriundo da residência número 38 da Rua Visconde de Porto Alegre. Momentos 

depois, telefonema foi recebido pela Delegacia de Segurança Política e Social, dan-

do conta de que um jovem havia praticado o suicídio. Ali chegando, as autoridades 

policiais depararam com o corpo do jovem Joel Monteiro Júnior que jazia sobre o 

assoalho sem vida. Ao seu lado, um revólver de fabricação americana ‘AE’ com o 

qual praticou o tresloucado gesto, e um bilhete destinado ao seu pai”. (Jornal do 

Comércio, de 3 de janeiro de 1971, p.6)

02 DE JANEIRO – SÁBADO

Aniversário de Ismael Benigno, da Rádio Difusora. (A Crítica – Coluna Bazar, de 5 

de janeiro de 1971, p.11)

Cerimônia de posse da diretoria da Associação dos Servidores Públicos (Aspa) para 

o próximo triênio, cujo presidente é o Sr. Aureomar Lima. (Jornal do Comércio – 

Coluna De Frente e de Perfil, de 3 de janeiro de 1971, p.3)

03 DE JANEIRO – DOMINGO 

Ézio Ferreira assume a presidência do Fast Clube. (Jornal do Comércio – Coluna 

Convivência Social, de 5 de janeiro de 1971, p.11)
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50 anos HOJE - 1969, 1970, 1971 DURANGO DUARTE VOL-3

04 DE JANEIRO – SEGUNDA-FEIRA

O Conselho de Professores da Escola Técnica Federal do Amazonas autoriza a ins-

crição de mulheres no curso ginásio industrial ou nos cursos técnicos oferecidos 

pela ETFA, em igualdade de condições com os homens. (Jornal do Comércio, de 7 

de janeiro de 1971, p.2)

05 DE JANEIRO – TERÇA-FEIRA

Início do Vestibular de 1971 para os cursos da Universidade do Amazonas, com a 

realização da prova de Português no Instituto de Educação do Amazonas. (Jornal 

do Comércio, de 5 de janeiro de 1971, p.5)

06 DE JANEIRO – QUARTA-FEIRA

O jornal “A Notícia” e o América apresentam o famoso “Homem de Aço”, em uma 

performance no Parque Amazonense. Como principal número de demonstração de 

força, ele segura dois jipes em movimento. (A Notícia, de 6 de janeiro de 1971, 

número da página não identificado)

Lutadores de “telecatch” se enfrentam no Olímpico Clube. Na luta principal, Ras-

putin vence Yokanan, e o perdedor raspa a barba em pleno ringue. (A Notícia, de 7 

de janeiro de 1971, p.2 do 2º caderno)

07 DE JANEIRO – QUINTA-FEIRA

Aniversário de Hamilton Salgado, proprietário da Midas Foto. (Jornal do Comércio 

– Coluna Convivência Social, de 10 de janeiro de 1971, p.11)

Aniversário de 20 anos da bênção litúrgica da primeira pedra da Escola Industrial 

Salesiana, na Rua Visconde de Porto Alegre. “Foi a 7 de janeiro de 1951 que Dom 

Alberto Gaudêncio Ramos abençoou as humildes origens de uma obra que se desti-

nava a ser grandiosa, num breve futuro. Hoje se ergue um soberbo edifício, ao lado 

de uma igreja monumental, dedicada ao glorioso São José. A obra é dirigida pelos 

padres Salesianos”. (O Jornal – Coluna A Igreja em Foco, de 7 de janeiro de 1971, 

p.2)

A Loja Tupy-Mirage inaugura novas instalações na Avenida Eduardo Ribeiro, n. 

80, com variadíssimo estoque de cosméticos e perfumes estrangeiros, confecções 

para senhoras, cavalheiros e crianças, artigos para presentes e balé, flores naturais, 

calças Lee e eletrodomésticos. (Diário da Tarde – Coluna da Betina, de 7 de janeiro 

de 1971, p.3)

Reabertura do Restaurante Chapéu de Palha, agora sob a direção de Mr. Thomas 

Morrissey. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 3 de janeiro de 

1971, p.3)
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08 DE JANEIRO – SEXTA-FEIRA 

Aniversário do ex-governador do Amazonas, Prof. Arthur Cézar Ferreira Reis. 

(A Crítica – Coluna Bazar, de 8 de janeiro de 1971, p.11) 

A Associação dos Sargentos do Amazonas (ASA) realiza seu Primeiro Grito de Car-

naval do ano, com o conjunto “The Rolling Stones”. (A Crítica – Coluna Bazar, de 

7 de janeiro de 1971, p.11)

09 DE JANEIRO – SÁBADO 

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais realiza almoço de confraternização no 

Acácia Clube, oportunidade em que são homenageados o diretor da Rádio Difuso-

ra, Josué Cláudio de Souza, com o prêmio de “Jornalista do Ano” e Epaminondas 

Baraúna, superintendente do Jornal do Comércio, com o “Mérito do Jornalismo” 

pela introdução do sistema offset no extremo norte brasileiro. (Jornal do Comér-

cio, de 9 de janeiro de 1971, p.3)

O Grupo Escolar Herbert Palhano, subunidade do Sólon de Lucena, faz a entrega 

dos certificados dos concludentes do curso primário, em cerimônia que ocorre no 

salão nobre do Ginásio Preciosíssimo Sangue. “A novel turma de alunos que terá 

admissão automática ao curso secundário, é constituída de 95 estudantes e foi de-

nominada ‘Profª. Waldisa Batista Siqueira’, tendo por patrono o Prof. Bartholomeu 

de Vasconcelos Dias e como paraninfa a mestra Janete Helena Langbeck Soares”. 

(Jornal do Comércio, de 9 de janeiro de 1971, p.3) 

O Clube da Imprensa promove o Baile dos Radialistas, no Cheik Clube, com a en-

trega dos diplomas aos mais destacados de 1970. (Jornal do Comércio, de 9 de ja-

neiro de 1971, p.2)

10 DE JANEIRO – DOMINGO 

O colunista Nogar completa 14 anos atuando no cronismo social. “O nosso colu-

nismo social nasceu no Grêmio Guanabara Clube de Campo, àquela época dirigido 

pelos meus amigos Agobar Garcia e Mário Verçosa, dois grandes impulsionadores 

do progresso e desenvolvimento daquela simpática agremiação sociorrecreativa”. 

(Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 10 de janeiro de 1971, p.3) 

11 DE JANEIRO – SEGUNDA-FEIRA 

Inauguração da Belmiro’s, loja de artigos estrangeiros, na Avenida Sete de Setem-

bro, n. 847, antiga Loja Chico Preto. Seus proprietários são Belmiro Vianez, Carlos 

Pessoa e Antônio Ribeiro da Costa Filho. (Jornal do Comércio, de 10 de janeiro de 

1971, p.11)
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12 DE JANEIRO – TERÇA-FEIRA 

Inauguração da Lanchonete Messias, na Rua Marcílio Dias, onde antes funcionava 

o Bar Castelo de Bronze. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 13 

de janeiro de 1971, p.13)

Inauguração da nova sede da Companhia Seguradora Intercontinental e Mercan-

til, ambos pertencentes ao Grupo Ipiranga, localizada na Rua Guilherme Moreira. 

(A Crítica – Coluna Bazar, de 13 de janeiro de 1971, número da página não iden-

tificado)

13 DE JANEIRO – QUARTA-FEIRA

Aniversário de 58 anos de existência do Nacional Futebol Clube, fundado a 13 de 

janeiro de 1913, “com 21 títulos na categoria principal, o primeiro campeão pro-

fissional do Amazonas. É o mais popular clube da Terra de Ajuricaba, o time das 

massas, o ‘mais querido’, o clube que arrasta público para os estádios”. (Jornal do 

Comércio, de 13 de janeiro de 1971, p.7)

O Gen. Álvaro Cardoso é nomeado Comandante Militar da Amazônia e da 12ª Re-

gião Militar em substituição ao Gen. José Nogueira Paes. (Jornal do Comércio, de 

14 de janeiro de 1971, capa)

Inauguração do Paqueras Lanchonete e Restaurante, na esquina da Avenida Eduar-

do Ribeiro com a Rua 10 de Julho, local antes ocupado pelo Restaurante Tucunaré. 

(Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil de 14 de janeiro de 1971, p.3)

14 DE JANEIRO – QUINTA-FEIRA

Morre a menina Noêmia, primeiro bebê a nascer em Manaus neste ano, vitimada 

por doença e subnutrição. Os pais não tiveram condições de propiciar à criança 

a alimentação e os medicamentos de que dependia completamente desde os pri-

meiros segundos após o parto. “Era o terceiro descendente do paupérrimo casal. 

Os dois outros filhos (uma jovem de 12 anos e uma menininha de 2) praticamente 

sobrevivem, dadas as condições miseráveis de vida que levam”. (A Notícia, de 15 

de janeiro de 1971, capa)

Aniversário do bairro Praça 14 de Janeiro. “Como era frequente naquela época, 

quando não se gostava do Governador do Estado, simplesmente fazia-se um movi-

mento para depô-lo. Foi o que fez o idoso cidadão Almino Afonso (também nome 

de rua, em Manaus) para tirar do Palácio, que era onde hoje está a Prefeitura Mu-

nicipal, o Governador Thaumaturgo de Azevedo. Na refrega saiu ferido o iniciador 

da revolta e morto o soldado ‘legalista’ Fernando Pimenta, morador no local onde 

é hoje a praça, e que por isso mesmo deu nome, como homenagem, ao logradouro. 
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Saído do Palácio o Governador Thaumaturgo, seus adversários políticos, em repre-

sália, mudaram o nome da praça para 14 de Janeiro, em homenagem ao movimento 

revoltoso. E assim ficou, até que em 1947, não se sabe por que, quiseram novamen-

te mudar o nome, agora para ‘Praça Portugal’. Foi o fim. A praça já é um grande 

bairro com tradição e história, protestou através do samba e na voz do seu Povo”. 

(Jornal do Comércio, de 14 de janeiro de 1971, capa) 

15 DE JANEIRO – SEXTA-FEIRA 

O Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) inicia a substituição das placas 

velhas dos veículos por outras mais modernas e preparadas com material luminoso 

que permitirá a identificação de um carro a 100 metros de distância, na escuridão. 

(A Crítica, de 4 de janeiro de 1971, p.4)

16 DE JANEIRO – SÁBADO 

Aniversário de 18 anos de existência do Mocidade Clube, sediado no coreto da 

Igreja Matriz e formado por industriais, comerciantes, advogados, médicos, co-

merciários, a maioria pessoas de prestígio e projeção social em Manaus. “Os atuais 

sócios são: Alfredo Tetenge, Almério Cabral dos Anjos, que eles chamam de ‘Jaca-

ré’, Andréa Limongi, Flávio Augusto, José Maria Bichara, Joaquim Gomes Lourei-

ro, Mário Bittencourt Guimarães, Maximiano da Rocha Teixeira, Miguel Ribeiro, 

Pedro Bichara Elias, Raimundo Bertuceli, Theomário Pinto da Costa”. (Jornal do 

Comércio, de 17 de janeiro de 1971, p.2)

Dom João de Souza Lima completa 13 anos como Arcebispo Metropolitano de Ma-

naus. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 16 de janeiro de 1971, 

p.7)

17 DE JANEIRO – DOMINGO 

Aniversário de 57 anos de existência da Segunda Igreja Batista de Manaus, que tem 

seu templo à Praça da Saudade. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 16 de janeiro de 

1971, número da página não identificado)

18 DE JANEIRO – SEGUNDA-FEIRA 

Delegacia da Receita Federal apreende contrabando de artigos estrangeiros no Ae-

roporto Ponta Pelada. O material, calculado em mais de Cr$ 100.000,00, estava es-

condido na cabine da tripulação do avião YS-11, da Cruzeiro do Sul. Entre os mais 

de 300 Kg de muamba adquiridos na Zona Franca, havia calças “Lee”, televisores, 

isqueiros, uísques estrangeiros, tecidos, toca-fitas, relógios e cigarros, que seriam 

contrabandeados para Campo Grande e Rio de Janeiro. (A Crítica, de 19 de janeiro 

de 1971, capa)
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19 DE JANEIRO – TERÇA-FEIRA

Abertura das matrículas para o ginásio industrial e cursos técnicos de estradas, edi-

ficações e eletrotécnica da Escola Técnica Federal do Amazonas, cuja capacidade 

é de 1.200 alunos. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 19 de 

janeiro de 1971, p.3)

20 DE JANEIRO – QUARTA-FEIRA

Solenidade de colação de grau da primeira turma de ginasianos formada pelo Giná-

sio Ruy Araújo, no bairro Cachoeirinha, em cerimônia realizada na Igreja de Santa 

Rita. (Jornal do Comércio, de 22 de janeiro de 1971, p.3)

21 DE JANEIRO – QUINTA-FEIRA

Governador Danilo Areosa recebe relatório preliminar da Companhia de Sanea-

mento do Amazonas (COSAMA) que prevê todos os meios para dar à população 

amazonense a garantia de muita água e um eficiente sistema de esgotos até o ano 

2000. (A Crítica, de 22 de janeiro de 1971, capa)

22 DE JANEIRO – SEXTA-FEIRA 

A Cohab-AM inicia o despejo de mais de cem moradores dos diversos conjuntos ha-

bitacionais que se encontram com suas prestações vencidas há mais de três meses. 

“As dívidas vão desde trezentos cruzeiros e atingem, às vezes, novecentos cruzei-

ros. Quem mora no conjunto de Flores paga, mensalmente, Cr$ 45,02. Na Raiz, Cr$ 

57,10 e Cr$ 47,25, respectivamente dois e três quartos. A cota mensal do conjunto 

do Parque Dez é de Cr$ 47,16, Cr$ 57,32 e Cr$ 68,11, respectivamente a casas de 

um, dois e três quartos”. (A Crítica, de 22 de janeiro de 1971, número da página não 

identificado)

23 DE JANEIRO – SÁBADO 

Aniversários de Edson Pereira de Souza, Anísio Machado e Milburges Bezerra de 

Araújo. (A Crítica – Coluna Bazar, de 23 de janeiro de 1971, p.12)

Início da Exposição Retrospectiva do pintor amazonense DA SILVA, no salão de 

exposições da Pinacoteca do Estado, abrindo oficialmente o calendário cultural de 

1971. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 23 de janeiro de 1971, 

p.7)

24 DE JANEIRO – DOMINGO

Primeira publicação da coluna “Letras & Notícias”, escrita pelo padre Nonato Pi-

nheiro no matutino “O Jornal”, da Empresa Archer Pinto. (Jornal do Comércio – 

Coluna Convivência Social, de 24 de janeiro de 1971, p.13) 
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O Luso Sporting Clube inicia promoção dominical denominada “Vesperal das 17”, 

tendo à frente o cronista Back e com apresentações teatrais e números de canto 

e dança. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 24 de janeiro de 

1971, p.3)

25 DE JANEIRO – SEGUNDA-FEIRA 

Aniversário de dez anos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universida-

de do Amazonas. Seu primeiro diretor e criador foi o Prof. cônego Walter Gonçal-

ves Nogueira. “Criada pelo Artigo 19 das Disposições Transitórias da Constituição 

do Estado de 1946, foi organizada pela Lei nº 71, de 28 de dezembro de 1959. A au-

torização para seu funcionamento foi dada pelo Decreto nº 50.046, de 24 de janeiro 

de 1961, publicado no Diário Oficial do mesmo mês e ano, tendo sido instalada no 

dia 25 de janeiro de 1961, à Rua José Paranaguá, s/n. Foi integrada ao corpo de Fa-

culdades da Universidade do Amazonas pelo artigo 14 da Lei 4.069, de 12 de junho 

de 1962”. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 27 de janeiro de 1971, p.4) 

Divulgação da lista de aprovados do Vestibular de 1971 para a Universidade do 

Amazonas. Dos 1.742 inscritos, 68% foram reprovados, conseguindo êxito apenas 

543 vestibulandos. “No curso de Medicina: Mário Roberto Vitale, com 63,17 pon-

tos, foi o primeiro classificado; em Engenharia, Rodemarck Castello Branco, com 

62,51 pontos; Cleucy dos Santos Casals, com 79,05, foi a primeira em Pedagogia; 

Maria de Assunção Pinheiro Melo, com 88,97 pontos em Serviço Social, foi a maior 

nota deste vestibular; em Filosofia, com 74,22, Ivete Freire Ibiapina; Biblioteco-

nomia, Helen Derzi, com 78,82; Direito, Dolores Padilha, com 70,75 pontos; Jor-

nalismo, com 80,40, Marília Menezes; Economia, Eliane Mendonça, com 72,05; 

Heiner Levy, em Contabilidade, com 55,92; Edna Melo Oliveira, com 61,80, em 

Administração; Letras, Maria das Graças Travessa, com 78,75 pontos, e Raimunda 

Benedita de Souza, com 60,12 a primeira classificada em Educação Física”.  (Jornal 

do Comércio, de 27 de janeiro de 1971, p.6)

A Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade do Amazonas, através do 

seu curso de Farmácia e Bioquímica, realiza no Teatro Amazonas a solenidade de 

entrega dos certificados de conclusão de curso aos onze primeiros farmacêuticos 

bioquímicos formados no estado. São eles: Almir Roque Lahan, Elias Vicente da 

Cruz Santos, Maria de Nazaré Góes Ribeiro, Milande dos Santos Carneiro, Mauro 

Guimarães Brandão, Marlene Freitas da Silva, Luís Frederico Mendes dos Reis Ar-

ruda, Raimundo Iran de Lima, Rubens Samuel Benzecry, Fernando de Lima Ferrei-

ra e Wilson dos Anjos. (A Crítica, de 25 de janeiro de 1971, p.11) 

26 DE JANEIRO – TERÇA-FEIRA 

Aniversário do Prof. Aderson Pereira Dutra, Magnífico Reitor da Universidade do 

Amazonas. (Diário da Tarde – Coluna Mundo Social, de 25 de janeiro de 1971, p.3)
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27 DE JANEIRO – QUARTA-FEIRA

Inauguração da Fábrica de Sorvetes e Massas Ski-Mell Ltda., na Rua Dr. Moreira, n. 

265. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 27 de janeiro de 1971, 

p.3)

A Secretaria de Educação e Cultura entrega as medalhas do Mérito Educacional aos 

professores de ensino médio Antenor Sarmento Pessoa, Ismênia Malaquias, Mano-

el Otávio Rodrigues de Souza e Antônio Gonçalves Encarnação; e aos professores 

de ensino primário Isabel Angarita Batista, Carmelita de Holanda Cruz, Natália de 

Miranda Uchôa (post-mortem), Jandira de Oliveira Martins, Antonina Borges de 

Sá e Leonor Uchôa de Amorim. A cerimônia ocorre na sala do Conselho Estadual 

de Educação, no Palácio da Cultura. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de 

Perfil, de 27 de janeiro de 1971, p.3)

28 DE JANEIRO – QUINTA-FEIRA

Chega a Manaus, pelo navio Santo André, um “Hovercraft CC7”, trazido pelo Mi-

nistério da Fazenda para fazer demonstrações sobre como esse veículo inglês pode 

ser utilizado em nossa região para combater o contrabando. (A Notícia – Coluna 

Mini Notícias, de 28 de janeiro de 1971, p.5 do 1º caderno)

29 DE JANEIRO – SEXTA-FEIRA 

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas anula os votos dados aos candidatos 

José Esteves (Senado), Vinícius Câmara (Câmara Federal), Álvaro Maranhão, Má-

rio Haddad e Natanael Rodrigues, por corrupção eleitoral. (Jornal do Comércio, de 

29 de janeiro de 1971, capa)

Diplomação dos 25 candidatos eleitos para o Senado, Câmara Federal e Assembleia 

Legislativa nas eleições realizadas no Amazonas e no Território de Roraima. “Fo-

ram diplomados os Srs. José Lindoso, como senador, e seu suplente Ney Rayol, os 

deputados federais Leopoldo Péres, Rafael Faraco (Arena) e Joel Ferreira (MDB) 

e suplentes Raimundo Parente, Abrahão Sabbá (Arena) e Djalma Passos (MDB), 

os deputados estaduais João Bosco, Jair Cavalcante, José Belo, Adail Vasconcelos, 

Washington Stefano, Fernando Castro (Arena) e Francisco Queiroz, Léa Antony e 

José Dutra (MDB), os suplentes Dorval Vieira, Socorro Dutra, Agnelo Balbi (Are-

na), Paulo Sampaio, Evandro Carreira e Fábio Lucena”. (Jornal do Comércio, de 30 

de janeiro de 1971, p.3)

30 DE JANEIRO – SÁBADO 

Solenidade de entrega de Medalhas Cidade de Manaus a numerosas personalida-

des, no salão de honra do Palácio Rio Negro. “Serão agraciados, dentre outros: Cel. 

João Walter de Andrade, governador eleito; Sr. José Lopes da Silva (ex-secretário 

de Fazenda); deputado federal José Bernardino Lindoso, pelo seu passado dedica-
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do ao magistério; Sr. Carlos Israel Ramos Lins (ex-presidente da Camtel), pelos 

relevantes serviços prestados à telecomunicação no Amazonas; e o deputado esta-

dual Homero de Miranda Leão, pelo que fez em prol da coletividade amazonense, 

à frente da presidência da Assembleia Legislativa do Estado”. (Jornal do Comércio 

– Coluna De Frente e de Perfil, de 29 de janeiro de 1971, p.3)

Lançamento do livro de poesias “Clarões”, do jornalista e veterano repórter Joa-

quim Antônio da Rocha Andrade (Jara), no Auditório Alberto Rangel, da Fundação 

Cultural do Amazonas. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 31 

de janeiro de 1971, p.3)

31 DE JANEIRO – DOMINGO 

Aniversário do acadêmico Jorge Tufic. “Membro da Academia Amazonense de Le-

tras e do Conselho Estadual de Cultura, o consagrado poeta receberá hoje as home-

nagens a que faz jus, pelo brilho de sua inteligência e pelas qualidades de caráter 

que distinguem sua personalidade”. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência So-

cial, de 31 de janeiro de 1971, p.7)

O governador Danilo Duarte de Matos Areosa completa o seu quarto e último ano 

de administração. “Segundo governo estadual saído da Revolução de Março de 

1964, sua passagem pelo Palácio Rio Negro registra um dos mais proveitosos perío-

dos da vida do Estado, no qual problemas crônicos e quase insolúveis foram equa-

cionados, setores foram dinamizados, o Estado viveu quatro anos de paz política e 

progresso social e o interior recebeu o que nunca antes sequer lhes fora prometido: 

usinas de luz, telefones, próprios públicos, ginásios, escolas, Casas de Cultura e 

hospitais”. (Jornal do Comércio, de 31 de janeiro de 1971, capa)

João dos Santos Pereira Braga toma posse da presidência da Ordem dos Advoga-

dos do Brasil – Seccional Amazonas. Com ele, também foram eleitos José Ribamar 

dos Prazeres Coelho (vice-presidente), Onesmo Gomes de Souza (1º secretário), 

Raimundo Fabiano Teixeira Ribeiro (2º secretário) e Eduardo Donald (tesourei-

ro). (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 31 de janeiro de 1971, p.5 do 1º cader-

no)



F E V E R E I R O
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1º DE FEVEREIRO – SEGUNDA-FEIRA

Washington Stephano é eleito presidente da Assembleia Legislativa, em substitui-

ção ao deputado Homero de Miranda Leão. (A Crítica, de 2 de fevereiro de 1971, 

p.4)

Inauguração da cantina do Serviço Social do Comércio (Sesc), à disposição dos 

comerciários e seus dependentes, “sendo atrativo da mesma o ‘Prato do Comerci-

ário’, ao preço módico de Cr$ 1,00, além de outros lanches e guloseimas”. (Jornal 

do Comércio – Coluna Convivência Social, de 4 de fevereiro de 1971, p.11)

A firma Comércio Importação e Exportação Ltda. (MOPEL) passa a funcionar na 

Rua Visconde de Mauá, n. 278. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 25 de janeiro de 

1971, número da página não identificado)

Pré-estreia do primeiro desenho animado de longa metragem colorido feito no 

Brasil, produzido pelo cineasta amazonense Álvaro Henriques Gonçalves. A avan-

t-première foi realizada no Cine Avenida. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente 

e de Perfil, de 28 de janeiro de 1971, p.3)

02 DE FEVEREIRO – TERÇA-FEIRA 

Flaviano Limongi toma posse como presidente da Federação Amazonense de Fute-

bol (FAF) pelo segundo mandato consecutivo. “Coronel Jorge Teixeira, José Maria 

Bichara e João Ramos de Lima são os 1º, 2º e 3º vice-presidentes, respectivamente, 

enquanto o Conselho Fiscal ficou assim constituído: Alfredo Linhares, Alfredo Te-

tenge e José Barros”. (A Notícia, de 3 de fevereiro de 1971, número da página não 

identificado)

03 DE FEVEREIRO – QUARTA-FEIRA 

 O Centro Educacional Christus, dirigido pelo Prof. Orígenes Angelitino Martins, 

assina contrato de empréstimo rotativo com o Banco Comercial da Produção (BCP) 

para a conclusão da sua sede que está sendo construída na Avenida Joaquim Nabu-

co. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 4 de fevereiro de 1971, número da página não 

identificado)

Abertura da IV Taça Amazonas de Futebol, no Estádio da Colina, com vitória do 

Rodoviária sobre o América por 5x0, gols de Mário, Zezé (dois) e Angelo (dois). O 

árbitro da partida foi José Carlos Amato, auxiliado por Manuel Luiz Bastos e Adria-

no Offlini. (O Jornal, de 4 de fevereiro de 1971, p.12)

04 DE FEVEREIRO – QUINTA-FEIRA

O Fast Clube conquista a Taça Transamazônica, torneio quadrangular de escoli-

nhas de futebol, ao derrotar o Fluminense-RJ por 2x1, gols de Corisco e Didi, no 
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Estádio da Colina, em São Raimundo. As equipes do Domingos Sávio e do Flamen-

go-RJ ficaram em terceiro e quarto lugares, respectivamente. (Jornal do Comércio, 

de 5 de fevereiro de 1970, p.8)

05 DE FEVEREIRO – SEXTA-FEIRA 

Aniversário de 15 anos da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do 

Amazonas (ACLEA). (A Notícia, de 5 de fevereiro de 1971, número da página não 

identificado)

Início das matrículas aos cursos de graduação da Universidade do Amazonas para 

o ano letivo de 1971. “São isentos de anuidade e da taxa de matrícula os estudantes 

classificados em primeiro lugar na série anterior, bem como os classificados em 

primeiro lugar no Concurso Vestibular, em relação a cada Curso”. (Jornal do Co-

mércio, de 6 de fevereiro de 1971, p.12)

A Suframa abre concorrência pública para a edificação de armazéns pré-fabricados 

na área do Aeroporto Ponta Pelada. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de 

Perfil, de 5 de fevereiro de 1971, p.3)

Inauguração do bar e restaurante Porão Drinks, na Rua Dr. Moreira, n. 178. (A No-

tícia – Coluna Mini Notícias, de 5 de fevereiro de 1971, p.5)

06 DE FEVEREIRO – SÁBADO 

Falecimento do ex-deputado estadual Sérgio Pessoa Neto, aos 58 anos, vítima de 

um mal cardíaco. “Vereador à Câmara de Manaus em 1947, elegeu-se sucessiva-

mente até 1966. Nas últimas eleições, por um lapso da Secretaria do Tribunal de 

Justiça, com a omissão de seu nome nas listas de votação, achou-se prejudicado e 

não conseguiu reeleger-se”. (Jornal do Comércio, de 7 de fevereiro de 1971, p.5)

Inauguração do Instituto de Beleza Nice, na Rua Leonardo Malcher, n. 1948, di-

rigido pela profissional paulista Eunice Blando. (Jornal do Comércio – Coluna De 

Frente e de Perfil, de 9 de fevereiro de 1971, p.3)

O América Futebol Clube promove o seu tradicional “Baile do Terror”, com a esco-

lha da fantasia mais horripilante da noite e show musical da banda “The Sinners”. 

(Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 5 de fevereiro de 1971, p.11)

07 DE FEVEREIRO – DOMINGO 

Fiscais da Secretaria de Fazenda apreendem mercadorias na praia do Mercado Mu-

nicipal, por falta de documentos que identificassem a legalização fiscal do material. 

Foram retidos 106 caixas de aguardente Fortaleza, 50 caixas de aguardente Cocal, 

160 sacos de farinha d’água e 74 potes de barro. A transação seria efetivada entre 

pequenos comerciantes no interior do estado. A mercadoria ilegal teria sido despa-



1
9
7
1

2
0
2
1

21

50 anos HOJE - 1969, 1970, 1971 DURANGO DUARTE VOL-3

chada irregularmente em vários portos do Pará e se destinavam aos portos de fron-

teira entre o Peru e Colômbia. (Jornal do Comércio, de 9 de fevereiro de 1971, p.3)

08 DE FEVEREIRO – SEGUNDA-FEIRA

 Voo inaugural do Boeing 727, da Cruzeiro, para Manaus. “Com a viagem do Boeing 

727 ontem, a Cruzeiro do Sul introduziu modificações na utilização de seu equipa-

mento na região. Os Boeings farão a linha Manaus-Brasília-Rio às segundas e sex-

tas-feiras. Os Caravelles continuarão operando na rota via Belém, fazendo conexão 

na mesma hora para todo o litoral, nos dias de domingo, terça, quarta, quinta e 

sábado”. (Jornal do Comércio, de 9 de fevereiro de 1971, p.3)

09 DE FEVEREIRO – TERÇA-FEIRA 

O governador Danilo Areosa recebe uma placa de prata dos funcionários da Secre-

taria da Fazenda com a seguinte inscrição: “Ao amigo Danilo Areosa. Pelo muito 

que devemos ao seu governo, a gratidão e a saudade da família fazendária do Ama-

zonas”. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 10 de fevereiro de 1971, p.5)

10 DE FEVEREIRO - QUARTA-FEIRA 

Ministério da Fazenda baixa portaria, prorrogando por mais 180 dias a permissão 

para a inclusão, na bagagem dos que saem da Zona Franca de Manaus, de máquinas 

e aparelhos domésticos e eletrônicos com isenção de impostos até o limite de 100 

dólares. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 12 de fevereiro de 1971, p.5)

11 DE FEVEREIRO – QUINTA-FEIRA

Em reunião do Conselho Estadual de Cultura, o Prof. Mário Ypiranga Monteiro fala 

sobre o desaparecimento misterioso dos originais do seu livro sobre a fundação da 

cidade de Manaus, entregues ao secretário de Educação e Cultura (SEC), Elson Fa-

rias, para a publicação da obra. Ypiranga solicita ao Conselho que oficie ao titular 

da SEC a abertura de inquérito rigoroso para saber qual ou quais foram os respon-

sáveis pelo desaparecimento dos originais do livro. Participam da reunião, além do 

desembargador André Araújo (presidente da entidade), os conselheiros Randolfo 

Bittencourt, Álvaro Páscoa, Genesino Braga, Jorge Tufic, Luiz Bacellar e Matos Fi-

lho. Djalma Batista justificou sua ausência por estar participando do Congresso 

de Medicina Tropical. “Faltaram à reunião os Srs. Elson Farias, Ataide Brandão, 

Vinícius Câmara e Luiz Maximino Corrêa”. (A Notícia, de 12 de fevereiro de 1971, 

número da página não identificado)

Início das obras da nova sede social do Fazendário Clube, entidade que congrega os 

funcionários da Fazenda, na estrada do Parque 10 de Novembro, mesmo local onde 

tem sua sede campestre, com piscina e quadras de esporte. (A Crítica – Coluna Sim 

e Não, de 11 de fevereiro de 1971, número da página não identificado) 
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12 DE FEVEREIRO – SEXTA-FEIRA 

Aniversário do industrial Isaac Sabbá, presidente das Organizações Sabbá. “Pionei-

ro da industrialização da área, Isaac Sabbá dinamizou os mais diferentes setores da 

economia amazônica, construindo um verdadeiro império, do qual se destaca, pelo 

impulso dado ao progresso da região, a Refinaria de Manaus”. (O Jornal – Coluna 

Fatos em Revista, de 12 de fevereiro de 1971, p.5)

O Aeroclube do Amazonas inicia curso de Piloto Privado no Colégio Brasileiro. 

(A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 12 de fevereiro de 1971, p.5)

13 DE FEVEREIRO – SÁBADO 

Inauguração do Salão Granfino, na Avenida Epaminondas, n. 26, de propriedade do 

Sr. Antônio P. Vieira. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 12 de 

fevereiro de 1971, p.3)

Reinauguração do anexo do Lord Hotel. “O prédio foi reformado internamente e 

os apartamentos estão mais confortáveis”. (O Jornal – Coluna da Betina, de 13 de 

fevereiro de 1971, p.3)

O Olímpico Clube realiza o tradicional Baile da Kamélia. “A Kamélia será recebida 

no aeroporto de Ponta Pelada às 21 horas pelo bloco da Juventude Olímpica e asso-

ciados, começando desde ali o Carnaval. Já com as chaves da cidade, a morena ‘pra 

frente’ deixará o aeroporto às 22 horas e desfilará pelas principais ruas até à sede 

da Avenida João Coelho, onde a orquestra da Polícia Militar já estará pronta para 

atacar de Carnaval”. (Jornal do Comércio, de 13 de fevereiro de 1971, p.3)

14 DE FEVEREIRO – DOMINGO

Início do VII Congresso Brasileiro de Medicina Tropical com a participação de 250 

médicos vindos de todos o país, da Inglaterra, México e Venezuela. A solenidade de 

abertura é no Teatro Amazonas. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, 

de 14 de fevereiro de 1971, p.11)

15 DE FEVEREIRO – SEGUNDA-FEIRA

O Conselho Universitário da Universidade do Amazonas, sob a presidência do rei-

tor Aderson Dutra, aumenta de 40 para 60 o número de vagas para o Curso de Le-

tras da Faculdade de Filosofia. (A Notícia, de 16 de fevereiro de 1971, capa)

16 DE FEVEREIRO – TERÇA-FEIRA

O União Esportiva Portuguesa realiza em sua sede o evento “Cervejada Antarctica”, 

em comemoração à chegada da cerveja Antarctica a Manaus, diretamente de São 

Paulo. (A Crítica – Coluna Bazar, de 16 de fevereiro de 1971, número da página não 

identificado)
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17 DE FEVEREIRO – QUARTA-FEIRA

Em visita de fim de mandato à sede da Polícia Militar do Amazonas, o governador 

Danilo Areosa é homenageado pela Banda de Música da PM que, a seu pedido, exe-

cuta a marcha carnavalesca “Pra Frente, Brasil” em sua saída do prédio. (A Crítica, 

de 18 de fevereiro de 1971, p.5)

18 DE FEVEREIRO – QUINTA-FEIRA

Lançamento da pedra fundamental das futuras instalações da Tecelagem de Fios 

Sintéticos da Amazônia S.A. (PRITEFISA), do Grupo De Millus, no Km 4 da Estrada 

da Compensa. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 18 de feve-

reiro de 1971, p.3)

Criada pela Lei 990, de 7 de dezembro de 1970, a Bandeira do Governador do Ama-

zonas é hasteada pela primeira vez, no Palácio Rio Negro. Possui forma retangular, 

em campo branco, tendo, ao centro, equidistantes dos lados da bandeira, as Armas 

do Estado. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 18 de fevereiro de 1971, p.5)

Primeira apresentação da escola de samba Unidos da Selva, na sede do Círculo Mi-

litar de Manaus (CMM), formada por militares do CIGS, a maioria torcedores da 

Salgueiro, do Rio de Janeiro. O grupo foi reunido e ensaiado pelo diretor social do 

CMM, Maj. José Maria Aragão Sabino. (A Notícia – Coluna Fatos & Festas, de 16 de 

fevereiro de 1971, p.4) 

19 DE FEVEREIRO – SEXTA-FEIRA

Aniversário de Mansueto Queirós, decano dos profissionais da imprensa do Ama-

zonas. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 19 de fevereiro de 

1971, p.3)

20 DE FEVEREIRO – SÁBADO

Aniversário de 11 anos de fundação do Lions Clube de Manaus – Centro. (Jornal do 

Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 19 de fevereiro de 1971, p.3)

Inauguração da Ótica Dinâmica, na Avenida Sete de Setembro, n. 1.043. (Jornal do 

Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 21 de fevereiro de 1971, p.3)

Inauguração do Restaurante Portuense, na Avenida João Coelho, n. 2100, especia-

lizado na culinária portuguesa. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, 

de 20 de fevereiro de 1971, p.12)

21 DE FEVEREIRO – DOMINGO

O Nacional realiza o lançamento da personagem “Chica da Silva” no Carnaval de 

Manaus, uma mulata exímia sambista, de 20 anos de idade, cujo nome é Luzia Gor-
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gonha. A festa será realizada todos os anos no Domingo Gordo de Carnaval, uma 

vez que não há nenhum evento tradicional nessa data. “A ‘Chica da Silva’ do Na-

cional Futebol Clube chegará por via fluvial às 22 horas de hoje, desembarcando 

no Cais do Porto, onde será recebida por uma caravana de foliões. A caravana de 

recepção sairá da sede nova na Vila Municipal e após receber ‘Chica da Silva’ farão 

passeata pelas principais ruas da cidade, encaminhando-se em seguida para a sede 

do Nacional, onde a ‘Chica’ cairá na folia até pegar o sol com a mão”. (Jornal do 

Comércio, de 21 de fevereiro de 1971, p.2)

22 DE FEVEREIRO – SEGUNDA-FEIRA

Miguel de Oliveira Moça é eleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas In-

dústrias Gráficas de Manaus. Waldir Gonçalves Barros é o vice-presidente; Walde-

mir Machado de Siqueira, 1º secretário; Edson Rocha do Nascimento, 2º secretário, 

e Hércules Alves da Costa, tesoureiro. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 25 

de fevereiro de 1971, p.5)

23 DE FEVEREIRO – TERÇA-FEIRA

Os melhores do Carnaval de Rua de 1971 são escolhidos em Manaus: Unidos da 

Selva, 1º Lugar das Escolas de Samba (12ª Companhia de Material Bélico); Chica 

da Silva, 1º Lugar dos Blocos Carnavalescos (Nacional Futebol Clube); Georgilda 

Barbosa, Rainha do Carnaval Amazonense-71 (Fast Clube), e Emília Vasco, Rainha 

do Carnaval Suburbano-71 (Caiçara Clube de Campo). (Jornal do Comércio, de 25 

de fevereiro de 1971, p.9)

24 DE FEVEREIRO - QUARTA-FEIRA

Aniversário do Sr. Achilles Nasser Fraxe, delegado de Estatística da Fundação 

IBGE, no Amazonas. (O Jornal – Coluna da Betina, de 27 de fevereiro de 1971, p.3)

25 DE FEVEREIRO – QUINTA-FEIRA

As entidades espiritualistas Tattwa Nirvana e Loja Teosófica Jesus de Nazareth re-

cebem o presidente da Sociedade Teosófica do Brasil, tenente Armando Salles, e 

sua comitiva, na sede da avenida João Coelho. “Os visitantes, procedentes de Bo-

gotá, Colômbia, onde participaram de um Congresso Interamericano de Teosofia, 

estão em trânsito por Manaus, a caminho do Rio de Janeiro, sede da Sociedade”. 

(Jornal do Comércio, de 25 de fevereiro de 1971, p.2)

O advogado Guilherme Garcia Gomes é empossado titular da Diretoria Regional da 

Legião Brasileira de Assistência (LBA). (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e 

de Perfil, de 26 de fevereiro de 1971, p.3)
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26 DE FEVEREIRO – SEXTA-FEIRA

Inauguração da fábrica de roupas Raymond, do Grupo Tréves, na Rua Recife, pro-

ximidades do Parque 10 de Novembro. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 25 

de fevereiro de 1971, p.5)

Toma posse a nova diretoria do Sindicato dos Bancários, na sede localizada à Ave-

nida Getúlio Vargas: Presidente – Edson de Oliveira; Secretário – Romário Simões 

Coelho, e Tesoureiro – Fernando Cardoso Queirós. (Jornal do Comércio, de 27 de 

fevereiro de 1971, p.5)

27 DE FEVEREIRO – SÁBADO

Aniversário de quatro anos de fundação do Lions Clube de Manaus – Uirapuru. 

(Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 28 de fevereiro de 1971, p.3)

Formatura da 15ª turma de Técnicos em Contabilidade do Colégio Comercial Rui 

Barbosa, com solenidade no Auditório Alberto Rangel. (Jornal do Comércio – Co-

luna De Frente e de Perfil, de 27 de fevereiro de 1971, p.3)

28 DE FEVEREIRO – DOMINGO

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), criada pelo Decreto-

-Lei 288/67, completa quatro anos de atividades. (Jornal do Comércio – Coluna De 

Frente e de Perfil, de 28 de fevereiro de 1971, p.3)



M A R Ç O
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1º DE MARÇO – SEGUNDA-FEIRA 

O vereador Francisco Corrêa Lima é eleito, pela terceira vez, presidente da Câmara 

Municipal de Manaus. (Diário da Tarde, de 1º de março de 1971, capa)

O governador Danilo Areosa desapropria as terras do terreno Oriente, que seria 

de propriedade de Pedro de Brito, permitindo que as centenas de famílias ali re-

sidentes, no lugar denominado Cidade das Palhas, pudessem morar sem perigo de 

despejo. (A Crítica, de 2 de março de 1971, p.5)

A TV Educativa do Amazonas inicia o Curso de Madureza Ginasial, com mais de 

2.000 inscritos. “Para que os interessados possam acompanhar, com segurança e 

aproveitamento, todas as aulas, a Amazonas Distribuidora vai vender nas suas ban-

cas e postos previamente escolhidos os fascículos ‘Ginasial Intensivo – Curso de 

Madureza – Artigo 99’, editado pela Abril Cultura, em colaboração com a Fundação 

Padre Anchieta, de São Paulo, adotado com pleno sucesso pela TV Cultura do Esta-

do bandeirante e diversas outras unidades da Federação”. (O Jornal – Coluna Fatos 

em Revista, de 17 de fevereiro de 1971, p.5)

Início das atividades do recém-formado Instituto de Teologia e Ciências do Com-

portamento Humano, no Patronato Santa Terezinha, à Rua Duque de Caxias, com 

aula inaugural proferida pelo arcebispo Dom João de Souza Lima. (Jornal do Co-

mércio, de 28 de fevereiro de 1971, p.2)

02 DE MARÇO – TERÇA-FEIRA 

 Sete mil metros de tubos são desembarcados no Porto de Manaus para a construção 

da rede de esgotos sanitários e industriais do Distrito Industrial da Zona Franca. 

(Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 3 de março de 1971, p.3)

Reinauguração do Dispensário Cardoso Fontes, totalmente remodelado e dotado 

de um aparelho de abreugrafia. “O moderno aparelho instalado no Dispensário, 

importado da Alemanha, tem capacidade para, diariamente, extrair 400 cópias de 

Raio-X, fornecendo o resultado minutos depois ou, o mais tardar, em 24 horas”. 

(Jornal do Comércio, de 3 de março de 1971, p.5)

Início de circulação do periódico “Amazônia Jornal”, publicado semanalmente. O 

diretor-proprietário é o Sr. Ricardo de Miranda e o editor-geral, Ernesto de Souza 

Lima Filho. (A Crítica – Coluna Bazar, de 4 de março de 1971, número da página 

não identificado)

03 DE MARÇO – QUARTA-FEIRA 

O Sr. Walter Grangeiro é condenado pelo Júri Popular a quatro anos de reclusão por 

ter tentado matar, no dia 29 de janeiro de 1969, em frente à Pensão Maranhense, 
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o comerciante José Osterne de Figueiredo, suposto assassino do seu filho, o engra-

xate Walderglace Grangeiro. O sentenciado já se encontrava preso há 23 meses na 

Penitenciária Central do Estado. (Jornal do Comércio, de 4 de março de 1971, p.6) 

04 DE MARÇO – QUINTA-FEIRA

O Gen. Álvaro Cardoso toma posse do Comando Militar da Amazônia/12ª Região 

Militar, em substituição ao Gen. Darcy Lázaro. (Jornal do Comércio, de 5 de março 

de 1971, p.5)

Inauguração da Panificadora Alvorada, na Avenida Leopoldo Péres, n. 500, em 

Educandos. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 4 de março de 1971, número da pá-

gina não identificado)

05 DE MARÇO – SEXTA-FEIRA

O Conselho Estadual de Educação condecora com a Medalha do Mérito Educacio-

nal os professores Antônio Gonçalves da Encarnação, Manuel Otávio Sousa, Isabel 

Angarita Batista e Carmelita Holanda Cruz. (Jornal do Comércio – Coluna De Fren-

te e de Perfil, de 5 de março de 1971, p.3) 

06 DE MARÇO – SÁBADO

Realização da “Festa da Cumeeira” do Edifício-fábrica da Frigomasa, evento que 

sinaliza o final das obras civis da construção. “Muito já foi dito sobre o que vai 

representar a Frigomasa na solução do abastecimento de carne verde à cidade de 

Manaus, no auxílio ao pecuarista, dando-lhe preços justos, na possibilidade de ex-

portação de carne bovina, criando nova receita para o Estado”. (Jornal do Comér-

cio, de 7 de março de 1971, capa)

07 DE MARÇO – DOMINGO 

Inauguração das novas instalações do Estádio Vivaldo Lima, com a “Festa da Grati-

dão” ao governador Danilo Areosa, que estava prestes a concluir seu mandato. No 

jogo principal, vitória do Rio Negro sobre o Nacional por 2x1, com gols de Pedro 

Hamilton e Anízio para o Galo Carijó e de Hércules para o Leão da Vila Municipal. 

O vencedor ganhou a Taça de Prata prefeito Paulo Nery e a Copa Danilo de Matos 

Areosa, enquanto o Naça recebeu a Taça Câmara Municipal de Manaus. “Com a ca-

pacidade para 75 mil pessoas, o ‘Colosso do Norte’ já oferecia uma visão fabulosa 

do que será daqui a cinco meses mais, com a conclusão total das obras”. (Jornal do 

Comércio, de 9 de março de 1971, p.7)

Lançamento do refrigerante Sany, no Estádio Vivaldo Lima, “puro suco de frutas 

regionais, que será servido em recipientes práticos e totalmente higienizados”. O 

novo refrigerante é um produto da firma F. Souza Comércio, Indústria e Importa-

ção, cuja fábrica se localiza na Avenida Joaquim Nabuco, n. 744. (A Notícia – Co-

luna Mini Notícia, de 6 de março de 1971, p.5)
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Lançamento da pedra fundamental da Loja Maçônica Amazônia Brasileira, na Rua 

Cláudio Mesquita, imediações do conhecido Seringal Mirim. (O Jornal, de 7 de 

março de 1971, p.2)

08 DE MARÇO – SEGUNDA-FEIRA

Inauguração do mausoléu construído pela Prefeitura de Manaus em homenagem 

a Álvaro Maia, no Cemitério São João Batista. (Jornal do Comércio – Coluna De 

Frente e de Perfil, de 6 de março de 1971, p.3)

Início do ano escolar das 54 turmas e dos, aproximadamente, 1.980 alunos do Ins-

tituto de Educação do Amazonas (IEA) que cursarão o Ginasial ou uma das qua-

tro especializações do Segundo Ciclo: Científico, Clássico, Comercial Técnico em 

Contabilidade e Comercial Técnico em Administração. Também será oferecido um 

novo curso, o de Secretariado. (Jornal do Comércio, de 9 de março de 1971, p.3)

09 DE MARÇO – TERÇA-FEIRA

A firma Joaquim Fonseca Navegação, Indústria e Comércio S.A. (Jonasa) passa a 

atender na Rua dos Barés, n. 153. Antes, a Jonasa funcionava nos altos do Edifício 

Ultramarino. (A Notícia – Coluna Mini Notícia, de 10 de março de 1971, p.5)

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) realiza a entrega das me-

dalhas Cidade de Manaus aos cientistas amazonenses Antônio de Azevedo Corrêa, 

Eloy Barbosa Penna Ribeiro e Roberto de Farias pelo trabalho “Estudo Papeleiro 

de Madeiras da Amazônia”, com o qual conseguiram o primeiro lugar nacional em 

1970. (Jornal do Comércio, de 11 de março de 1971, p.3)

A Philips do Brasil S.A. realiza o teste final dos 56 refletores dotados de lâmpadas 

xênon a mercúrio, vapor metálico, do Estádio Vivaldo Lima. (O Jornal, de 10 de 

março de 1971, capa)

10 DE MARÇO – QUARTA-FEIRA

 Inauguração da Galeria de Artes da Fundação Cultural do Amazonas, no pavilhão 

onde funcionou o Aviaquário Municipal, na Praça da Matriz. A Galeria é dirigida 

pelo seu idealizador, o artista plástico Afrânio Castro. (Jornal do Comércio, de 11 

de março de 1971, p.2)

A Suframa assina um convênio no valor de Cr$ 2.350.000,00 com o Departamento 

Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) para a implantação de um sistema de 

esgotos sanitários e industriais na área pioneira do Distrito Industrial. (Jornal do 

Comércio, de 11 de março de 1971, p.2)

Inauguração da iluminação do Estádio Vivaldo Lima com a “Festa da Luz”. No jogo 

principal, o Fast Clube se sagrou campeão do Torneio Danilo Areosa ao vencer o 
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Rio Negro por 2x0, gols de Afonso e Zequinha. “O Estádio fica um dia e ninguém 

tem a mínima dificuldade para distinguir um jogador, mesmo que esteja num local 

bem distante”. (Jornal do Comércio, de 11 de março de 1971, p.8)

11 DE MARÇO – QUINTA-FEIRA

 O governador João Walter de Andrade, sucessor de Danilo Areosa, decide manter 

o Prof. Paulo Nery na Prefeitura de Manaus. “Escolhido pelo novo governador, o 

prefeito Paulo Nery continuará, assim, uma administração que se iniciou ainda no 

governo Arthur Reis, que o nomeou para o cargo após a renúncia do Sr. Vinícius 

Conrado. Mantido pelo governador Danilo Areosa, dirigiu os negócios municipais 

durante todo o quadriênio que ora chega ao fim, tendo completado, em novembro 

último, cinco anos à frente do Paço da Liberdade”. (Jornal do Comércio, de 12 de 

março de 1971, capa) 

Reunião de instalação da Associação Amazonense de Avicultura, em solenidade 

realizada no Centro de Treinamento Maromba. (Jornal do Comércio – Coluna De 

Frente e de Perfil, de 11 de março de 1971, p.3)

O Brig. Luíz Felipe Sant’Anna, atual presidente do Grupo de Trabalho do Novo 

Aeroporto de Manaus, recebe a medalha Cidade de Manaus das mãos do governa-

dor Danilo Areosa. (A Crítica – Coluna Bazar, de 11 de março de 1971, número da 

página não identificado) 

12 DE MARÇO – SEXTA-FEIRA

A Televisão Educativa do Amazonas – Canal 2 – VHF, que estava operando em fase 

experimental desde o dia 5 de novembro do ano passado, é inaugurada oficialmente 

pelo governador Danilo Areosa. “No momento, sem o auxílio de estações repetido-

ras, a TEA está com sua imagem sendo vista em Itacoatiara, Careiro e Manacapu-

ru”. (Jornal do Comércio, de 12 de março de 1971, p.5)

Inauguração da L’Atelier Móveis S/A, loja especializada em móveis de alto luxo, 

na Rua Ruy Barbosa, n. 155, sobreloja, pertencente a Farias Nobre Ltda. (Jornal do 

Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 12 de março de 1971, p.3)

A Comissão Municipal do Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) realiza 

a entrega de três mil certificados a alfabetizados em cursos promovidos em 1970. A 

cerimônia acontece no Anfiteatro do Parque 10 de Novembro. (Jornal do Comércio 

– Coluna De Frente e de Perfil, de 7 de março de 1971, p.3)

Inauguração do Laboratório de Defesa Vegetal, da Biblioteca Agropecuária e do 

alojamento para técnicos visitantes, na Secretaria de Produção do Estado. (Jornal 

do Comércio, de 13 de março de 1971, p.3)
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Inauguração do Grupo Escolar Princesa Isabel, na Rua Monsenhor Coutinho esqui-

na com Avenida Epaminondas. (O Jornal, de 12 de março de 1971, capa)

13 DE MARÇO – SÁBADO

Inauguração da Tomada D’Água, a 130 metros de distância das margens do rio Ne-

gro, na Ponta do Ismael, marcando o início do funcionamento do novo serviço de 

abastecimento de água de Manaus, maior obra do governo Danilo Areosa. (Jornal 

do Comércio, 13 de março de 1971, capa)

Inauguração do trecho Careiro-Araçá, de 40 quilômetros, da Rodovia BR-319 (Ma-

naus-Porto Velho), marco inicial da rodovia denominada “Duque de Caxias”. (Jor-

nal do Comércio, de 14 de março de 1971, capa)

A construtora amazonense Certam Comércio e Engenharia Ltda., dirigida pelo En-

genheiro  Francisco de Assis Portela, inaugura o Conjunto Habitacional do Parque 

Tropical, construído nas imediações do Conjunto Habitacional Castelo Branco, no 

Parque Dez. (Jornal do Comércio, de 13 de março de 1971, p.3)

Apresentação da primeira casa do conjunto residencial do Banco do Estado do 

Amazonas (BEA), na Rua Paraíba, completamente concluída e mobiliada. O con-

junto deverá ter 100 unidades e a construção está a cargo da ICA. (O Jornal – Colu-

na Fatos em Revista, de 10 de março de 1971, p.5)

14 DE MARÇO – DOMINGO

O governador Danilo Areosa realiza sua última cerimônia de concessão da Medalha 

Cidade de Manaus a várias personalidades, dentre elas, o Prof. Elson José Bentes 

de Farias, ex-presidente da Fundação Cultural do Amazonas e atual secretário de 

educação; Profª. Marion Richards de Menezes, educadora norte-americana radi-

cada em Manaus, dedicada ao ensino da Língua Inglesa, e o Dr. Flaviano Limongi, 

criador da Federação Amazonense de Futebol. (Jornal do Comércio, de 14 de mar-

ço de 1971, p.2)

15 DE MARÇO – SEGUNDA-FEIRA 

Toma posse o 70º governador do Amazonas, Cel. João Walter de Andrade, em ses-

são solene realizada pela Assembleia Legislativa, no Teatro Amazonas. (Jornal do 

Comércio, de 16 de março de 1971, capa)

Inauguração das novas instalações da loja Orquídea Modas, à Praça Heliodoro Bal-

bi, n. 122. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 13 de março de 

1971, p.3)

A Cruzeiro do Sul inaugura um aparelho “treinador de voo” e uma “Cabine Aberta” 

(open cockpit) instalados na sala 205 do Edifício Lucena, à Rua Theodureto Souto, 



1
9
7
1

2
0
2
1

32

50 anos HOJE - 1969, 1970, 1971 DURANGO DUARTE VOL-3

n. 85. “Antes, nossos pilotos eram formados no Rio de Janeiro e atualmente serão 

nesta cidade”. (O Jornal, de 17 de março de 1971, p.4)

16 DE MARÇO – TERÇA-FEIRA 

Início do ano letivo de 1971 dos quatro mil alunos da Universidade do Amazonas. 

(A Crítica, de 16 de março de 1971, p.4)

Instalação do 1º Centro de Integração Universidade-Indústria do Instituto Euvaldo 

Lodi em Manaus, junto ao Diretório Acadêmico Pedro Nunes, da Faculdade de Far-

mácia e Odontologia da UA. A cerimônia ocorre no Auditório Dr. Zerbini. (Jornal 

do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 16 de março de 1971, p.3)

17 DE MARÇO – QUARTA-FEIRA

Aniversário de nove anos de existência da famosa Tribo dos Andirás, campeoníssi-

ma do Festão do Povo. “E para festejar a data será realizada uma grandiosa reunião 

de todos os seus componentes, sob direção do cacique Carlos Magno de Souza, na 

Rua Jonathas Pedrosa, terreno onde se realizarão os ensaios para o XV Festival Fol-

clórico do Amazonas, em junho vindouro”. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, 

de 17 de março de 1971, p.5)

18 DE MARÇO – QUINTA-FEIRA

Início das aulas do Curso Livre de Música que a Fundação Cultural do Amazonas 

mantém no Teatro Amazonas. “Este ano funcionarão dois cursos: piano, sob a 

orientação das Professoras Jerusa Mustafa e Marieta Pedrosa, e violino, entregue à 

responsabilidade dos professores Pedro Madeira e Alina Machado”. (O Jornal, de 

12 de março de 1971, p.4)

19 DE MARÇO – SEXTA-FEIRA

Cerimônia de instalação da Associação Amazonense de Bibliotecários, em evento 

realizado no Auditório Alberto Rangel, na Biblioteca Pública do Amazonas. A pri-

meira presidente da nova associação é Maria Luísa de Magalhães Cordeiro e o vice, 

Genesino Braga. (Jornal do Comércio, de 19 de março de 1971, p.2) 

A Sra. Katleen Neves Lima toma posse na presidência da Empresa Amazonense de 

Turismo (EMAMTUR), em solenidade realizada no Palácio Rio Negro. (O Jornal – 

Coluna Fatos em Revista, de 19 de março de 1971, p.5)

20 DE MARÇO – SÁBADO 

Inauguração da sede própria do Grupo de Escoteiros Marechal Rondon, na Vila 

Militar, bairro São Jorge. O grupo recebe o patrocínio e apoio do 1º Batalhão de 

Infantaria de Selva – 1º BIS. (Jornal do Comércio, de 18 de março de 1971, p.3) 
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Inauguração de um centro social em Puraquequara, construído pelos moradores da 

localidade, sob a orientação do capelão e das religiosas do Sanatório do Aleixo. O 

evento teve a presença do arcebispo Dom João de Souza Lima. “O Centro Social vai 

funcionar como escola diurna e noturna para crianças e adultos, em colaboração 

com a Secretaria de Educação e Cultura e o Movimento Brasileiro de Alfabetiza-

ção”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 21 de março de 1971, 

p.3)

21 DE MARÇO – DOMINGO 

O Centro Juvenil Oratório Domingos Sávio, na Igreja de São José Operário, promo-

ve domingueira festiva com missa, desfile dos atletas, cerimônia cívica, entrega de 

taças e jogos entre o quadro campeão do torneio início e a equipe líder dos médios. 

(A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 21 de março de 1971, p.5)

22 DE MARÇO – SEGUNDA-FEIRA

Aniversário do superintendente da Zona Franca de Manaus, Cel. Floriano Pacheco. 

(Jornal do Comércio – Coluna Ana Maria Informa, de 23 de março de 1970, número 

da página não identificado)

Aniversário do arcebispo metropolitano Dom João de Souza Lima. (O Jornal – Co-

luna A Igreja em Foco, de 21 de março de 1971, p.2)

23 DE MARÇO – TERÇA-FEIRA

O Tribunal Regional Eleitoral diploma o Sr. Raimundo José Esteves como senador 

do Amazonas e o Sr. João Braga Junior como suplente. (O Jornal, de 24 de março 

de 1971, p.2)

24 DE MARÇO – QUARTA-FEIRA

Frank Abrahim Lima e Ozias Rodrigues Monteiro tomam posse, respectivamente, 

nos cargos de diretor-presidente do Instituto de Previdência e Assistência aos Ser-

vidores do Estado do Amazonas (IPASEA) e secretário executivo da Comissão de 

Desenvolvimento do Estado do Amazonas (CODEAMA). (Jornal do Comércio, de 

25 de março de 1971, p.3)

A Arquidiocese de Manaus festeja as Bodas de Prata da Sagração da Catedral Metro-

politana de Nossa Senhora da Conceição. “Foi a 24 de março de 1946 que o Arce-

bispo do Pará, Dom Mário de Miranda Vilas Boas, sagrou o nosso principal templo, 

como parte integrante das solenidades comemorativas das Bodas de Prata Sacer-

dotais do saudoso Dom João da Mata de Andrade e Amaral”. (O Jornal – Coluna A 

Igreja em Foco, de 23 de março de 1971, p.2)
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25 DE MARÇO – QUINTA-FEIRA

O Engenheiro Orlando Cabral Holanda toma posse na direção do Departamento de 

Estradas de Rodagem do Amazonas (DER-AM). (O Jornal – Coluna Fatos em Revis-

ta, de 25 de março de 1971, p.5)

26 DE MARÇO – SEXTA-FEIRA

A Academia Amazonense de Letras realiza o lançamento do romance amazônico 

“Coronel de Barranco”, de autoria do médico e escritor amazonense Cláudio de 

Araújo Lima. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 25 de março 

de 1971, p.3)

A Televisão Educativa do Amazonas inaugura o primeiro teleposto, no Centro So-

cial do Morro da Liberdade, para que as pessoas que não possuem aparelho de tele-

visão possam acompanhar o curso de Madureza Ginasial. (A Crítica – Coluna Sim e 

Não, de 27 de março de 1971, número da página não identificado)

A Delegacia Regional do Instituto Euvaldo Lodi instala o segundo Centro de Inte-

gração Universidade-Indústria, no auditório da Escola de Serviço Social. (Jornal 

do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 24 de março de 1971, p.3)

A Associação Atlética Acadêmica da Faculdade de Filosofia da Universidade do 

Amazonas empossa a sua nova diretoria para o período 1971-1973. Presidente: 

João Mustafa Barbosa; Vice-Presidente: Odi de Jesus Mendes, e Secretário-Geral: 

João Rocha Neto. (O Jornal – Coluna da Betina, de 30 de março de 1971, p.3)

27 DE MARÇO – SÁBADO

O IPASE realiza a solenidade de inauguração do conjunto residencial construído 

para seus segurados na estrada da Ponta Negra. São 145 unidades habitacionais, 

construídas em alvenaria. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 27 de março de 1971, 

número da página não identificado)

A Igreja Paroquial de São José, na Rua Visconde de Porto Alegre, realiza a ceri-

mônia religiosa da Ordenação Sacerdotal do Diácono Salesiano, João Marco Ger-

baldo, consagrado pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom João de Souza 

Lima. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 27 de março de 1971, número da página 

não identificado)

O Nacional Futebol Clube realiza a festa de entrega das faixas e medalhas do time 

infanto-juvenil de voleibol feminino campeão de 1970. (Diário da Tarde, de 23 de 

março de 1971, p.5)

O Dr. Sadao Kushida, cônsul do Japão em Manaus, inaugura um curso de língua 

japonesa no Ginásio Ângelo Ramazotti. “A acadêmica de medicina Kazuku Karika-
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tani será uma das professoras que ministrará a língua oriental aos nossos conterrâ-

neos”. (O Jornal, de 27 de março de 1971, p.2)

28 DE MARÇO – DOMINGO 

A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRÁS) e a Companhia de Eletricida-

de de Manaus (CEM) inauguram a quarta unidade turbogeradora, na Usina Central 

situada no bairro Plano Inclinado, na Rua Wilkens de Mattos. A nova unidade terá a 

potência de 9.375 kW que, somadas às três unidades de 7.500 kW cada uma, perfaz 

o total de 31.875 kW. (Jornal do Comércio, de 27 de março de 1971, p.2) 

29 DE MARÇO – SEGUNDA-FEIRA 

Lançamento da primeira edição do “Jornal Desportivo”, de propriedade do Sr. José 

Ricardo de Miranda. Em formato tabloide, o novo jornal será especializado em es-

portes e deverá ter circulação todas as segundas-feiras. (Jornal do Comércio – Co-

luna De Frente e de Perfil, de 28 de março de 1971, p.3)

Início das aulas do Curso de Jornalismo da Faculdade de Filosofia da Universidade 

do Amazonas. “O atraso foi benéfico, pois foi utilizado pelo Prof. Octávio Mourão, 

e demais professores da Faculdade de Filosofia, para reformulação e atualização do 

currículo do Curso que, inclusive, mudou seu nome de Curso de Jornalismo para 

Curso de Comunicação Social”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, 

de 28 de março de 1971, p.3)

 

30 DE MARÇO – TERÇA-FEIRA

O Ten. Cel. Heli de Andrade Pires, da Armada Infantaria, assume o comando do 1º 

Batalhão de Infantaria de Selva (antigo 27º BC), em substituição ao Ten. Cel. Paulo 

Figueiredo Andrade de Oliveira. (Jornal do Comércio, de 31 de março de 1971, p.2)

31 DE MARÇO – QUARTA-FEIRA

Primeiro aniversário da Base Aérea de Manaus. (A Crítica, de 31 de março de 1971, 

p.4)

A Superintendência Regional do INPS inaugura o seu novo edifício-sede, locali-

zado na esquina das Ruas Guilherme Moreira e Quintino Bocaiúva. “Um prédio de 

15 andares, a nova sede abrigará o Gabinete, as Assessorias e as Coordenadorias 

do Instituto, permanecendo no Edifício Iapetec os setores executivos”. (Jornal do 

Comércio, de 31 de março de 1971, capa)

Início dos trabalhos da primeira sessão da 7ª Legislatura da Assembleia Legislativa 

do Estado, com a leitura da Mensagem do governador João Walter de Andrade. “A 

cerimônia será iniciada às 16h quando o Presidente da ALE, deputado Washington 

Stefano, após abrir os trabalhos, anunciará a fala governamental, marcando o pri-
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meiro pronunciamento oficial do Governador João Walter no Poder Legislativo”. 

(Jornal do Comércio, de 31 de março de 1971, capa)

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) inaugura o Barco-Laborató-

rio “Marupiara”. (Jornal do Comércio, de 31 de março de 1971, p.5)

Inauguração das novas instalações da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional, que 

passa a funcionar no mesmo prédio da Delegacia da Receita Federal. (Jornal do 

Comércio, de 1º de abril de 1971, p.2)



A B R I L
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1º DE ABRIL – QUINTA-FEIRA

Aniversário do desembargador Joaquim Paulino Gomes, presidente do TRE e do 

Nacional Futebol Clube. (O Jornal – Coluna da Betina, de 2 de abril de 1971, p.3)

Instalação da Terceira Junta de Conciliação e Julgamento de Manaus, no 3º andar 

do Edifício Tartaruga, cujo presidente é o juiz Donaldo Jaña. (Jornal do Comércio 

– Coluna De Frente e de Perfil, de 3 de abril de 1971, p.3)

02 DE ABRIL – SEXTA-FEIRA

O ex-comandante do 1º BIS, Ten. Cel. Paulo Figueiredo, assume o Comando da Po-

lícia Militar, em substituição ao Cel. José Maury Silva, em solenidade que ocorre 

na frente do quartel do Batalhão, na Praça Heliodoro Balbi. (Jornal do Comércio 

– Coluna De Frente e de Perfil, de 2 de abril de 1971, p.3)

O Núcleo Regional do Instituto Euvaldo Lodi instala o terceiro Centro de Integra-

ção Universidade-Indústria, no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas da 

Universidade do Amazonas. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 

2 de abril de 1971, p.3)

03 DE ABRIL – SÁBADO

Aniversário do economista Serafim Corrêa. (O Jornal – Coluna da Betina, de 4 de 

abril de 1971, p.3)

Inauguração da Importadora London, do Grupo Moto Importadora Ltda., instalada 

no prédio do antigo Banco Popular. (O Jornal – Coluna da Betina, de 2 de abril de 

1971, p.3)

04 DE ABRIL – DOMINGO 

Instalação da Unidade Respiratória Dr. Barreto, do Serviço de Anestesia de Ma-

naus, na Rua Tapajós, n. 180. (O Jornal – Coluna da Betina, de 4 de abril de 1971, 

p.3)

 05 DE ABRIL – SEGUNDA-FEIRA

A Federação Amazonense de Futebol (FAF) realiza sessão solene de entrega das ta-

ças aos clubes campeões de 1970. “A primeira taça entregue foi a ‘Danilo Duarte de 

Matos Areosa’, pelo filho do ex-governador ao Sr. Manuel Marques, representante 

do Fast Clube, campeão amazonense de profissionais do ano passado. Coube ainda 

ao campeão a taça ‘João Havelange’ entregue pelo Dr. Adelino Costa, representan-

te do CFD no Amazonas”. (Jornal do Comércio, de 6 de abril de 1971, p.8)

06 DE ABRIL – TERÇA-FEIRA

O Sr. Abrahão Benarrós toma posse como presidente do Clube dos Diretores Lojis-

tas de Manaus (CDLM), na Varanda Tropical do Hotel Amazonas. (Jornal do Co-

mércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 6 de abril de 1971, p.3)
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07 DE ABRIL – QUARTA-FEIRA

Aniversário de 20 anos de funcionamento do Hotel Amazonas, inaugurado pelo 

empresário Adalberto Valle, seu idealizador e construtor. “Agora sob o comando 

do grupo chefiado pelos Srs. Vasco Vasques e Fernando Câmara, continua honran-

do as tradições de hospitalidade do povo amazonense”. (Jornal do Comércio – Co-

luna De Frente e de Perfil, de 7 de abril de 1971, p.3)

08 DE ABRIL – QUINTA-FEIRA

Criação do Clube dos Amigos, formado por membros das polícias estadual e fede-

ral e que tem como slogan “A União Faz Tudo”. A reunião de constituição do clube 

ocorre no Restaurante Meu Cantinho, no Mercado Municipal, e seu primeiro pre-

sidente é o policial federal Paulo Morgado. (Jornal do Comércio, de 9 de abril de 

1971, p.6)

09 DE ABRIL – SEXTA-FEIRA

Aniversários dos advogados Domingos Mourão e do deputado João Bosco Ramos 

de Lima, líder do governo na Assembleia Legislativa. (O Jornal – Coluna da Betina, 

de 8 de abril de 1971, p.3)

As Igreja Evangélicas de Manaus, representadas nas comemorações da Paixão de 

Cristo, realizam atos religiosos alusivos ao grande evento cristão, na Igreja Presbi-

teriana Independente, na Rua Codajás, ao lado do Palácio Rodoviário. (A Crítica 

– Coluna Sim e Não, de 10 de abril de 1971, número da página não identificado)

10 DE ABRIL – SÁBADO

Início dos “I Jogos dos Calouros”, promovidos pela Federação Amazonense Univer-

sitária de Desportos (FAUD) para conhecer as possibilidades técnicas dos estudan-

tes que recém-ingressaram nas faculdades da Universidade do Amazonas, visando 

as Olimpíadas Universitárias. (A Crítica – Coluna Urgente, de 10 de abril de 1971, 

p.2)

Inauguração da sede social da Associação Recreativa São Geraldo, entidade presi-

dida pelo Sr. Gonçalves Batista dos Santos. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 9 

de abril de 1971, p.5)

11 DE ABRIL – DOMINGO 

Após passar por obras de remodelação, a sede do São Raimundo Clube é reaberta 

aos seus associados, com show musical da banda Os Embaixadores. (A Notícia – 

Coluna Mini Notícias, de 9 de abril de 1971, p.5)

O Grupo de Umbanda Filhos de São Miguel realiza a abertura dos trabalhos em me-

mória à “Ressurreição de Cristo”, em sua sede na Rua João Conrado, n. 200, bairro 

da Raiz. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 7 de abril de 1971, p.5)



1
9
7
1

2
0
2
1

40

50 anos HOJE - 1969, 1970, 1971 DURANGO DUARTE VOL-3

12 DE ABRIL – SEGUNDA-FEIRA 

Desafiado em uma aposta com amigos, o indivíduo Jairo dos Santos, morador da 

Rua Cinco de Setembro, n. 629, em São Raimundo, vai à delegacia do bairro da Gló-

ria e urina nos pés do delegado Raimundo Nogueira. “Tudo começou quando Jairo, 

em companhia de outros malandros, resolveu farrear no Chope de Ouro, naquele 

bairro. Conversa vai, marmotices, papos longos, os vadios se divertiam para valer. 

Em dado momento, um dos comparsas de farra propôs ao Jairinho uma aposta: uri-

nar nos pés do delegado, sob pena de doze ‘louras suadas’. O malandro não contou 

duas vezes. Topou a parada. Ajeitou o colarinho, penteou o cabelo duro como de 

índio e se mandou. Chegando junto da delegacia, chamou o ‘Nero da Glória’ e, des-

caradamente, mandou brasa”. Jairinho foi agarrado pelos policiais e, mesmo com 

muita luta, foi trancafiado no xadrez. (A Notícia, de 13 de abril de 1971, número da 

página não identificado)

13 DE ABRIL – TERÇA-FEIRA

O Sr. Hiran de Sousa Carvalho é eleito presidente do Lions Clube de Manaus – Cen-

tro. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 14 de abril de 1971, p.3)

Inauguração da Butique José Chose, na Avenida Epaminondas, esquina com a Dez 

de Julho (Edifício Vitória Régia), de propriedade da Sra. Linda Pazuello. (O Jornal 

– Coluna da Betina, de 13 de abril de 1971, p.3)

14 DE ABRIL – QUARTA-FEIRA

A Faculdade de Odontologia da Universidade do Amazonas inaugura uma moderna 

clínica “dotada dos mais modernos equipamentos dentários, que serão aplicados 

nas aulas práticas aos estudantes do curso de odontologia”. O evento tem a presen-

ça do reitor Aderson Pereira Dutra e do vice, José Lopes da Silva, além de professo-

res e alunos. (Jornal do Comércio, de 14 de abril de 1971, p.2) 

Fundação oficial da Escola de Paraquedismo de Manaus, no Aeroclube do Amazo-

nas. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 15 de abril de 1971, p.3)

A Superintendência da Zona Franca de Manaus assina as primeiras escrituras públi-

cas de venda de lotes do Distrito Industrial, destinados à implantação de projetos 

já devidamente aprovados. “Os documentos interessavam à Cia. Industrial Ama-

zonense (para uma fábrica de ligas de estanho), à AVA – Eletrônica Amazonense 

S.A. (para uma indústria de montagem e comercialização de aparelhos elétricos e 

eletrônicos, sua distribuição e exportação) e à Electra-Rádio do Brasil Importação 

e Exportação (para uma indústria de montagem de aparelhos de ar-condicionado 

destinados a uso residencial, industrial e veículos)”. (Jornal do Comércio – Coluna 

De Frente e de Perfil, de 15 de abril de 1971, p.3)
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15 DE ABRIL – QUINTA-FEIRA

Início da 20ª Conferência do Distrito 449 do Rotary Clube, com sessão solene de 

abertura no Teatro Amazonas, seguindo-se de uma ceia da Casa da Amizade, no 

Ideal Clube. O encontro ocorre até o dia 18 do corrente e tem a participação de 

cerca de 180 rotarianos e esposas pertencentes aos clubes do Maranhão, Pará, Ro-

raima, Amapá, Amazonas, Rondônia e Acre. (Jornal do Comércio, de 14 de abril de 

1971, capa)

O cantor Noite Ilustrada realiza show no Olímpico Clube, com a participação do 

conjunto local Blue Star. (Diário da Tarde, de 15 de abril de 1971, p.3)

16 DE ABRIL – SEXTA-FEIRA

A empresa aérea colombiana Avianca comemora o seu quarto ano de operações em 

Manaus e apresenta o Sr. Francisco José Campos Palomino como seu novo agente 

na cidade. O jantar festivo ocorre no Restaurante Chapéu de Palha. (A Notícia – 

Coluna Mini Notícias, de 16 de abril de 1971, p.5)

Aula inaugural do novo curso de alfabetização promovido pelo Mobral, no Insti-

tuto Cultural Brasil-Estados Unidos (ICBEU). (Jornal do Comércio – Coluna De 

Frente e de Perfil, de 15 de abril de 1971, p.3)

17 DE ABRIL – SÁBADO

O navio “Charrua”, vindo de São Paulo, desembarca em Manaus as máquinas adqui-

ridas pela Fábrica Brasil (Simões & Cia.) para a sua fábrica de bolachas e biscoitos 

finos que será inaugurada em princípios de junho, no Adrianópolis. (Jornal do Co-

mércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 18 de abril de 1971, p.3)

18 DE ABRIL – DOMINGO 

Inauguração da Igreja de Santo Antônio, situada no bairro de mesmo nome, na 

Rua Padre Francisco, cerimônia realizada pelo arcebispo Dom João de Souza Lima. 

“Após a bênção do templo, serão também inaugurados o Centro Social e o novo 

convento das religiosas”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 18 

de abril de 1971, p.3)

O instrutor Jean-Jacques Haly ministra a aula inaugural da Escola de Paraquedismo 

de Manaus (EPM), no aeródromo do Aeroclube, fazendo um salto livre com retar-

do. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 18 de abril de 1971, p.3)

Inauguração da Academia de Judô e Karatê “Shuimira Sataki”, no Parque Aquático 

do Atlético Rio Negro Clube. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 

18 de abril de 1971, p.14)
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19 DE ABRIL – SEGUNDA-FEIRA

Aniversário de 30 anos de fundação do Colégio Agrícola do Amazonas. (A Crítica, 

de 17 de abril de 1971, número da página não identificado)

Aniversário de 23 anos do jornal “A Crítica” e da Coluna Sim e Não. “Esta coluna 

nasceu com A Crítica, com ela cresceu e se firmou, sendo a mais velha da imprensa 

amazonense”. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 19 de abril de 1971, número da 

página não identificado)

Início da “I Semana Acadêmica Odontológica do Amazonas”, promovida pelo Di-

retório Acadêmico Jonas da Silva, da Faculdade de Farmácia e Odontologia, com 

abertura no auditório da escola, sob a presidência do reitor Aderson Dutra. (Jornal 

do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 15 de abril de 1971, p.3)

20 DE ABRIL – TERÇA-FEIRA

Reunião de instalação do Conselho Regional da União dos Escoteiros do Brasil, 

Região do Amazonas, cujo presidente é o Cel. José Alípio de Carvalho. O evento 

ocorre no auditório Alberto Rangel. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 17 de 

abril de 1971, p.5)

Baile dos calouros da Faculdade de Odontologia e Farmácia, no Cheik Clube, com 

animação do conjunto Blue Birds. (O Jornal – Coluna da Betina, de 18 de abril de 

1971, p.3) 

21 DE ABRIL – QUARTA-FEIRA

Aniversário de três anos de atividades da Loja Maçônica Amazônia Brasileira, do 

Oriente de Manaus, pertencente ao Grande Oriente do Brasil e dirigida por Alí-

pio Brito Guimarães. “Funcionando provisoriamente nas instalações do templo da 

coirmã Oriente Unido, luta pela construção do seu templo próprio, que já se ergue 

majestosamente à Rua Cláudio Mesquita, nas proximidades do Seringal Mirim, em 

fase bastante adiantada”. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 21 e 22 de abril 

de 1971, p.5)

Inauguração da sede própria do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos 

Rodoviários de Manaus, na Avenida João Coelho, entidade presidida pelo Sr. Gené-

sio Souza. (A Notícia – Coluna Mini Notícias, de 17 de abril de 1971, p.5)

22 DE ABRIL – QUINTA-FEIRA

Incêndio de grandes proporções no Centro destrói todos os boxes das Lojas Eco-

nômicas e do Magazin Frota e atinge o escritório da firma J. G. Araújo e a loja Bra-

sília, situados no quarteirão que vai da Marechal Deodoro à Rua Marcílio Dias. “O 

Mundo Eletrônico, da firma M. Henriques e Cia., e a Importadora Guanabara foram 
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ameaçados pelas chamas e seus proprietários, temendo a propagação do fogo, reti-

raram grande parte das mercadorias”. (Jornal do Comércio, de 23 de abril de 1971, 

p.5)

Inauguração do Restaurante Canto Sonoro, nas esquinas da Avenida Epaminondas 

com a Rua 10 de Julho. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 23 

de abril de 1971, p.3)

23 DE ABRIL – SEXTA-FEIRA

Inauguração do Bar e Restaurante Jupaty, na estrada do Aeroporto. (O Jornal – Co-

luna da Betina, de 23 de abril de 1971, p.3)

24 DE ABRIL – SÁBADO

O América Futebol Clube realiza a festa “Baile da Pesada”, com o show do conjunto 

Os Aristocratas. “Será o baile internacional do ano, em sistema de Áudio Tape, e 

na oportunidade serão sorteados 10 LPs”. (A Crítica – Coluna Bazar, de 24 de abril 

de 1971, p.12)

25 DE ABRIL – DOMINGO 

Aniversário de cinco anos da União da Mocidade da Igreja da Fé. (A Crítica – Colu-

na Sim e Não, de 24 de abril de 1971, número da página não identificado)

Aniversário de oito anos de circulação do “Boletim Paroquial”, da Arquidiocese 

de Manaus. “Felicitamos nosso incansável pastor, Dom João de Souza Lima, que 

é o grande espírito que anima e fortifica essa interessante publicação, que divulga 

notícias da Arquidiocese e os empreendimentos pastorais dos nossos dedicados Vi-

gários”. (O Jornal – Coluna A Igreja em Foco, de 27 de abril de 1971, p.2)

Estreia da Coluna Página 5, novo nome da antiga Coluna Mini Notícias, do jornal 

“A Notícia”. (A Notícia – Coluna Página 5, de 25 de abril de 1971, p.5) 

26 DE ABRIL – SEGUNDA-FEIRA 

Aniversário de 18 anos da Escola Musical Ana Carolina, da Profª. Ivete Freire Ibia-

pina. (A Notícia – Coluna Página 5, de 25 de abril de 1971, p.5)

27 DE ABRIL – TERÇA-FEIRA

Aniversário de fundação do Grêmio Guanabara Clube de Campo. (Jornal do Co-

mércio – Coluna Convivência Social, de 29 de abril de 1971, p.13)

Falecimento do Prof. Sebastião Norões, no centro cirúrgico da Santa Casa de Mi-

sericórdia, vítima de afetação vascular cerebral. “Além de professor do Colégio 

Estadual do Amazonas (CEA), Norões foi membro do Clube da Madrugada, sócio 

correspondente da Academia Cearense de Letras e atuante membro da Ministério 

Público”. (A Notícia – Coluna Página 5, de 28 de abril de 1971, p.5)
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A Arquidiocese de Manaus celebra o centenário de nascimento de Dom Basílio Pe-

reira, quarto bispo do Amazonas. (A Notícia – Coluna Página 5, de 28 de abril de 

1971, p.5)

28 DE ABRIL – QUARTA-FEIRA

Desastre com o avião quadrimotor C-118 2414, tipo DC-6, em viagem de linha nor-

mal do Correio Aéreo Nacional, com destino ao Galeão/RJ, mata 16 pessoas ao 

pousar na pista do Aeroporto de Manaus. Escaparam com ferimentos de menor gra-

vidade 62 passageiros e ilesos, os sete tripulantes. “Logo depois de levantar voo, o 

avião retornava, apresentando trepidação num dos motores. Considerando a longa 

distância a percorrer, a tripulação não quis arriscar, voltando para reparar a pane. 

Após o pouso, começou um princípio de incêndio. Apesar da pronta intervenção de 

três carros da Seção Contra Incêndio da Base Aérea de Manaus, ocorreram ligeiras 

explosões e as chamas se propagaram por toda a aeronave que se encontrava abas-

tecida com a quantidade de combustível prevista para o voo direto até o Rio. Em 

poucos minutos, do avião restavam parcialmente intactos o nariz, o leme da cauda 

e os motores. O restante ficou reduzido a cinzas”. (Jornal do Comércio, de 29 de 

abril de 1971, capa)

29 DE ABRIL – QUINTA-FEIRA

A família nipônica residente em Manaus, através do seu representante consular, Sr. 

Sadao Kushida, festeja o aniversário do imperador japonês Hiroíto, com evento no 

Ideal Clube. (A Notícia, de 28 de abril de 1971, número da página não identificado)

30 DE ABRIL – SEXTA-FEIRA

Inauguração da loja Tapiri Móveis Ltda., na Rua Lobo D’Almada, n. 49, de proprie-

dade da Sra. Flor Neves. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 28 

de abril de 1971, p.3)

A jovem Sigrid Marques, apoiada por Rio Negro, Cetur, New Betina e pelo fotógra-

fo Hamilton Salgado, é eleita “Miss Objetiva-71”, promoção do Clube da Imprensa 

realizada no Atlético Rio Negro Clube. (A Crítica – Coluna Ana Maria Informa, de 

3 de maio de 1971, p.13)
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1º DE MAIO – SÁBADO

Aniversário de 59 anos de fundação do Luso Sporting Clube. (Jornal do Comércio 

– Coluna Convivência Social, de 1º e 2 de maio de 1971, p.12)

Inauguração de uma quadra de esportes ao lado da Igreja de Nossa Senhora de Per-

pétuo Socorro, construída pela Paróquia. “A inauguração foi solene, tendo discur-

sado na oportunidade o Sr. Antísthenes Pinto, representando o prefeito de Manaus, 

a psicóloga Elizabeth Martins e o padre Nonato Pinheiro”. (Jornal do Comércio – 

Coluna De Frente e de Perfil, de 4 de maio de 1971, p.3)

02 DE MAIO – DOMINGO 

Missa festiva de Nossa Senhora do Líbano, celebrada no altar da milagrosa Virgem, 

na Igreja dos Remédios, pelo arcebispo metropolitano Dom João de Souza Lima, 

com a participação de todos os componentes da colônia libanesa e seus descenden-

tes e demais devotos da Santa do Líbano. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 

29 de abril de 1971, p.5)

A Refrigerantes da Amazônia S.A. realiza o lançamento da Fanta Uva em Manaus. 

(A Crítica – Coluna Sim e Não, de 7 de maio de 1971, número da página não iden-

tificado)

03 DE MAIO – SEGUNDA-FEIRA 

A Polícia Militar do Amazonas completa 95 anos de fundação. (Jornal do Comér-

cio, de 4 de maio de 1971, p.2)

Falecimento do jornalista Antônio Djard Mendonça, no Pronto-Socorro do Estado, 

vítima de um acidente automobilístico. Djard Mendonça era amigo incondicional 

de Álvaro Botelho Maia. Por uma coincidência do destino, ele morreu na mesma 

data em que o amigo perdera a vida no ano de 1969. Quando ia ao Cemitério São 

João Batista visitar a sepultura do ex-governador, Mendonça faleceu em um aci-

dente de trânsito. (Jornal do Comércio, de 5 de maio de 1971, p.6)

04 DE MAIO – TERÇA-FEIRA

Aniversário do jornalista e presidente da Federação Amazonense de Futebol, Fla-

viano Limongi. (Jornal do Comércio, de 4 de maio de 1971, número da página não 

identificado)

Inauguração da Credilar Teatro, do grupo Moto Importadora, na Avenida Eduardo 

Ribeiro esquina com a José Clemente. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 29 

de abril de 1971, p.5)
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05 DE MAIO – QUARTA-FEIRA

A Comissão Geral de Investigações completa um ano de funcionamento no Amazo-

nas, dirigida pelo Cel. Jorge Teixeira. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de 

Perfil, de 5 de maio de 1971, p.3)

Aumento no valor da passagem de ônibus coletivo, que passa de 25 para 30 centa-

vos. (A Crítica, de 5 de maio de 1971, p.5)

06 DE MAIO – QUINTA-FEIRA

A Câmara Municipal aprova o projeto do vereador Aloísio Oliveira que muda o 

nome da Praça Gonçalves Dias (Canto do Pina) para Sebastião Norões, em homena-

gem póstuma a esse poeta e professor amazonense. (Jornal do Comércio – Coluna 

De Frente e de Perfil, de 7 de maio de 1971, p.3)

07 DE MAIO – SEXTA-FEIRA

Coquetel de inauguração do moderno laboratório fotográfico da Sonora para reve-

lações de filmes coloridos, na Avenida Eduardo Ribeiro, n. 76. (Jornal do Comércio 

– Coluna De Frente e de Perfil, de 7 de maio de 1971, p.3)

A linha aérea Manaus-Bogotá, realizada pela companhia Avianca, completa quatro 

anos de funcionamento ininterrupto. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de 

Perfil, de 9 de maio de 1971, p.3)

08 DE MAIO – SÁBADO 

Aniversário de oito anos do Acácia Clube. (Jornal do Comércio, de 7 de maio de 

1971, p.7)

09 DE MAIO – DOMINGO 

O Sr. Alexandre Gonçalves recebe o troféu de primeiro lugar no campeonato de xa-

drez promovido pela Federação Amazonense de Enxadrismo, na sede do Ideal Clu-

be, e garante vaga para representar o Amazonas no campeonato brasileiro. (Jornal 

do Comércio – Coluna de Frente e de Perfil, de 12 de maio de 1971, p.3)

10 DE MAIO – SEGUNDA-FEIRA

Aniversário do padre Nonato Pinheiro, membro destacado da Academia Amazo-

nense de Letras e do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas. (Jornal do Co-

mércio – Coluna Convivência Social, de 12 de maio de 1971, p.9)

11 DE MAIO – TERÇA-FEIRA

O vereador Praxíteles Antony é afastado da bancada do MDB na Câmara Municipal 

de Manaus, em decisão unânime do diretório regional do partido, por conta de uma 

desavença com o deputado estadual emedebista. (Diário da Tarde, de 11 de maio 

de 1971, capa)
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Início das inscrições das danças para o XV Festival Folclórico do Amazonas. Os pri-

meiros grupos inscritos são: Tribo dos Maués, Dança Regional do Maracatu, Dança 

Nordestina Cabras de Antônio Silvino, Quadrilha Brotinhos de São Francisco, Gar-

rote Canarinho, Bumbá Diamante Negro, Bumbá Tira-Teima, Garrote Malhado, 

Garrote Luz de Guerra, Tribo dos Andirás e Quadrilha Flor Selvagem. (O Jornal, de 

12 de maio de 1971, p.4)

12 DE MAIO – QUARTA-FEIRA

A enfermeira e provedora da Santa Casa de Misericórdia de Manaus, Josephina 

Mello, da Seção do Amazonas, candidata apresentada pelas seções de São Paulo, 

Amazonas, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, é proclamada vencedora do Prêmio 

Enfermeira do Ano de 1970, nas comemorações da Semana de Enfermagem reali-

zadas em Manaus, São Paulo, Guanabara e demais capitais brasileiras. O prêmio 

foi criado em 1967 pela Divisão Hospitalar e Ethicon da Johnson & Johnson, em 

colaboração com a Associação Brasileira de Enfermagem. (Jornal do Comércio, de 

15 de maio de 1971, p.3)

13 DE MAIO – QUINTA-FEIRA

O jornalista Genesino Braga é condecorado com o “Mérito Jornalístico Brasileiro”, 

em cerimônia realizada no auditório da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio 

de Janeiro, tornando-se o primeiro amazonense a ganhar essa homenagem. (Jornal 

do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 18 de maio de 1971, p.3)

O arcebispo metropolitano Dom João de Souza Lima recebe o título de Cidadão 

Honorário de Manaus, na Câmara Municipal. (O Jornal, de 14 de maio de 1971, 

p.4)

14 DE MAIO – SEXTA-FEIRA

O comendador José Cruz é eleito o “Industrial do Ano” pela Federação das Indús-

trias do Amazonas. “Dirigente máximo da empresa de refrigerantes Magistral, o es-

colhido teve como mérito maior a expansão da linha de produção da sua indústria, 

concorrendo grandemente para a colocação do estado entre os que fabricam refri-

gerantes com o emprego da técnica de maior atualidade”. (Jornal do Comércio, de 

15 de maio de 1971, capa)

15 DE MAIO – SÁBADO

Abertura dos “V Jogos Universitários do Amazonas”, uma promoção da Federação 

Amazonense Universitária de Desporto (FAUD), com desfile no Estádio General 

Osório. (Jornal do Comércio, de 15 de maio de 1971, p.7)

O Atlético Rio Negro Clube promove a festa “Noite do Kabuletê”, em homenagem 

ao grande expoente da arte cênica amazonense, Américo Alvarez, o “Vovô Bran-

co”. No evento, o Grupo de Teatro Experimental Américo Alvarez, criado pelo Rio 
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Negro, realiza sua primeira apresentação, com a peça “Memória da Escravidão”. 

(Jornal do Comércio, de 15 de maio de 1971, p.5)

16 DE MAIO – DOMINGO

O Fast Clube conquista o bicampeonato da Taça Amazonas, com a vitória do Nacio-

nal sobre o Rio Negro por 1x0. “O Rolo compressor realizou novamente uma bri-

lhante campanha, pois teve o ataque mais positivo; a defesa menos vazada e ainda o 

artilheiro da competição que foi o seu atacante Edson Piola”. (Jornal do Comércio, 

de 18 de maio de 1971, capa)

17 DE MAIO – SEGUNDA-FEIRA

A Cooperativa de Habitação do Amazonas (COHAB-AM) começa a entrega das ca-

sas do Conjunto Residencial 31 de Março, situado no Japiim. (O Jornal – Coluna 

Fatos em Revista, de 18 de maio de 1971, p.5)

18 DE MAIO – TERÇA-FEIRA

O Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito, presidido pelo quartanista José 

Mário Frota, realiza Juri Simulado, na Escola Técnica Federal do Amazonas. A pro-

moção é realizada em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do 

Amazonas, e a colaboração do Prof. Vivaldo Frota. “Os quintanistas Clóvis da Mata 

e Djalma Costa funcionarão na acusação, defendendo a tese ‘Crime Qualificado’, 

enquanto os quartanistas João Bosco Ramos de Lima e Frederico Barroso, funcio-

nando na defesa, tentarão provar que foi um crime de ‘Legítima Defesa’.” (A Críti-

ca – Coluna Sim e Não, de 13 de maio de 1971, número da página não identificado)

19 DE MAIO – QUARTA-FEIRA

Aniversário de 14 anos do Banco do Estado do Amazonas (BEA). (O Jornal – Colu-

na Fatos em Revista, de 19 de maio de 1971, p.5)

20 DE MAIO – QUINTA-FEIRA

Constituição da Cooperativa Habitacional do Servidores do Ministério da Agricul-

tura, sediados em Manaus, com a eleição do seu primeiro presidente, o Dr. Mário 

Alves Malafaia. (A Notícia – Coluna Página 5, de 21 de maio de 1971, p.5)

Encerramento da Semana da Enfermagem, com conferência do secretário de saú-

de, Dr. Antônio Ricci, no auditório do INPS, abordando o tema “O Papel da Enfer-

magem na Equipe de Saúde”. (A Crítica, de 20 de maio de 1971, número da página 

não identificado)

A Federação das Indústrias do Amazonas realiza a “Festa da Solidariedade”, promo-

ção especial da Semana da Indústria, no 5º andar do Edifício Castelo Branco, sede 

da FIEAM. (A Crítica, de 20 de maio de 1971, número da página não identificado)
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21 DE MAIO – SEXTA-FEIRA

Aniversário da Sra. Josephina de Mello, vencedora do “Prêmio Enfermeira do Ano”, 

outorgado pela Associação Brasileira de Enfermagem. (O Jornal – Coluna Fatos em 

Revista, de 21 de maio de 1971, p.5)

22 DE MAIO – SÁBADO

Inauguração da cantina “A Teteia”, na Avenida Getúlio Vargas, n. 928, ao lado da 

estação central da Camtel. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 

22 de maio de 1971, p.3)

Seis máquinas de terraplenagem de grande porte, utilizadas pela primeira vez em 

Manaus, saem do Porto para a CEM, no terreno situado entre os igarapés de Mauá 

e Mauazinho, próximo ao Distrito Industrial, nas obras da Usina Termelétrica nº 2, 

da Companhia de Eletricidade de Manaus. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 

23 de maio de 1971, p.5)

23 DE MAIO – DOMINGO 

A Avianca realiza a última viagem ligando Bogotá a Manaus em um avião DC-4, que 

será substituído por Boeings. (O Jornal – Coluna da Betina, de 21 de maio de 1971, 

p.3)

A equipe da Rodoviária é a campeã do Torneio Início do Campeonato Amazonense 

de 1971, no Parque Amazonense, ao empatar em zero a zero com o Olímpico no 

tempo normal e vencer nos pênaltis, ganhar do Fast Clube por 1x0 e do Nacional 

também por 1x0. (Diário da Tarde, de 24 de maio de 1971, p.8)

24 DE MAIO – SEGUNDA-FEIRA

A Federação Amazonense de Futebol homologa a tabela de jogos do Campeonato 

Amazonense de 1971, que vai começar no próximo dia 30 de maio, no Estádio da 

Colina, com o jogo Fast Clube e São Raimundo. (A Crítica, de 25 de maio de 1971, 

número da página não identificado) 

25 DE MAIO – TERÇA-FEIRA 

O “Industrial do Ano de 1971”, comendador José Cruz, recebe o título das mãos do 

governador João Walter, em cerimônia realizada no salão de festas do Edifício Pre-

sidente Castelo Branco. (Jornal do Comércio, de 26 de maio de 1971, capa)

O industriário Aluízio Vieira do Nascimento, da Duque – Fábrica de Joias Ltda., 

é eleito “Operário Eficiente de 1971” pela Federação das Indústrias do Amazonas. 

(Diário da Tarde, de 26 de maio de 1971, p.2)
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26 DE MAIO – QUARTA-FEIRA

O time da Faculdade de Filosofia conquista o campeonato de futebol de campo dos 

“V Jogos Universitários do Amazonas”, ao vencer a equipe da Faculdade de Direito 

por 4x3 na cobrança de penalidades, no Estádio General Osório. (A Crítica, de 27 

de maio de 1971, p.7)

A coluna social “Blow-Up”, assinada por Eme Socorro, passa a ser publicada no 

Jornal do Comércio. (Jornal do Comércio, de 26 de maio de 1971, p.9)

27 DE MAIO – QUINTA-FEIRA

A Reitoria da Universidade do Amazonas deixa o antigo casarão da Praça da Sau-

dade com Rua Ferreira Pena e passa a funcionar no prédio anexo ao Detran pela 

Rua José Paranaguá, onde antes funcionou a Faculdade de Ciências Econômicas. 

(A Notícia – Coluna Página 5, de 26 de maio de 1971, p.5) 

Inauguração da Feira de Frutas, na Rua da Instalação esquina com a Rua Frei José 

dos Inocentes, em frente à Casa 22 Paulista, administrada pelo Sr. Waldomiro Ma-

galhães. O terreno foi cedido pela Prefeitura de Manaus. (A Crítica, de 27 de maio 

de 1971, p.15)

A loja L’Atelier Móveis, na Rua Ruy Barbosa, n. 155, inaugura a sua galeria de ar-

tes, a primeira a ser instalada numa casa comercial em Manaus. (Jornal do Comér-

cio – Coluna De Frente e de Perfil, de 27 de maio de 1971, p.3)

28 DE MAIO – SEXTA-FEIRA

Aniversário de três anos do conjunto musical “The Sinners”, em festa realizada no 

Olímpico Clube. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 28 de maio de 1971, p.5)

O Bancrévea Clube, presidido por Hiram Carvalho, inaugura sua quadra de espor-

tes, oficial para voleibol e para treinamentos da equipe de basquetebol. (A Notícia, 

de 22 de maio de 1971, p.7)

29 DE MAIO – SÁBADO 

Fundação da Comunidade do Parque Tropical (PATROPI), que congregará os mo-

radores do conjunto residencial do Parque Tropical e cujo primeiro presidente é o 

Dr. Luís Franco de Sá. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 31 de maio de 1971, núme-

ro da página não identificado)

Festa de encerramento dos “V Jogos Universitários do Amazonas”, no Atlético Rio 

Negro Clube, com a presença do conjunto Os Embaixadores. (A Crítica, de 28 de 

maio de 1971, p.6)
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30 DE MAIO – DOMINGO 

Aniversário do deputado Fernando de Oliveira Castro, vice-presidente da Assem-

bleia Legislativa do Estado, eleito pelo município de Parintins. (O Jornal – Coluna 

da Betina, de 30 de maio de 1971, p.3)

A jovem Ana Maria Boaventura Gomes é eleita “Rainha do Encontro das Águas-71”, 

promoção do colunista Nogar. (Jornal do Comércio, de 1º de junho de 1971, capa)

31 DE MAIO – SEGUNDA-FEIRA

Início das atividades do escritório central da empresa Acrópole Arquitetura e 

Construções, no setor comercial do Conjunto Residencial do Japiim. “A mudança 

da sede visa a dar à empresa condições de melhor atender aos interessados na aqui-

sição das lojas ali construídas por ela”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e 

de Perfil, de 30 de maio de 1971, p.3)



J U N H O
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1º DE JUNHO – TERÇA-FEIRA

Inauguração da nova sede do Centro Educacional Christus, à Avenida Joaquim Na-

buco, número 1.159. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 2 de 

junho de 1971, p.12)

A Avianca inaugura a linha aérea Manaus-Bogotá através do super jato Boeing 720-

B, com apenas duas horas e meia de viagem. “Eram pouco mais de 13 horas quando 

pousou no aeroporto de Manaus o possante jato, que transporta confortavelmente 

123 passageiros, num voo tranquilo e sem turbulências”. (Jornal do Comércio, de 

3 de junho de 1971, p.2)

02 DE JUNHO – QUARTA-FEIRA

O jovem Ilmar de Oliveira se tornou o primeiro passageiro do Jato Boeing 720-B, 

da Avianca, ao embarcar para Knoxville, nos Estados Unidos, via Bogotá e Miami. 

“Ao planejar sua viagem, Ilmar deu preferência aos serviços da Agência Luciatour, 

sediada no Edifício Lobrás, 511, na realidade a Agência de todo o Brasil, que ven-

deu a passagem número 1 para a viagem de Jato”. (Jornal do Comércio – Coluna De 

Frente e de Perfil, de 3 de junho de 1971, p.3)

03 DE JUNHO – QUINTA-FEIRA

A Cia. Amazonense de Telecomunicações firma contrato com a empresa “Guias Te-

lefônicas do Brasil Ltda.” para a produção do novo catálogo telefônico do Amazo-

nas. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 4 de junho de 1971, p.3)

04 DE JUNHO – SEXTA-FEIRA

A Cruzeiro do Sul inaugura sua nova frequência com equipamento “Caravelle”, 

cobrindo Rio de Janeiro-São Paulo-Campo Grande-Manaus. “Após a chegada do 

novo Caravelle a Manaus, o aparelho realizará um voo panorâmico sobre a cidade, 

levando convidados especiais da Cruzeiro, o governador João Walter e jornalistas”. 

(Jornal do Comércio, de 4 de junho de 1971, p.3)

05 DE JUNHO – SÁBADO

Pela primeira vez em Manaus, um tobogã é inaugurado na área livre ao lado da 

Igreja de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Praça 14 de Janeiro. O grande brin-

quedo foi instalado pela Estruturas Metálicas Jacaré Ltda., de São Paulo. (Jornal do 

Comércio, de 5 de junho de 1971, capa)

A Top Internacional Ltda. inaugura a “Loja J. Mojica Rive Gauche”, na Rua Gui-

lherme Moreira, n. 227. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 4 de 

junho de 1971, p.12)

Inauguração da Quadra de Esportes “André Araújo”, no Colégio Brasileiro. (Jornal 

do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 4 de junho de 1971, p.3)
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A Academia de Judô, Karatê e Defesa Pessoal “Kukoguikan” é inaugurada pela 

União Esportiva Portuguesa, em sua sede, à Avenida Joaquim Nabuco, n. 1.372. 

(Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 4 de junho de 1971, p.3)

A Companhia de Crédito Imobiliário Tropical, a Soaplan e a Dicasa fazem o lan-

çamento solene do Conjunto Residencial Jardim Brasil, que dentro em breve se 

erguerá na Avenida Costa e Silva (antiga Silves), n. 1.140. (Jornal do Comércio – 

Coluna De Frente e de Perfil, de 6 de junho de 1971, p.3)

06 DE JUNHO – DOMINGO 

Aniversário natalício do cônego Walter Gonçalves Nogueira, vigário da Catedral 

Metropolitana de Manaus. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 

8 de junho de 1971, p.3)

A jovem Edna Lima é eleita “Rainha da Tecelagem de Manaus”, numa promoção 

do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de Manaus. 

(A Notícia – Coluna Fatos e Festas, de 10 de junho de 1971, p.4)

07 DE JUNHO – SEGUNDA-FEIRA

A Companhia de Cigarros Souza Cruz faz o lançamento em Manaus do “Maxi-Minis-

ter”, no tamanho de 100 mm. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, 

de 6 de junho de 1971, p.3)

08 DE JUNHO – TERÇA-FEIRA

O Sr. Raimundo Parente recebe a diplomação de deputado federal pela Aliança 

Renovadora Nacional. “O Tribunal Regional Eleitoral mandou apurar os votos de 

Fonte Boa e ontem proclamou a eleição daquele candidato, que já vem nessa luta 

eleitoral há quase um ano”. (Jornal do Comércio, de 8 de junho de 1971, capa)

Em cerimônia simples realizada no Tribunal de Justiça, o juiz Luís Santa Cruz Ma-

chado assume a 6ª Vara Cível da Capital. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e 

de Perfil, de 9 de junho de 1971, p.3)

09 DE JUNHO – QUARTA-FEIRA

A chapa encabeçada pelo economista Serafim Fernandes Corrêa é aclamada para 

dirigir a Associação Profissional dos Economistas do Estado do Amazonas, no biê-

nio 1971-1973, em cerimônia realizada no auditório da Faculdade de Ciências Eco-

nômicas. (A Crítica – Coluna Contramão, de 9 de junho de 1971, número da página 

não identificado)

10 DE JUNHO – QUINTA-FEIRA

Aniversário de 20 anos do Café do Pina, na Praça da Polícia, em frente ao Cine 

Guarany. “Ali reúnem, às tardezinhas e às noites, para o cafezinho e o bate-papo 
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sobre quaisquer assuntos, a partir de futebol, as pessoas dos mais diferentes tipos e 

posições sociais. Não há diferenciação de cor nem de qualidade. Todos são iguais. 

É uma comunidade, uma republicazinha”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente 

e de Perfil, de 12 de junho de 1971, p.3)

A luxuosa Boate “Danilo’s Night Club” completa um ano de existência. (Jornal do 

Comércio – Coluna Convivência Social, de 10 de junho de 1971, p.12)

11 DE JUNHO – SEXTA-FEIRA

Aniversário de 23 anos de criação da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, em 

Adrianópolis. “A Paróquia foi criada por Dom João da Mata de Andrade e Amaral a 

11 de junho de 1948, desmembrada da Paróquia de São Sebastião”. (O Jornal – Co-

luna A Igreja em Foco, de 12 de junho de 1971, p.2)

Inauguração da nova sede do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas, 

na Rua Frei José dos Inocentes, com a presença dos professores Ivo Magalhães de 

Oliveira e Ynel Albes Camargo, presidente e vice-presidente do Conselho Federal 

de Contabilidade. (Jornal do Comércio, de 10 de junho de 1971, p.3)

Cerimônia de troca de bandeira do butaneiro “Fogás I”, navio que já navegou com 

a bandeira dinamarquesa e agora vai utilizar a bandeira do Brasil. A embarcação 

foi adquirida pela Sociedade Fogás Limitada para operar na linha Manaus-Porto 

Velho. A solenidade ocorre no Roadway da Administração do Porto, onde o “Fogás 

I” está atracado, e será presidida pelo comandante Mário Jorge da Fonseca Hermes, 

capitão dos portos. (A Crítica – Coluna Contramão, de 11 de junho de 1971, núme-

ro da página não identificado)

12 DE JUNHO – SÁBADO

A jovem Terezinha de Jesus Corrêa, representante do América Futebol Clube, é 

eleita Miss Amazonas 1971. (Jornal do Comércio, de 13 de junho de 1971, capa)

13 DE JUNHO – DOMINGO

Falecimento do desembargador Manuel Anísio Jobim, aos 94 anos de idade. “Foi 

por várias vezes Senador da República pelo nosso Estado, sendo, também, membro 

da Academia Amazonense de Letras e do Instituto Geográfico e Histórico do Ama-

zonas. Foi organizador da Comissão Amazonense de Folclore”. (Jornal do Comér-

cio, de 15 de junho de 1971, p.3)

14 DE JUNHO – SEGUNDA-FEIRA 

Através dos seus advogados Amazonino Mendes e José Gerardo Grossi, o Sr. Rai-

mundo Parente ingressa com mandado de segurança, no Superior Tribunal Elei-

toral, contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral que cassou o seu diploma de 

deputado federal. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 14 de junho de 1971, número 

da página não identificado)



1
9
7
1

2
0
2
1

57

50 anos HOJE - 1969, 1970, 1971 DURANGO DUARTE VOL-3

Toma posse a nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas: 

Presidente – Salim Kahané; Secretário – José Fortunato de Oliveira; Tesoureiro – 

Valter Serrão Piccinini. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 19 

de junho de 1971, p.3)

15 DE JUNHO – TERÇA-FEIRA

Aniversário do Prof. João Chrysóstomo de Oliveira, do curso de Letras da Faculda-

de de Filosofia (UA). (A Crítica – Coluna Bazar, de 16 de junho de 1971, p.13)

As águas do rio Negro atingem a cota de 28 metros e 99 centímetros, tornando a 

enchente de 1971 na quarta maior já registrada no Amazonas. (A Crítica – Coluna 

Urgente, de 16 de junho de 1971, número da página não identificado)

16 DE JUNHO – QUARTA-FEIRA

Aniversário de 15 anos de fundação da Igreja Batista, no bairro da Glória, cujo 

pastor é o Sr. Joaquim Pereira. (A Crítica – Coluna Bazar, de 18 de junho de 1971, 

p.12)

O Grupo S. Monteiro inaugura nova loja, na Rua Guilherme Moreira. (O Jornal – 

Coluna da Betina, de 17 de junho de 1971, p.3)

Inauguração da Importadora Bessa, dirigida pelo Sr. Jaime Campelo Bessa, na Rua 

Theodureto Souto, n. 75. “A firma é representante exclusiva do relógio Oris, mas 

venderá televisores, gravadores, toca-fitas, radiolas, rádios, binóculos, máquinas 

fotográficas e brinquedos”. (O Jornal – Coluna da Betina, de 16 de junho de 1971, 

p.3)

17 DE JUNHO – QUINTA-FEIRA

A Academia de Judô “Suimura Satak” promove festa de concessão de 26 diplomas 

e faixas amarelas aos seus praticantes, em cerimônia realizada na sede do Atlético 

Rio Negro Clube. “Tendo à frente os professores Nilsão e Ely, a entrega foi efetuada 

em meio à grande alegria dos guris que há três meses vêm se dedicando à prática do 

judô”. (O Jornal, de 19 de junho de 1971, p.11)

18 DE JUNHO – SEXTA-FEIRA

Aniversário do industrial Waldemar Moss, diretor-presidente da Madeireira W. 

Moss Ltda. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 18 de junho de 

1971, p.12)

Solenidade de comemoração do 1º Centenário da Associação Comercial do Amazo-

nas (ACA), com as presenças do ministro da indústria e comércio Pratini de Mora-

es, governador João Walter e senadores José Lindoso e Flávio Brito. (O Jornal, de 

19 de junho de 1971, p.2)
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19 DE JUNHO – SÁBADO

O Sr. Hélio Nobre é empossado na presidência do Clube dos Diretores Lojistas de 

Manaus, em cerimônia na Varanda Tropical do Hotel Amazonas. (Jornal do Co-

mércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 19 de junho de 1971, p.3)

Abertura do “XX Congresso Estadual de Estudantes do Grau Médio do Amazonas”, 

com a participação dos presidentes de grêmios e entidades estudantis, na sede da 

UESA. (O Jornal – Coluna da Betina, de 19 de junho de 1971, p.3)

20 DE JUNHO – DOMINGO 

Início do “XV Festival Folclórico do Amazonas”, na Praça General Osório, promo-

vido pela Empresa Archer Pinto. “Há 15 anos realizamos esta festa. Há 15 anos 

lutamos, ardorosamente, em favor do folclore do nosso estado, sem visar lucros ou 

compensações outras, senão a certeza de que estamos trabalhando pelo Amazonas, 

pela alegria e pela felicidade sempre maiores da nossa gente, que, em nenhum mo-

mento, nos tem faltado com a sua solidariedade e o seu apoio”. (O Jornal, de 20 de 

junho de 1971, capa)

O Grupo Infantil Bambi de Teatro e Danças, dirigido pelo radialista João Barbo-

sa, encena a peça infantil “O Casamento de Dona Baratinha”, no Teatro Juvenil da 

Divina Providência. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 20 de 

junho de 1971, p.3)

21 DE JUNHO – SEGUNDA-FEIRA 

Aniversário de 69 anos de falecimento do franciscano frei Jesualdo Macchetti, 

construtor da Igreja de São Sebastião. “Faleceu a 21 de junho de 1902. Seus restos 

mortais se encontram no referido templo, à direita de quem entra, com inscrições 

na parede, Paz à sua alma”. (O Jornal – Coluna A Igreja em Foco, de 20 de junho de 

1971, p.2)

A chapa “Porta Aberta”, presidida por Francisco Carlos Siqueira, é eleita para diri-

gir o Diretório Acadêmico “Aristóteles Estagira”, da Faculdade de Filosofia da Uni-

versidade do Amazonas. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 22 de junho de 1971, 

número da página não identificado)

Abertura, nos escritórios da Camtel, da concorrência pública para construção da 

rede de dutos e caixas subterrâneas da rede telefônica de Manaus. As firmas concor-

rentes são: Empresa de Serviços Urbanos S.A. (ESUSA), Construtora Marabá S.A. 

(COMAB), J. Lino Vieira Nóvoa & Cia. Ltda. e Instalações Técnicas Ltda. (A Crítica 

– Coluna Sim e Não, de 22 de junho de 1971, número da página não identificado) 
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22 DE JUNHO – TERÇA-FEIRA

O Consulado do Japão passa a funcionar na Rua Lima Bacuri, n. 255, esquina com a 

Rua  Dr. Almino. (A Crítica – Coluna Contramão, de 19 de junho de 1971, número 

da página não identificado)

A Loja Boliche, de propriedade do Sr. Manoel, completa quatro anos de existência. 

(O Jornal – Coluna da Betina, de 22 de junho de 1971, p.3) 

23 DE JUNHO – QUARTA-FEIRA

O Ypiranga Futebol Clube, no bairro da Cachoeirinha, inicia uma série de festejos 

dedicados a São João, com show do conjunto “Os Aristocratas”. (Diário da Tarde, 

de 23 de junho de 1971, p.4)

24 DE JUNHO – QUINTA-FEIRA

Aniversário do governador do Amazonas, Cel. João Walter de Andrade. (O Jornal – 

Coluna da Betina, de 24 de junho de 1971, p.3) 

O Sr. Fernando Alfredo Pequeno Franco é reeleito à presidência da Federação do 

Comércio do Estado do Amazonas. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 25 de junho 

de 1971, número da página não identificado)

25 DE JUNHO – SEXTA-FEIRA

Aniversário de quatro anos do conjunto musical “The Blue Birds”. (O Jornal – Co-

luna da Betina, de 25 de junho de 1971, p.3)

A Varig inaugura a terceira frequência da linha Manaus-Brasília-Rio-São Paulo, 

com saída às 14h30m do aeroporto de Ponta Pelada, em avião trijato Boeing-737. 

(Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 25 de junho de 1971, p.3)

26 DE JUNHO – SÁBADO

Lançamento do Automóvel Clube do Amazonas, no Restaurante Chapéu de Palha, 

“procurando oferecer aos motoristas da cidade serviços de primeira categoria em 

todos os setores, e servir como auxiliar do Detran”. Seu primeiro presidente é o in-

dustrial João de Mendonça Furtado. (Jornal do Comércio, de 26 de junho de 1971, 

p.3)

27 DE JUNHO – DOMINGO

Início da “1ª Taça Flaviano Limongi”, com a participação de clubes não filiados à 

Federação Amazonense de Futebol. (O Jornal, de 29 de junho de 1971, p.11)

Lançamento do livro “Geografia Econômica do Amazonas”, de Waldemar Batista de 

Salles, na sede do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas (IGHA). (Jornal do 

Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 27 de junho de 1971, p.3)
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O Sr. José Menezes assume o pastorado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 

localizada na Rua Duque de Caxias, em substituição ao reverendo José de Souza 

Reis. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 26 de junho de 1971, 

p.3)

Encerramento do “XV Festival Folclórico do Amazonas”, com a entrega dos prê-

mios aos melhores grupos: Quadrilha Adulta – Araruama na Roça; Quadrilha Mirim 

– Brotinhos de São Lázaro; Dança Nordestina – Cabras de Antônio Silvino; Dança 

Nordestina Mirim – Filho do Primo do Cangaceiro; Pássaro – Corrupião; Garrote 

– Malhado; Outros Grupos – Cacetinho; Bumbá – Corre-Campo; Dança Regional – 

Maracatu e Caninha Verde; Tribo – Andirás; Melhor Amo de Garrote – Raimundo 

Nonato da Silva (Malhado), e Melhor Amo de Bumbá – Dário da Silva Fontes (Tira 

Prosa). (Diário da Tarde 2ª Edição, de 28 de junho de 1971, capa) 

28 DE JUNHO – SEGUNDA-FEIRA 

O deputado João Bosco Ramos de Lima apresenta projeto na Assembleia Legisla-

tiva, concedendo cidadania amazonense a Edson Arantes do Nascimento, o “Rei 

Pelé”. (A Crítica, de 29 de junho de 1971, número da página não identificado)

29 DE JUNHO – TERÇA-FEIRA

Os Srs. Manoel Rodrigues Fonseca, Flávio Bandeira e Pedro de Queiróz Sampaio 

tomam posse, respectivamente, das Lojas Maçônicas “Unificação Maçônica”, “Vi-

tória das Nações Unidas” e “Oriente Unido”, em cerimônia realizada no templo da 

Unificação Maçônica. (Diário da Tarde 2ª Edição, de 28 de junho de 1971, p.2)

30 DE JUNHO – QUARTA-FEIRA

A deputada Léa Antony e seu marido, o vereador Praxíteles Antony, ambos eleitos 

pelo MDB, assinam a filiação à Arena. (A Notícia, de 1º de julho de 1971, capa)



J U L H O
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1º DE JULHO – QUINTA-FEIRA

 O deputado Jair Cavalcante apresenta projeto na Assembleia Legislativa do Estado 

criando a “Medalha Márcio Nery”, que será conferida ao aluno do curso de Medi-

cina da Universidade do Amazonas que alcançar a primeira colocação da turma de 

1971. (O Jornal, de 2 de julho de 1971, p.2)

02 DE JULHO – SEXTA-FEIRA

A Serraria Santa Luzia, dirigida pela Empresa Nacional de Madeiras Tropicais, lo-

calizada na Avenida Ayrão, n. 2, bairro da Matinha, instala um enorme depósito 

de madeiras, beneficiadas e aplainadas, na esquina das Ruas Carvalho Leal e Mani-

coré, no bairro de Cachoeirinha, para atender ao povo, em pequena e grande esca-

la. (A Notícia, de 3 de julho de 1971, número da página não identificado)

Solenidade de posse do Sr. José Meneses Ribeiro como presidente do Lions Clu-

be de Manaus – Vitória Régia, em cerimônia realizada na sede do Acácia Clube. 

(O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 2 de julho de 1971, p.5) 

03 DE JULHO – SÁBADO

Inauguração do Supermercado Royale, na Rua Miranda Leão, n. 235, onde funcio-

nou a sede do Atlético Barés Clube. “De propriedade dos Irmãos Ale, o supermer-

cado Royale está equipado com todos os requisitos indispensáveis ao ramo, para 

bem atender a sua freguesia”. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 3 de julho de 1971, 

número da página não identificado)

Criação da Associação Recreativa da Imprensa Oficial (Ario). “É um órgão coorde-

nador da vivência social dos servidores da Imprensa Oficial, dirigida pelo eficiente 

Obetizo Aleluia”. (A Crítica – Coluna Bazar, de 21 de julho de 1971, número da 

página não identificado) 

O Grêmio Cultural da Escola Técnica Federal do Amazonas e os alunos do 3º ano de 

Edificações promovem o “2º Show de Calouros da ETFA”, no auditório da escola. 

(O Jornal, de 3 de julho de 1971, p.2)

04 DE JULHO – DOMINGO 

Aniversário do médico Jacob Cohen Assayag. (Jornal do Comércio – Coluna Con-

vivência Social, de 6 de julho de 1971, p.12) 

05 DE JULHO – SEGUNDA-FEIRA 

Instalação do primeiro curso de Marketing, em Manaus, no Colégio Salesiano São 

Domingos Sávio, com as aulas ministradas pelo Sr. Joaquim Carlos da Silva, técni-

co especializado em vendas. (Jornal do Comércio, de 6 de julho de 1971, p.5) 
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06 DE JULHO – TERÇA-FEIRA

O jornalista Miranda Braga toma posse como presidente do Conselho Diretor do 

Rotary Clube Manaus – Adrianópolis, em cerimônia no Restaurante Chapéu de Pa-

lha. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 6 de julho de 1971, p.3)

07 DE JULHO – QUARTA-FEIRA

A Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) instala um posto fiscal na Estrada Tor-

quato Tapajós, Manaus-Itacoatiara, quilômetro 20, para melhor fiscalização e re-

pressão de contrabando de mercadorias estrangeiras e nacionais que estão saindo 

de Manaus sem os despachos de praxe que exigem as leis do fisco estadual. (O Jor-

nal, de 8 de julho de 1971, p.2)

Assinatura de convênio entre a Companhia Amazonense de Telecomunicações do 

Amazonas (CAMTEL) e a empresa “Páginas Amarelas” para a confecção dos novos 

catálogos telefônicos de Manaus. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 8 de ju-

lho de 1971, p.5)

08 DE JULHO – QUINTA-FEIRA

Aniversário do Nacional Fast Clube, com lançamento dos novos títulos de sócios-

-proprietários da agremiação. (O Jornal – Coluna da Betina, de 8 de julho de 1971, 

p.3)

Aniversário do vereador Ruy Adriano Jorge. (O Jornal – Coluna da Betina, de 9 de 

julho de 1971, p.3)

09 DE JULHO – SEXTA-FEIRA

A fábrica de sabões e sabonetes da Companhia Amazonense de Saponificação (CO-

MASA) realiza a “Festa da Cumeeira” das obras civis das novas instalações que de-

verão iniciar o funcionamento em dezembro do corrente. A empresa responsável 

é a Construtora Marabá S.A. (COMAB). (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e 

de Perfil, de 7 de julho de 1971, p.3)

O artista plástico Moacir Andrade apresenta ao governador João Walter e aos sena-

dores Petrônio Portela, Nei Braga, José Esteves e Flávio Brito a maquete da praça-

-monumento-museu a ser erguida na chamada grande rótula à entrada do Distrito 

Industrial da Zona Franca. “O monumento será a homenagem do povo amazonense 

ao soldado de fronteira, no entender do autor do projeto, o grande desbravador da 

região”. (Jornal do Comércio, de 10 de julho de 1971, capa)

10 DE JULHO – SÁBADO

Aniversário de fundação do Santos Futebol Clube, agremiação do bairro de Cacho-

eirinha. (O Jornal, de 9 de julho de 1971, p.2)
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Inauguração da Fábrica Brasil, dotada de equipamentos para a produção de bola-

chas e biscoitos finos, pertencente ao industrial Ramiro Simões Santos, na Praça 

Chile, em Adrianópolis. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 11 

de julho de 1971, p.3)

Inauguração do estabelecimento “A Patrícia”, na galeria comercial do Edifício Rio 

Amazonas, na Rua Marcílio Dias, uma casa especializada em guloseimas para to-

dos os gostos. “Desde os afamados bombons colombianos, chocolates, sorvetes, 

biscoitos, até o queijo e a lagosta, estarão à sua disposição em ‘A Patrícia’, um dos 

nomes de ‘patisserie’ mais interessantes que já ouvimos”. José Miguel Loureiro é 

um dos seus proprietários. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 11 de julho de 

1971, p.5)

O Sr. Hiram de Souza Carvalho toma posse como presidente do Lions Clube de 

Manaus – Centro, em jantar-assembleia festivo no Hotel Amazonas. (Jornal do Co-

mércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 10 de julho de 1971, p.3)

11 DE JULHO – DOMINGO 

Início do “23º Congresso Brasileiro de Enfermagem”, no auditório da Escola Téc-

nica Federal do Amazonas, com a presença do ministro do interior, Gen. Costa Ca-

valcanti. (Jornal do Comércio, de 11 de julho de 1971, capa)

12 DE JULHO – SEGUNDA-FEIRA 

Inauguração da Usina Diesel nº 3 do Japiim, instalada pela CEM com capacidade 

para iluminar mais 15.000 casas populares e até indústrias. (Jornal do Comércio, 

de 11 de julho de 1971, capa)

Abertura do “III Encontro Científico de Estudantes de Medicina”, no Teatro Ama-

zonas. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 13 de julho de 1971, 

p.3)

Lançamento da pedra fundamental da nova torre da TV Ajuricaba. “Terá 90 metros 

de altura e será levantada na própria área daquela emissora”. (Jornal do Comércio 

– Coluna De Frente e de Perfil, de 13 de julho de 1971, p.3)

13 DE JULHO – TERÇA-FEIRA

O Gen. Rodrigo Octávio Jordão Ramos, ex-comandante militar da Amazônia, re-

cebe o título de “Cidadão Benemérito do Amazonas”, na Assembleia Legislativa 

do Estado, projeto do deputado Francisco Queiroz. (Jornal do Comércio, de 13 de 

julho de 1971, capa)

Assinatura de contrato entre o Departamento Rodoviário Municipal (DRM) e a Ci-

fali S.A., ganhadora da concorrência pública, para fornecimento de uma usina as-
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fáltica. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 14 de julho de 1971, número da página 

não identificado)

14 DE JULHO – QUARTA-FEIRA

Aniversário de seis anos de fundação da Ecotécnica Planejamento e Investimento 

Ltda. “Nascida do entusiasmo e do valor profissional do economista Wilson Cruz, 

já elaborou cerca de 100 projetos, todos eles aprovados dentro da área da Sudam, 

BEA e Suframa, além de auditagem, assessoramento etc.”. (A Crítica – Coluna Con-

tramão, de 15 de julho de 1971, número da página não identificado)

O Sr. José Martins de Alencar toma posse como presidente do Lions Clube de Ma-

naus – Uirapuru, em jantar no restaurante do Acácia Clube. (Jornal do Comércio 

– Coluna Convivência Social, de 17 de julho de 1971, p.12)

15 DE JULHO – QUINTA-FEIRA

 Início do cadastramento de todas as firmas interessadas na instalação e manuten-

ção de P(A)BX dentro da área de concessão da Camtel, o que deverá ser feito na Di-

visão de Compras do órgão, à Rua Marechal Deodoro. (A Notícia – Coluna Página 

5, de 15 de julho de 1971, p.5)

16 DE JULHO – SEXTA-FEIRA

O Sr. Fernando Franco toma posse como presidente reeleito da Federação do Co-

mércio do Amazonas, para o biênio 1971-1973. (O Jornal – Coluna Fatos em Revis-

ta, de 15 de julho de 1971, p.5)

17 DE JULHO – SÁBADO

Aniversário de 19 anos das Lojas Cilar, da organização Manbra S.A. (Jornal do Co-

mércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 17 de julho de 1971, p.3)

A Granja Manaus Ltda. inaugura a sua primeira incubadeira, em suas instalações 

no bairro de Flores. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 15 de 

julho de 1971, p.3)

O Boi-Bumbá Corre Campo realiza a “Fugida” e a “Matança” do referido bumbá, 

em seu curral localizado na Rua Ipixuna, esquina com a Rua Urucará, no bairro de 

Cachoeirinha. (O Jornal – Coluna da Betina, de 17 de julho de 1971, p.3)

18 DE JULHO – DOMINGO 

Aniversário do desportista Duca Brito. (A Crítica – Coluna Bazar, de 20 de julho de 

1971, número da página não identificado)

O Sr. José Chaves de Oliveira é reeleito presidente do Sindicato das Indústrias de 

Olaria, em eleição ocorrida na Federação das Indústrias do Amazonas. (A Crítica 

– Coluna Sim e Não, de 19 de julho de 1971, número da página não identificado)
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19 DE JULHO – SEGUNDA-FEIRA 

O Ten. Cel. Jorge Teixeira de Oliveira é reeleito presidente do Clube Militar de Ma-

naus, para o biênio 1971-1972. (Jornal do Comércio, de 20 de julho de 1971, p.5)

Inauguração da expansão da Loja Belmiro’s, que se torna o mais espaçoso e com-

pleto estabelecimento no ramo de confecções. (A Notícia – Coluna Página 5, de 18 

de julho de 1971, p.5)

20 DE JULHO – TERÇA-FEIRA 

Início dos cursos de Farmacologia específicos para alunos de Farmácia e Bioquími-

ca, Odontologia, Medicina e Enfermagem, no auditório Dr. Zerbini, ministrados 

pelo Prof. Dr. Alexandre Conrado, adjunto da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, São Paulo. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 20 de julho de 1971, p.5)

21 DE JULHO – QUARTA-FEIRA

O Fast Clube é campeão do primeiro turno do Campeonato Amazonense de Fute-

bol, ao vencer o Olímpico por 1x0, no Estádio da Colina, gol de Edson Piola. (Jor-

nal do Comércio, de 22 de julho de 1971, capa)

O prefeito Paulo Pinto Nery inaugura o canteiro de obras, em local da Rua Paraíba, 

onde será construído o Conjunto Residencial Abílio Nery, integrado de 92 casas, 

sendo 52 com 3 quartos e 40 com 2 quartos. (O Jornal, de 22 de julho de 1971, p.2)

Os funcionários do Ministério da Fazenda lotados na capital amazonense realizam 

coquetel em comemoração à instalação de todos os órgãos da Fazenda Nacional no 

prédio da antiga Alfândega de Manaus. (A Notícia – Coluna Página 5, de 22 de julho 

de 1971, p.5)

22 DE JULHO – QUINTA-FEIRA

O conjunto musical Os Embaixadores comemora três anos de criação. “Os ensaios 

são sempre feitos na Boate Moranguinho, do Ideal Clube, ou no Cheik. Todas as 

semanas, Carlos Monteiro, empresário do grupo, reúne João Leal (guitarra-solo), 

Manoel (bateria), Elson (órgão), Nato (contrabaixo), Waldir (guitarra-solo), Luís 

Carlos (vocalista-ritmista) e Edward (crooner). Wagner está sempre na assistência 

técnica dos instrumentos eletrônicos”. (A Crítica, de 22 de julho de 1971, p.4)

Comemoração de 28 anos da chegada dos padres Redentoristas a Manaus a convi-

te de Dom João da Mata de Andrade e Amaral, 5º Bispo Diocesano do Amazonas. 

“Dom João da Mata criou a Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no antigo bairro 

dos Tocos, confiando-a ao seu zelo apostólico. Transformaram o difícil bairro, que 

não gozava de excelente conceito, numa Paróquia modelar, centro de intensa vida 

cristã. Afervoraram os paroquianos e os católicos de Manaus na devoção a Nossa 
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Senhora de Perpétuo Socorro. Ergueram templos e colégios. Fundaram ambulató-

rios e centros sociais”. (O Jornal – Coluna A Igreja em Foco, de 22 de julho de 1971, 

p.2)

23 DE JULHO – SEXTA-FEIRA

Aniversário de 22 anos de fundação da Associação Profissional dos Vendedores de 

Jornais e Revistas de Manaus, com solenidade na sede da Casa do Gazeteiro, “onde 

funciona atualmente o Curso Transplante, à Rua Major Gabriel”. (O Jornal – Colu-

na Fatos em Revista, de 21 de julho de 1971, p.5)

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos lança em Manaus o “Código de En-

dereçamento Postal”, com o objetivo de encurtar distâncias, ou seja, fazer com que 

as cartas cheguem ao seu destinatário o mais rápido possível. “O CEP é identificado 

por cinco números e cada Estado em que funciona o referido código recebe uma 

numeração diferente, como por exemplo em Manaus a numeração é 69.400, signi-

ficando que o algarismo 6 indica a Região Postal, o 9 indica a Zona Postal, o 4 indica 

o Setor, e os dois últimos números indicam o logradouro ou localidade”. (Diário da 

Tarde, de 23 de julho de 1971, capa)

A Universidade do Amazonas e a Escola Técnica Federal de Manaus celebram con-

vênio pelo qual a segunda cede gratuitamente à primeira a utilização de dois pavi-

lhões, a fim de neles serem instalados os laboratórios de Ensaios de Materiais, de 

Mecânica dos Solos e de Físico-Química, que servirão aos alunos dos dois estabe-

lecimentos de ensino. O convênio vigorará até 31 de dezembro de 1974. (Jornal do 

Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 24 de julho de 1971, p.3)

24 DE JULHO – SÁBADO

Aniversário de 50 anos do Colégio Dom Bosco. (Jornal do Comércio, de 25 de julho 

de 1971, p.5)

Reabertura da fábrica Açailândia, de propriedade do Sr. João Alves Araújo, na 

Avenida João Coelho. (A Crítica – Coluna Bazar, de 24 de julho de 1971, número 

da página não identificado)

Tentativa de homicídio na redação do jornal “A Notícia”, envolvendo o funcioná-

rio da Assembleia Legislativa e prefeito nomeado do município de Ilha Grande, no 

rio Negro, Ayton Pereira de Melo, e o secretário da redação, Bianor Garcia. “Aí de 

modo premeditado, Ayton sacou de um revólver e apontando-o para o jornalista 

Bianor Garcia fez contra ele dois disparos, errando por milagre, graças inclusive, à 

rápida intervenção do Sr. Antônio Gomes, também funcionário da Assembleia Le-

gislativa, que lhe segurou as mãos, impedindo, num gesto rápido, que o facinoroso 

indivíduo matasse o secretário deste jornal”. (A Notícia, de 27 de julho de 1971, 

capa)
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Instalação do Capítulo Autônomo da Ordem dos Cavaleiros de Concórdia, em ceri-

mônia realizada no Ideal Clube, o qual desenvolverá em Manaus atividades cívicas, 

culturais e filantrópicas. Presidido pelo Cel. Neper Alencar, tem como fundadores: 

Emídio Vaz d’Oliveira, jornalista Epaminondas Baraúna, industrial Antônio Si-

mões, industrial David José Tadros, comerciante Edgard Monteiro de Paula, Carlos 

Sousa (gerente da Vasp), Júlio Martines (gerente do Bradesco), juiz Pedro Soriano 

de Melo, Sr. Gustavo Levy e Sr. Gentil de Sousa. (Jornal do Comércio, de 25 de 

julho de 1971, p.2)

25 DE JULHO – DOMINGO 

A firma Nóvoa & Cia. inicia a construção das piscinas do Grêmio Guanabara Clube 

de Campo. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 28 de julho de 

1971, p.12)

26 DE JULHO – SEGUNDA-FEIRA

O Boeing-727, da Cruzeiro, de prefixo PP-CPG, que cobria o voo 406, procedente 

do Rio de Janeiro via Brasília, sofre um princípio de incêndio na pista do Aeroporto 

Internacional de Ponta Pelada. (Jornal do Comércio, de 27 de julho de 1971, capa)

27 DE JULHO – TERÇA-FEIRA

Primeiro aniversário de existência do 2º Grupamento de Engenharia de Construção 

(2º GEC), órgão do Exército Nacional, sediado no bairro de São Jorge e comanda-

do pelo Gen. Galileu Machado Gonçalves. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 27 de 

julho de 1971, número da página não identificado)

Com 62 anos de idade e trabalhando na profissão de gráfico como tipógrafo desde 

os 16 anos, o Sr. Waldemar Ferreira Lima, da empresa Joaquim M. Lucena & Cia. 

Ltda., é eleito “Operário Padrão do Amazonas 1971”, em cerimônia realizada no 

Sesi. (Jornal do Comércio, de 29 de julho de 1971, p.5)

28 DE JULHO – QUARTA-FEIRA

Morre o advogado e ex-deputado por três legislaturas, Renato de Souza Pinto, ví-

tima de desastre de trânsito ocorrido na Rodovia AM-1. Ele viajava no seu veículo 

marca Volkswagen de placa AB-79-54, quando, nas proximidades do Campo Expe-

rimental da Secretaria de Produção, o carro desgovernou-se e caiu num pequeno 

abismo, o que causou o falecimento do ex-parlamentar. (Jornal do Comércio, de 

29 de julho de 1971, p.2)

Lançamento da pedra fundamental do novo quartel do 2º Grupamento de Engenha-

ria de Construção (2º GEC), num terreno situado próximo à Ponta Negra. (Jornal 

do Comércio, de 29 de julho de 1971, p.3)
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29 DE JULHO – QUINTA-FEIRA

Coquetel de lançamento do Centro Residencial Eldorado, empreendimento imobi-

liário sob a responsabilidade das empresas Soaplan, Tropical e Unimov. O evento 

ocorre na sede da Unimov, na Avenida Sete de Setembro. As 1.500 unidades do 

novo conjunto deverão ser construídas em terreno localizado entre a Avenida João 

Coelho e a Estrada do Parque 10. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Per-

fil, de 30 de julho de 1971, p.3)

30 DE JULHO – SEXTA-FEIRA

Instalação de um posto fiscal da Secretaria de Fazenda na descida da Escadaria dos 

Remédios, visando melhorar o desembaraço de entrada e saída de mercadorias 

para o interior do estado e cidades dos territórios da região. (A Crítica, de 29 de 

julho de 1971, p.6)

A Escola Underwood de Manaus forma uma nova turma de 27 datilógrafos e 7 ta-

quígrafos, sob a orientação da Profª. Natércia Reis Cabral e Brito. (O Jornal – Colu-

na Fatos em Revista, de 29 de julho de 1971, p.5)

Inauguração da Biblioteca Biomédica das Faculdades de Medicina, Odontologia e 

Farmácia, instalada no antigo Grupo Escolar Plácido Serrano, onde já funcionou a 

Faculdade de Medicina do Amazonas. (O Jornal, de 31 de julho de 1971, p.4)

Cerimônia de entrega de certificados aos reservistas, na sede da 29ª Circunscrição 

de Serviço Militar, em solenidade presidida pelo Cel. Sylvio Octavio Espírito San-

to, chefe do Estado Maior do Comando Militar da Amazônia. (O Jornal – Coluna 

Fatos em Revista, de 30 de julho de 1971, p.5)

31 DE JULHO – SÁBADO

Aniversário de 10 anos da Associação Beneficente Popular do Amazonas (ABPA), 

entidade fundada por Ilídio Lopes e hoje com sede na Avenida Joaquim Nabuco. 

Seu presidente é o vereador Manuel Monteiro Diz. (A Crítica – Coluna Contramão, 

de 31 de julho de 1971, número da página não identificado) 

O Sr. Expedito Nunes toma posse como presidente da diretoria da agremiação so-

ciodesportiva A Notícia Clube, que congrega todos os funcionários desse jornal. 

(A Notícia – Coluna Página 5, de 31 de julho de 1971, p.5)

 

O disco com os hinos “Marcha do Olímpico” e “Marcha do Tremendão”, músicas do 

time do Olímpico Clube gravadas pela CBS, começam a ser vendidos na Loja Vitri-

ne, na Avenida Eduardo Ribeiro. (O Jornal, de 31 de julho de 1971, p.4)
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Festa de reabertura do Grêmio Fueth Paulo Mourão, do Ginásio Estelita Tapajós, 

com show do conjunto “Sunshine”. (O Jornal, de 31 de julho de 1971, p.4)

Lançamento do conjunto musical “Young Power”, no Spartacus Clube. (O Jornal – 

Coluna da Betina, de 31 de julho de 1971, p.3)



A G O S T O
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1º DE AGOSTO – DOMINGO 

Inauguração do Pronto-Socorro Santa Rita, na Rua Urucará, n. 370, esquina 

com a Silves, no bairro Cachoeirinha, clínica pertencente ao Dr. Inaldo Lassal-

via. (O Jornal – Coluna da Betina, de 5 de agosto de 1971, p.3)

Primeiro aniversário do conjunto musical “Rainbow’s”, com festa no Cheik Clube. 

(Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 28 de julho de 1971, p.12)

Inauguração da Igreja Evangélica dos Wesleyanos, na 2ª etapa do Conjunto Resi-

dencial do Japiim. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 31 de julho de 1971, 

p.5)

Início do curso intensivo de telecomunicações (gratuito), na Escola Técnica Fede-

ral do Amazonas, para formar mão de obra especializada de que necessita a Camtel 

e Embratel. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 23 de julho de 1971, número da pá-

gina não identificado)

02 DE AGOSTO – SEGUNDA-FEIRA 

Aniversário de 40 anos da Associação dos Servidores Públicos do Amazonas (Aspa), 

sediada na Rua Lobo D’Almada, n. 72, e presidida pelo Sr. Aureomar Braz da Silva 

Lima. (Jornal do Comércio, de 1º de agosto de 1971, p.2)

A Federação Amazonense de Futebol inaugura sua sede própria, na Avenida João 

Coelho, com as presenças dos presidentes Stanley Rous, da Fifa, e João Havelange, 

da CBD. (Diário da Tarde, de 4 de agosto de 1971, p.5)

Início de um curso intensivo de teoria e técnica de jornalismo governamental e 

empresarial, ministrado pelo jornalista Adson Rodrigues Chaves, professor do 

Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo, no Auditório Alberto Rangel. “Da aula inaugural, parti-

ciparam mais de cinquenta pessoas, entre estudantes do Curso de Comunicações da 

Faculdade de Filosofia da Universidade do Amazonas (que patrocina a iniciativa) e 

vários jornalistas profissionais”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Per-

fil, de 3 de agosto de 1971, p.3)

03 DE AGOSTO – TERÇA-FEIRA

Criação do Colégio Militar de Manaus, em decreto assinado pelo presidente Médi-

ci, no Ministério do Exército. “O novo estabelecimento, segundo os próprios ter-

mos do ato presidencial, será subordinado diretamente ao Departamento de Ensino 

e Pesquisa do Exército”. (Jornal do Comércio, de 4 de agosto de 1971, capa) 
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04 DE AGOSTO – QUARTA-FEIRA

Inauguração do retrato do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Se-

ção do Amazonas, Sr. José Roberto Cavalcanti, no salão de honra da entidade, mar-

cando o início da “Semana do Advogado”. (A Notícia – Coluna Página 5, de 5 de 

agosto de 1971, p.5) 

05 DE AGOSTO – QUINTA-FEIRA

Inauguração de uma filial da Ótica Dinâmica, na Rua Joaquim Sarmento, n. 120, 

Box 1, de propriedade do Sr. Aristóteles Coelho Cavalcante. (O Jornal – Coluna 

Fatos em Revista, de 5 de agosto de 1971, p.5)

Lançamento da pedra fundamental do Centro Social João XXIII, a ser construído 

no Km 2 da Estrada do Aleixo, mantido pela Associação das Ex-Alunas do Colégio 

Nossa Senhora Auxiliadora. O evento marca as comemorações do primeiro cente-

nário de fundação da Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora, na cidade de 

Mornese, na Itália. (Jornal do Comércio, de 5 de agosto de 1971, p.2)

A Lufthansa Linhas Aéreas Alemãs promove coquetel no Ideal Clube para anunciar 

a Sociedade Comercial de Representações S.A. (SORESA) como sua representante 

em Manaus. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 5 de agosto de 

1971, p.12)

06 DE AGOSTO – SEXTA-FEIRA

Aniversário de dois anos de criação da 1ª Companhia de Comunicações, uma das 

mais novas unidades do Comando Militar da Amazônia, instituída com o objetivo 

de servir nas comunicações-rádio do QG do CMA com as demais unidades. (Jornal 

do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 6 de agosto de 1971, p.3) 

O presidente da República, Emílio Garrastazu Médici, visita Manaus e fica hospe-

dado na Vila Municipal. “O Presidente Médici desembarcou às 11h30m em Ponta 

Pelada, percorrendo depois, de automóvel, à frente de um cortejo, as ruas princi-

pais da cidade, onde o povo se aglomerou para vê-lo e saudá-lo. Entre 15h e 16h 

recebeu comissões da Associação Comercial do Amazonas, dos sindicatos e dos 

estudantes”. (Jornal do Comércio, de 7 de agosto de 1971, capa)

O Sr. Manoel Garcia Marques toma posse como presidente da nova diretoria do 

Centro Comunitário do Conjunto Residencial Castelo Branco. (O Jornal – Coluna 

Fatos em Revista, de 6 de agosto de 1971, p.5)

Chega a Manaus o Circo Universo, de propriedade do Sr. Itamar dos Santos, que 

faz seu primeiro espetáculo no Morro da Liberdade. “As barracas foram armadas 

no campo de futebol ao lado do mercadinho municipal, na Rua Branco e Silva”. 

(A Crítica, de 11 de agosto de 1971, p.6)
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07 DE AGOSTO – SÁBADO

Aniversário de três anos de fundação da Unidade Educacional Castelo Branco, no 

bairro São Jorge, dirigida por Jorge Karam Neto. Na oportunidade, são inaugura-

dos o Centro Cívico e a Biblioteca da escola. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, 

de 6 de agosto de 1971, p.5)

Aniversário de 20 anos da chegada das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria, 

a Manaus. “Aqui chegaram a 7 de agosto de 1951, na administração episcopal de 

Dom Alberto Gaudêncio Ramos, para fundar uma casa na Paróquia de São Raimun-

do”. (O Jornal – Coluna A Igreja em Foco, de 7 de agosto de 1971, p.6)

A empresa Indústrias de Construção Alvorada S.A. (ICA) realiza coquetel de co-

memoração de entrega das primeiras 100 residências aos funcionários do Banco do 

Estado do Amazonas (BEA), no conjunto residencial BEA-ICA, situado no prolon-

gamento da Rua Paraíba, em Adrianópolis. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 

7 de agosto de 1971, p.5)

08 DE AGOSTO – DOMINGO 

Inauguração do Posto Tarumã, de propriedade do Sr. Agnaldo Moreira, para lava-

gem, lubrificação e abastecimento de veículos. O posto fica situado na Rua Tarumã 

esquina com a Rua Duque de Caxias. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 8 de 

agosto de 1971, p.5)

09 DE AGOSTO – SEGUNDA-FEIRA 

A dra. Nayde Vasconcelos toma posse no cargo de Procuradora de Justiça junto à 1ª 

Câmara do egrégio Tribunal de Justiça. (A Crítica – Coluna Bazar, de 10 de agosto 

de 1971, número da página não identificado)

10 DE AGOSTO – TERÇA-FEIRA

O governador João Walter de Andrade assina ato de demissão do prefeito de Ilha 

Grande, Ayton Pereira de Melo. “O facínora, no dia 24 do mês passado, como toda 

a cidade é sabedora, entrou neste jornal, fria e covardemente, e disparou dois tiros, 

frente à frente, contra o nosso secretário, jornalista Bianor Garcia, como vingança 

por haver A NOTÍCIA divulgado denúncia de vereadores de Ilha Grande, segundo 

o qual Ayton cometeu safadeza, traindo os princípios de moralidade da Revolução, 

falsificando uma lei que lhe autorizou vender todas as ações da Petrobrás, de pro-

priedade daquele município, na Bolsa de Valores da Guanabara”. (A Notícia, de 11 

de agosto de 1971, capa)

A Destilaria Continental S.A., fabricante do famoso Run Montilla e do whisky Chi-

vas Regal, faz o lançamento oficial dos seus produtos em Manaus, em almoço no 

Restaurante Chapéu de Palha. (A Notícia – Coluna Página 5, de 11 de agosto de 

1971, p.5)
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11 DE AGOSTO – QUARTA-FEIRA

O Conselho Regional da OAB do Amazonas realiza, em sua sede, sessão solene pe-

las festividades da “Criação dos Cursos Jurídicos no Brasil”. (O Jornal – Coluna 

Fatos em Revista, de 12 de agosto de 1971, p.5)

12 DE AGOSTO – QUINTA-FEIRA

O Movimento de Cursilhos da Cristandade de Manaus realiza a sua ultreia de agos-

to, no Edifício Pio XII, na Avenida Joaquim Nabuco, n. 1.023. (O Jornal – Coluna 

Fatos em Revista, de 12 de agosto de 1971, p.5)

O diretor artístico da Rádio Baré, Jaime Rebelo de Sousa, faz o lançamento do pro-

grama “O Show É Nosso!”, que vai ao ar às 22h, trazendo “o que está se passando 

nos clubes e nas boates mais requintadas da cidade”. (Jornal do Comércio – Coluna 

Convivência Social, de 13 de agosto de 1971, p.12)

13 DE AGOSTO – SEXTA-FEIRA

Inauguração do “Clube dos Ingleses”, com uma festa em homenagem à Avianca. 

(O Jornal – Coluna da Betina, de 12 de agosto de 1971, p.3)

14 DE AGOSTO – SÁBADO

O Sr. José Barros de Carvalho é eleito presidente da seção amazonense da União 

Brasileira de Escritores. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 17 

de agosto de 1971, p.3)

Início de circulação do tabloide “Xis”, no Jornal do Comércio, com periodicidade 

semanal, aos sábados. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 13 de 

agosto de 1971, p.3)

15 DE AGOSTO – DOMINGO

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) faz o lançamento da 

pedra fundamental do Armazém para Cargas do Distrito Industrial, que ocupará 

uma área de 2,7 mil metros quadrados. (Diário da Tarde 1ª Edição, de 16 de agosto 

de 1971, capa)

Cerimônia de formatura e entrega de certificados às 20 concludentes do curso de 

auxiliar de enfermagem da Escola de Enfermagem de Manaus, na Capela do Con-

vento do Preciosíssimo Sangue. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, 

de 15 de agosto de 1971, p.3)

A jovem Glória Carvalho é eleita Rainha do Biquini 1971, em concurso realizado 

pelo colunista Nogar (Convivência Social), na praia do Cetur. (Jornal do Comér-

cio, de 17 de agosto de 1971, p.2)
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16 DE AGOSTO – SEGUNDA-FEIRA 

O Sr. Aderson Frota é empossado como presidente da Empresa Amazonense de Tu-

rismo (EMAMTUR). (Jornal do Comércio, de 17 de agosto de 1971, p.2)

Início do funcionamento do novo supermercado das Casas do Óleo, instalado onde 

antes existia o “Produtos Finos” (prédio da Booth Line). (Jornal do Comércio – Co-

luna De Frente e de Perfil, de 17 de agosto de 1971, p.3)

O arquiteto paisagista brasileiro Roberto Burle Marx chega a Manaus, a convite do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, para projetar um parque destinado 

a embelezar a nova sede do INPA. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 19 de 

agosto de 1971, p.5)

17 DE AGOSTO – TERÇA-FEIRA

A Escola Musical Ana Carolina promove, no Teatro Amazonas, uma audição de 

piano, pelas comemorações dos 37 anos de fundação da referida instituição, que é 

dirigida pelas Profªs.  Alina Ferreira e Isabel Desterro da Silva. (Jornal do Comér-

cio – Coluna De Frente e de Perfil, de 15 de agosto de 1971, p.3)

18 DE AGOSTO – QUARTA-FEIRA

Primeiro aniversário de atividades da Nelima – Indústria de Relógios de Pulso, a 

pioneira da América do Sul, de propriedade do Sr. Abir Magid. (Jornal do Comér-

cio – Coluna Convivência Social, de 20 de agosto de 1971, p.12)

A companhia aérea colombiana Avianca promove o voo inaugural do seu Boeing 

720-B, na linha Manaus-Bogotá. (O Jornal, de 18 de agosto de 1971, p.4)

19 DE AGOSTO – QUINTA-FEIRA

Chegada da Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, pela primeira vez no Amazonas, 

acontecimento cívico promovido anualmente pela Liga da Defesa Nacional. A Cha-

ma Sagrada da Pátria, trazida pela corveta “Angustora”, da Marinha de Guerra do 

Brasil, sairá do Porto de Manaus é será deslocada para a Praça do Congresso, con-

duzida pelas alunas do Colégio Santa Dorotéia, correndo em revezamento. “Na Pra-

ça do Congresso, a Tocha será recebida pelas autoridades, sendo em seguida acesa 

a pira pelo Sr. prefeito da Capital, Francisco Corrêa Lima”. (Jornal do Comércio, 

de 19 de agosto de 1971, capa)

20 DE AGOSTO – SEXTA-FEIRA

Inauguração de uma farmácia e um departamento médico no Hospital Getúlio Var-

gas, obras que pertencem ao Diretório Adriano Jorge, da Faculdade de Medicina 

da Universidade do Amazonas, e que estão sob a responsabilidade dos acadêmicos 

Antônio Amâncio e Cézar Cortez. O objetivo é fornecer remédios e prestar aten-

dimento gratuito aos acadêmicos e indigentes do referido hospital. (Jornal do Co-

mércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 20 de agosto de 1971, p.3)
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21 DE AGOSTO – SÁBADO

Aniversário de 14 anos de fundação do Sindicato dos Jornalistas Profissionais (SJP). 

(Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 18 de agosto de 1971, p.3)

O Instituto de Idiomas Yázigi realiza coquetel de lançamento de sua escola de lín-

guas, na Avenida Sete de Setembro, n. 1.375. (Jornal do Comércio – Coluna De 

Frente e de Perfil, de 22 de agosto de 1971, p.3)

22 DE AGOSTO – DOMINGO 

Abertura do 1º Campeonato Infantil de Natação, na piscina do Parque 10 de No-

vembro, promovido pela Divisão de Promoções da Secretaria de Desenvolvimento 

Comunitário da Prefeitura Municipal de Manaus, dirigida por Antísthenes Pinto. 

(Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 19 de agosto de 1971, p.11)

O Jornal do Comércio lança um tabloide especial sobre habitação, com veiculação 

somente aos domingos. “Trata-se de um trabalho jornalístico pela primeira vez re-

alizado na imprensa amazonense, fazendo uma incursão sobre o sistema financei-

ro de habitação, comandado pelo BNH”. (Jornal do Comércio, de 21 de agosto de 

1971, capa)

23 DE AGOSTO – SEGUNDA-FEIRA 

O Automóvel Clube do Amazonas realiza o lançamento do primeiro departamento 

assistencial que irá servir aos associados junto ao Departamento de Trânsito nos 

serviços de emplacamento e providências para a carteira profissional. (O Jornal – 

Coluna Fatos em Revista, de 22 de agosto de 1971, p.5)

24 DE AGOSTO – TERÇA-FEIRA

Inauguração do retrato do Cel. Alípio de Carvalho na galeria dos ex-chefes da 29ª 

Circunscrição do Serviço Militar. (Jornal do Comércio, de 25 de agosto de 1971, 

p.3)

Jurandir Pereira de Carvalho, da Polícia Militar do Estado, vence a 1ª Prova Rústica 

Duque de Caxias, realizada pelo Comando Militar da Amazônia. (Jornal do Comér-

cio, de 25 de agosto de 1971, capa)

A Rádio Baré realiza a mudança dos seus transmissores do Boulevard Amazonas 

para outro terreno, na Rua Paraíba. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de 

Perfil, de 24 de agosto de 1971, p.3)

25 DE AGOSTO – QUARTA-FEIRA

O Exército concede ao ex-governador Danilo Duarte de Matos Areosa a Ordem do 

Mérito Militar e a Medalha do Pacificador, durante as solenidades em honra a Du-

que de Caxias transcorridas no Estádio General Osório. (Diário da Tarde, de 25 de 

agosto de 1971, capa)
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Inauguração de um busto em homenagem a Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de 

Caxias, na cerimônia de encerramento da Semana do Exército, no Estádio General 

Osório. (O Jornal, de 26 de agosto de 1971, p.4)

26 DE AGOSTO – QUINTA-FEIRA

Inauguração do escritório de vendas do Run Montilla e da linha de uísques esco-

ceses como o Chivas Regal, Passport, 100 Pipers e o nacional Royal Label, à Praça 

dos Remédios, n. 132, gerenciado por Edson Ramos. (Jornal do Comércio – Coluna 

Convivência Social, de 2 de setembro de 1971, p.12)    

A Associação dos Funcionários Públicos do Estado, presidida pelo Prof. Aureo-

mar Braz da Silva Lima, passa a publicar uma coluna de periodicidade semanal, às 

quintas-feiras, no Jornal do Comércio, “para dizer publicamente de todos os atos 

que se relacionam com esta Administração, que vem trabalhando e realizando em 

benefício de todos os seus inúmeros associados”. (Jornal do Comércio, de 26 de 

agosto de 1971, p.11)

O Rotary Clube de Manaus promove um jantar festivo, no Hotel Amazonas, em 

homenagem ao Exército Nacional. “São convidados especiais o Gen. Darcy Lázaro, 

que se encontra à frente do CMA, o Cel. Espírito Santo, Chefe do Estado-Maior, e 

o Maj. Doubrawa, da 5ª Seção. O orador da noite será o rotariano Eurípedes Lins”. 

(Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 26 de agosto de 1971, p.3)

27 DE AGOSTO – SEXTA-FEIRA

Realização em Manaus da primeira reunião de superintendentes da Varig, da área 

Norte e Nordeste, assembleia dirigida pelo presidente nacional da empresa, Sr. Erik 

Oswaldo Kastrup de Carvalho. “Nessa oportunidade, os participantes do encontro 

assistirão ao início dos trabalhos de construção do Hotel Tropical, que aquela em-

presa de aviação mandará erigir na Praia da Ponta Negra”. (Jornal do Comércio – 

Coluna De Frente e de Perfil, de 25 de agosto de 1971, p.3)

28 DE AGOSTO – SÁBADO

Inauguração da filial de Manaus do Grupo Financeiro Credicon, na Praça Heliodo-

ro Balbi, n. 114, com a finalidade de atuar nas faixas de financiamentos, créditos e 

investimento. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 29 de agosto de 1971, p.5)

Inauguração da Avenida Adalberto Valle, com 2.100 metros de extensão, “pondo 

fim ao sofrimento da população do bairro da Betânia e de áreas que abrangem tam-

bém os bairros de Santa Luzia, Morro da Liberdade e Crespo”. (Jornal do Comér-

cio, de 28 de agosto de 1971, p.2)
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Fundação oficial do Grupo de Escoteiros do Ar “Santos Dumont”, o primeiro no 

Amazonas, sediado no Aeroclube. (O Jornal, de 28 de agosto de 1971, p.2)

Inauguração do Hotel Fortaleza, na Rua dos Andradas, n. 106, altos, pertencente à 

rede de hotéis Stopelle & Cia., de propriedade do Sr. José Augusto Corrêa. (Diário 

da Tarde, de 27 de agosto de 1971, p.6)

O Tribunal do Júri absolve o comerciante José Osterne de Figueiredo pela segunda 

vez do suposto assassinato de que foi vítima o menor engraxate Walderglace Gran-

geiro, ocorrido em 1968. (Jornal do Comércio, de 29 de agosto de 1971, p.6)

A jovem Lilian de Paula, candidata do Bosque Clube, é eleita “Garota Biquini 1971”, 

no Atlético Rio Negro Clube. (O Jornal, de 31 de agosto de 1971, capa)

29 DE AGOSTO – DOMINGO 

A Cruzeiro do Sul lança em Manaus a campanha “Crédito a Jato”, experiência pioneira 

no setor de vendas da aviação comercial brasileira, que tem dois objetivos: a dinami-

zação do mercado de transporte aéreo, através da abertura de novas faixas de usuários, 

e a colaboração com a política de promoção de turismo interno. (O Jornal – Coluna 

Fatos em Revista, de 28 de agosto de 1971, p.5)

30 DE AGOSTO – SEGUNDA-FEIRA 

A Varig inaugura uma linha entre Recife e Manaus, com escalas em Fortaleza, São 

Luís e Belém, operado com os famosos trijatos Boeing 727, avião de excelentes 

características técnicas. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 21 de agosto de 

1971, p.5)

31 DE AGOSTO – TERÇA-FEIRA

Aniversário do Prof. Theodoro Botinelly. (O Jornal – Coluna da Betina, de 1º de 

setembro de 1971, p.3)



S E T E M B R O
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1º DE SETEMBRO – QUARTA-FEIRA

Aniversário de 78 anos da Imprensa Oficial, cujo diretor é o jornalista Paraguassú 

de Oliveira. (Diário da Tarde – Coluna da Veruska, de 1º de setembro de 1971, p.4)

Abertura da primeira edição dos “Jogos de Integração da Comunidade Amazonen-

se”, na quadra do Sesc-Senac. (O Jornal, de 1º de setembro de 1971, capa)

02 DE SETEMBRO – QUINTA-FEIRA

Aniversário do Sr. Raimundo Cavalcante, proprietário do restaurante “Garfo de 

Ouro”. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 2 de setembro de 

1971, p.12)

03 DE SETEMBRO – SEXTA-FEIRA

O escritor Paulo Jacob toma posse da cadeira “Álvaro Maia”, na Academia Amazo-

nense de Letras, em solenidade presidida pelo acadêmico Djalma Batista. (Jornal 

do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 3 de setembro de 1971, p.3)

Os atores Cláudio Cavalcanti, Lúcia Alves, Milton Gonçalves e José Augusto Bran-

co, chegam a Manaus para apresentarem, ao vivo, cenas da telenovela “Irmãos Co-

ragem”. “Haverá shows em clubes e ao ar livre – no Anfiteatro do Parque 10 – este 

gratuito. Dos quatro artistas, dois têm ligações estreitas com o Amazonas: José Au-

gusto Branco nasceu em Manaus e Milton Gonçalves é casado com uma amazonen-

se”. (Jornal do Comércio, de 3 de setembro de 1971, capa)

O colunista Nogar e o Bancrévea Clube promovem um desfile de modas, patroci-

nado pela Manfrede, com os lançamentos dos últimos modelos de maiôs, biquinis 

e saídas de banho, da Linha 71, confeccionados pela Valisere. A Rádio Baré trans-

mite o evento. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 3 de setembro 

de 1971, p.12)  

04 DE SETEMBRO – SÁBADO

Aniversário de dois anos de atividades da Unidade Educacional Rui Araújo, no 

bairro Cachoeirinha, com inauguração da Biblioteca e do Centro de Moral e Cívi-

ca. O ginásio é dirigido pela Profª. Raimunda Dionízia. (Jornal do Comércio, de 5 

de setembro de 1971, p.2)

Inauguração da nova sede social do Fazendário Clube, na estrada de Flores, cuja 

fita simbólica é cortada pelo ex-secretário de Fazenda, Sr. Francisco Monteiro de 

Paula. “Construída numa grande área, possui duas piscinas (uma para crianças), 

quadra para basquetebol e futebol de salão, parque de diversão e serviço de som”. 

(Jornal do Comércio, de 4 de setembro de 1971, p.3)
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05 DE SETEMBRO – DOMINGO 

Segundo aniversário de criação da TV Ajuricaba. (Jornal do Comércio – Coluna De 

Frente e de Perfil, de 7 de setembro de 1971, p.3)

06 DE SETEMBRO – SEGUNDA-FEIRA 

O Colégio Santa Dorotéia recebe o troféu de primeiro lugar pela sua apresenta-

ção no desfile cívico de 5 de setembro, em solenidade realizada na Praça Antônio 

Bittencourt por ocasião do arreamento da Bandeira Brasileira. Os prêmios foram 

concedidos aos estabelecimentos de ensino que se destacaram no desfile escolar. 

O Colégio Estelita Tapajós ficou em segundo lugar, a Escola Técnica Federal do 

Amazonas foi a terceira e o Instituto Benjamin Constant recebeu menção honrosa. 

(Jornal do Comércio, de 7 de setembro de 1971, p.2)

07 DE SETEMBRO – TERÇA-FEIRA

A Rodovia AM-450 (Tarumã-Ponta Negra) é liberada para o tráfego de veículos, em 

toda a sua extensão, após concluídos os trabalhos de asfaltamento. “Prosseguirão 

normalmente, entretanto, os serviços de sinalização e assentamento de meios-fios 

e sarjetas, e, quando estes estiverem concluídos, haverá uma inauguração simples, 

com a presença do governador Joao Walter”. (Jornal do Comércio – Coluna De 

Frente e de Perfil, de 7 de setembro de 1971, p.3)

Início da “II Jornada Médica”, no Teatro Amazonas, patrocinada pela Associação 

Médica Brasileira e Associação Médica do Amazonas. (Jornal do Comércio, de 7 de 

setembro de 1971, capa)

08 DE SETEMBRO – QUARTA-FEIRA

A Fábrica Magistral recebe, pelo navio “Clement”, dezesseis volumes de comple-

xo maquinário da indústria Meyer – Geo – J. Meiyer Manufaturing, dos Estados 

Unidos, “os quais permitirão o engarrafamento de 600 garrafas por minuto, trans-

formando-se, assim numa das mais modernas fábricas de refrigerantes do país”. 

(Jornal do Comércio, de 9 de setembro de 1971, p.2)

Mais de três mil pessoas recebem certificados de alfabetização do Mobral, em ce-

rimônia no Anfiteatro do Parque 10. “São todos adultos que até o ano passado não 

sabiam ler nem escrever, utilizando como assinatura apenas as impressões do dedo 

polegar”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 9 de setembro de 

1971, p.3)

09 DE SETEMBRO – QUINTA-FEIRA

Fundação da associação dos profissionais de veterinária no Amazonas, em evento 

comemorativo no Restaurante Manaus 300 pelo Dia Nacional do Veterinário. (Jor-

nal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 9 de setembro de 1971, p.3)
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10 DE SETEMBRO – SEXTA-FEIRA

O desembargador José de Jesus Ferreira Lopes assume vaga no Tribunal de Justiça 

do Amazonas, em substituição ao desembargador Sadi Paiva, que se aposentou. 

(Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 10 de setembro de 1971, p.3)

A Casa do Estudante empossa seus novos dirigentes: Presidente – Dionísio Pereira 

Costa; Vice-presidente – Nelson Azevedo dos Santos; Secretário-geral – Sebastião 

Guilhermano Penha Pinto, e Tesoureiro – Carlos Alberto Cid. (O Jornal – Coluna 

Fatos em Revista, de 12 de setembro de 1971, p.5)

Aula inaugural do Conservatório de Música da Universidade do Amazonas, profe-

rida pelo desembargador André Araújo. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e 

de Perfil, de 10 de setembro de 1971, p.3)

11 DE SETEMBRO – SÁBADO

Jornal do Comércio, Rádio Baré e TV-Baré trazem a Manaus, para exibição no Par-

que Amazonense, a apresentação “Volantes Voadores”, de Jota Cardoso e sua inter-

nacional equipe. “Onde se exibiram os Volantes Suicidas, de Jota Cardoso, merece-

ram os maiores elogios pela bravura e perfeição com que manejam os automóveis”. 

(Jornal do Comércio, de 10 de setembro de 1971, p.7) 

12 DE SETEMBRO – DOMINGO 

Primeiro aniversário de funcionamento da Televisão Ajuricaba. (Jornal do Comér-

cio – Coluna De Frente e de Perfil, de 12 de setembro de 1970, p.3)

13 DE SETEMBRO – SEGUNDA-FEIRA 

O plenário da Câmara Municipal passa a funcionar no salão nobre da Prefeitura. “O 

salão onde por muitos anos os vereadores manauaras discutiram os mais variados 

problemas do povo, apresenta-se em péssimo estado de conservação”. (Jornal do 

Comércio, de 10 de setembro de 1971, p.2)

14 DE SETEMBRO – TERÇA-FEIRA

Câmara Municipal de Manaus aprova, em regime de urgência, o projeto de lei do 

prefeito Paulo Nery que abre crédito especial de 30 mil cruzeiros a favor do Monu-

mento-Museu ao Soldado da Fronteira. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 15 

de setembro de 1971, p.5)

A firma Incorporadora Irmãos Valle Ltda. é escolhida para a construção do Parque 

Residencial Ponta Negra, que será constituído de 209 unidades habitacionais e res-

pectiva urbanização. O anúncio ocorre no escritório da Cooperativa Habitacional 

dos Subtenentes e Sargentos do Amazonas (COOPHASA). (O Jornal – Coluna Fatos 

em Revista, de 16 de setembro de 1971, p.5)
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A criação das aulas noturnas para operários no Colégio Dom Bosco completa 50 

anos. (O Jornal – Coluna A Igreja em Foco, de 14 de setembro de 1971, p.2)

Os magistrados Luiz Augusto Santa Cruz Machado e Luiz Antônio de Vasconcellos 

Dias tomam posse das diretorias dos Departamentos de Cultura e Social, respec-

tivamente, da Associação dos Magistrados do Amazonas, que é presidida pelo de-

sembargador Mário Verçosa. (O Jornal – Coluna da Betina, de 12 de setembro de 

1971, p.3)

15 DE SETEMBRO – QUARTA-FEIRA

Terceiro aniversário de falecimento do bispo Dom Pedro Massa, prelado do Rio Ne-

gro, “a quem muito ficaram a dever as Missões Salesianas do Amazonas”. (O Jornal 

– Coluna A Igreja em Foco, de 15 de setembro de 1971, p.2)

16 DE SETEMBRO – QUINTA-FEIRA

O navio “Loreto”, da Buque Armada Peruana, aporta em Manaus pela primeira vez, 

em missão de caráter oficial, sob o comando do primeiro-tenente Luiz Burga Cis-

neiro. “A canhoneira aportou no Roadway, às 10 horas, e seus tripulantes recepcio-

nados por militares de nossas Forças Armadas, e ainda o cônsul do Peru e a Banda 

de Música da Polícia Militar”. (Diário da Tarde, de 16 de setembro de 1971, p.2)

17 DE SETEMBRO – SEXTA-FEIRA

Cerimônia de entrega, no salão nobre da Associação Amazonense de Imprensa, das 

chaves de 20 lojas e 81 escritórios do Edifício Cidade de Manaus, com 24 pavimen-

tos (incluindo os dois subsolos reservados para garagem de 110 carros), situado na 

Avenida Eduardo Ribeiro. “Honra-se a CASUL – Construtora América do Sul, em 

cumprir a primeira grande etapa dos compromissos assumidos com o povo amazo-

nense, esperando entregar o restante do belo edifício, constituído só de apartamen-

tos, até fins de 1972”. (Jornal do Comércio, de 17 de setembro de 1971, p.6)

18 DE SETEMBRO – SÁBADO

Lançamento do Opala Cupê, com duas partes Fast-Back, modelo 1972, no salão de 

exposição da firma Braga & Cia., concessionária exclusiva no Amazonas e Terri-

tório Federal de Roraima dos famosos carros Chevrolet, fabricados pela General 

Motors do Brasil S.A. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 18 de 

setembro de 1971, p.13)

Início da Alcateia de Lobinhos do Grupo Escoteiro Luís de Camões, na sede do 

Luso Sporting Clube, da qual fazem parte crianças de 7 a 10 anos. (Diário da Tarde, 

de 17 de setembro de 1971, p.2)

Fundação do Grêmio Estudantil Mário Emiliano, no bairro da Glória, com festa no 

São Raimundo Esporte Clube animada pelos conjuntos Blue Birds, The In Crowd e 

Blue Stones. (Diário da Tarde, de 17 de setembro de 1971, p.2) 
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19 DE SETEMBRO – DOMINGO 

A Companhia de Trânsito da Polícia Militar do Estado recolhe ao quartel daquela 

corporação nada menos que 20 ônibus da Empresa Ana Cássia que se encontravam 

trafegando sem o necessário emplacamento, de conformidade com os dispositivos 

do Código Nacional de Trânsito em vigor. (A Crítica, de 20 de setembro de 1971, 

p.7)

20 DE SETEMBRO – SEGUNDA-FEIRA 

Aniversário de 28 anos de incorporação da Rádio Baré à cadeia dos Diários e Emis-

soras Associados. “Antes denominada ‘A Voz da Baricéia’, transformou-se em Rá-

dio Baré ao ser adquirida por Assis Chateaubriand, sendo seu primeiro Diretor Ar-

tístico o Sr. Otacílio Colares”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, 

de 21 de setembro de 1971, p.3)  

Coquetel de lançamento do “IV Festival Estudantil de MPB do Amazonas”, no Con-

servatório de Música da Universidade do Amazonas. (Jornal do Comércio – Coluna 

De Frente e de Perfil, de 17 de setembro de 1971, p.3)

21 DE SETEMBRO – TERÇA-FEIRA

Aniversário de ordenação episcopal do Exmo. Sr. Dom João de Souza Lima, Ar-

cebispo Metropolitano. “Foi a 21 de setembro de 1949 que o padre João de Sousa 

Lima, presbítero secular da Diocese de Pesqueira, em Pernambuco, recebeu a ple-

nitude do sacerdócio, ou seja, o episcopado”. (O Jornal – Coluna A Igreja em Foco, 

de 21 de setembro de 1971, p.2)

A Prefeitura de Manaus celebra o Dia da Árvore com a plantação de mudas de mog-

no no Parque 10 de Novembro, cerimônia que marca o surgimento do Bosque Mu-

nicipal. (O Jornal, de 21 de setembro de 1971, capa)

22 DE SETEMBRO – QUARTA-FEIRA

A Companhia Amazonense de Saponificação (COMASA) recebe maquinário para 

as suas novas instalações. “Trinta e três caixas estão sendo descarregadas no Porto 

de Manaus, pesando 75 toneladas, as quais foram trazidas pelo navio ‘Claudia’, que 

está em operação descarga no Roadway”.  (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 

23 de setembro de 1971, p.5)

23 DE SETEMBRO – QUINTA-FEIRA

Abertura dos jogos do Campeonato Industriário, anualmente realizados pelo De-

partamento Regional do Sesi. “A primeira etapa a ser cumprida será a de Futebol 

de Salão, cujos jogos serão iniciados na noite do mesmo dia”. Os times participan-

tes dessa etapa são os seguintes: Celetramazon, César, Coca-Cola, Senai, Estanave, 

Samma, Sesi Brasiljuta, Moageira, R. Pereira, Gutierrez, Fiteju, Copam, Comarsa, 

Camtel e Cosama (Diário da Tarde, de 22 de setembro de 1971, p.5)
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24 DE SETEMBRO – SEXTA-FEIRA

O prefeito Paulo Nery encaminha projeto à Câmara Municipal, doando a Praça Ge-

neral Osório ao Comando Militar da Amazônia. (O Jornal – Coluna Fatos em Revis-

ta de 25 de setembro de 1971, p.5)

Um princípio de incêndio no interior do jornal “A Notícia” assusta os funcionários 

do matutino. “O depósito de ácido nítrico com que trabalham os clicheristas ex-

plodiu, provocando enormes labaredas que, graças à intervenção dos bombeiros 

municipais, foram dominadas antes que se alastrassem pelo prédio”. (Jornal do Co-

mércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 24 de setembro de 1971, p.3)

25 DE SETEMBRO – SÁBADO

Abertura dos “II Jogos Estudantis do Amazonas”, no Estádio General Osório, even-

to promovido pelo Departamento de Educação Física da Fundação Educacional. 

“A cerimônia levou àquela praça militar nada menos de 2.000 atletas secundaristas 

e milhares de assistentes, tendo o governador João Walter de Andrade hasteado a 

Bandeira Nacional”. (Jornal do Comércio, de 26 de setembro de 1971, capa)

Inauguração da sede do Lions Clube de Manaus – Vitória Régia, na Rua Henrique 

Martins, n. 281. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 25 de setem-

bro de 1971, p.12)

O Movimento Rosacruz comemora em sua sede à Avenida Sete de Setembro, n. 

145, o dia da construção da Grande Pirâmide do Egito (Quéops), em data que cor-

responde, aproximadamente, ao equinócio do outono, em setembro, quando o sol 

em sua trajetória eclíptica cruza o equador celeste. (Jornal do Comércio, de 24 de 

setembro de 1971, p.3)

26 DE SETEMBRO – DOMINGO 

Inauguração do novo sistema de iluminação da Catedral Metropolitana. “Toda à 

base de lâmpadas fluorescentes, o sistema foi instalado com recursos adquiridos em 

campanha promovida pelo pároco da igreja, cônego Walter Nogueira”. (Jornal do 

Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 26 de setembro de 1971, p.3)

27 DE SETEMBRO – SEGUNDA-FEIRA 

O presidente Emílio Garrastazu Médici chega a Manaus e se hospeda no Hotel Ama-

zonas, visitando, à tarde, o Encontro da Águas. “A pequena viagem pelo rio Negro 

foi feita na lancha Betina, de propriedade do Departamento Nacional de Portos e 

Vias Navegáveis, sendo que nesse passeio o Presidente usou traje esporte”. No dia 

seguinte, parte para Mirituba e Itaituba, no Pará, onde inaugura trecho da Rodovia 

Transamazônica. (Jornal do Comércio, de 28 de setembro de 1971, capa)
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A Superintendência Regional do INPS inaugura, no 5º andar do Iapetec, o seu Nú-

cleo de Processamento de Dados, constituído de um terminal de computadores 

eletrônicos TC-50, da “Burroughs”. “Este equipamento eletrônico, a priori, fun-

cionará no campo local, mas quando a Embratel instalar no Amazonas o sistema de 

comunicação ‘discagem direta à distância’, esse terminal será acoplado ao Compu-

tador Central do INPS, na Guanabara”. (O Jornal, de 24 de setembro de 1971, capa)

Assembleia Legislativa aprova redação final do Projeto n. 14, oriundo de Mensa-

gem Governamental, que “autoriza o Poder Executivo a doar ao Ministério da Aero-

náutica, para a construção do novo Aeroporto Internacional de Manaus, uma área 

de terreno do Patrimônio Fundiário do Estado, situado entre a margem esquerda da 

Rodovia Torquato Tapajós e a margem esquerda da Rodovia Araújo Lima, no local 

denominado Tarumã”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 28 de 

setembro de 1971, p.3)

28 DE SETEMBRO – TERÇA-FEIRA

Um avião teco-teco, de prefixo PT-CXP, cai no Beco Bela Vista, bairro Santa Lu-

zia, danificando três casas e causando leves ferimentos nos cinco passageiros que 

transportava. A aeronave pertencia à Prelazia de Roraima e era pilotada por Weber 

de Oliveira Bastos. “O teco-teco decolara da pista do Aeroclube e deveria aterrissar 

em Ponta Pelada, a fim de se abastecer e seguir para Roraima”. (Jornal Comércio, 

de 29 de setembro de 1971, p.6)

29 DE SETEMBRO – QUARTA-FEIRA

Aniversário de 25 anos de fundação da Associação das Antigas Alunas Doroteias de 

Manaus, “entidade que tem promovido, durante todo esse quarto de século, uma 

intensa programação voltada para o maior congraçamento das ex-alunas do tradi-

cional Colégio Santa Dorotéia”. Sua atual diretora é a Sra. Maria Izabel Destêrro 

e Silva. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 29 de setembro de 

1971, p.3)

30 DE SETEMBRO – QUINTA-FEIRA

A Madrigal Discos Ltda. completa um ano de atividades na divulgação dos sucessos 

dos seus artistas na Zona Franca de Manaus.  Madrigal é uma das mais novas grava-

doras do país, aqui representada pelo divulgador João Martins. (O Jornal – Coluna 

Fatos em Revista, de 30 de setembro de 1971, p.5)



O U T U B R O
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1º DE OUTUBRO – SEXTA-FEIRA

Escola Técnica Federal do Amazonas (ETFA) comemora 61 anos de existência, 

com a inauguração do Auditório Jorge A. Furtado, recreio coberto, quadra de es-

portes e sala do Grêmio Francisco Montójos. (Jornal do Comércio, de 1º de outubro 

de 1971, capa)

A dra. Inês de Vasconcelos Dias e o Dr. Rui Alberto da Costa Lins tomam posse no 

Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas (IGHA), nas cadeiras 11 e 58, res-

pectivamente. (Jornal do Comércio – Coluna Baby, de 3 de outubro de 1971, p.16) 

Inauguração da Expo Cetur 71, na baía do Tarumã-Cachoeira Grande. (O Jornal – 

Coluna da Betina, de 29 de setembro de 1971, p.3)

02 DE OUTUBRO – SÁBADO

Aniversário do senador pelo Amazonas, Sr. Flávio Brito. (Jornal do Comércio – Co-

luna Convivência Social, de 3 de outubro de 1971, p.14)

03 DE OUTUBRO – DOMINGO 

Em comemoração à data de falecimento de Allan Kardec, o Codificador da Doutri-

na Espírita, a Federação Espírita Amazonense realiza, pela manhã, convívio fra-

terno nas obras do Hospital Allan Kardec, na Estrada do Parque Dez de Novembro, 

e sessão solene em seu templo, à noite, na Rua José Clemente, n. 410. (Jornal do 

Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 3 de outubro de 1971, p.3)

04 DE OUTUBRO – SEGUNDA-FEIRA 

A firma I. B. Sabbá & Cia. Ltda. e a Shell do Brasil S.A. (Petróleo) oferecem coque-

tel no Ideal Clube para anunciarem a formação da empresa Petróleo Sabbá S.A. 

(Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 2 de outubro de 1971, p.3)

Inauguração do Instituto de Beleza France, na Avenida Castelo Branco, n. 1.325, 

no bairro Cachoeirinha. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 3 

de outubro de 1971, p.3) 

05 DE OUTUBRO – TERÇA-FEIRA

Aniversário de 71 anos de fundação da Primeira Igreja Batista do Amazonas, “que, 

sob o comando espiritual de Eurico Nelson e sua esposa Ida Nelson conseguiram 

superar todos os sacrifícios impostos pela perseguição religiosa ainda em vigor na 

época e formar uma grande corrente religiosa dentro do Estado, com um grande 

número de adeptos”. (Jornal do Comércio, de 5 de outubro de 1971, capa)

O jornal “Diário da Tarde” completa 35 anos de existência. “O seu pioneirismo 

nasceu do entusiasmo do jornalista Henrique Archer Pinto, que teve no seu filho 

Aguinaldo Archer Pinto, um continuador ardoroso de seus objetivos, o qual sem-
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pre procurou dar tudo de si pelo engrandecimento da imprensa baré, dedicando 

toda sua vida nos trabalhos desta empresa”. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, 

de 5 de outubro de 1971, p.5)

06 DE OUTUBRO – QUARTA-FEIRA

A Casa da Amizade do Rotary Clube promove a primeira exibição do Teatro Ama-

dores de Pernambuco, no Teatro Amazonas, com a peça “Está lá fora um inspetor”. 

(Diário da Tarde – Coluna Veruska no Lar e na Sociedade, de 5 de outubro de 1971, 

p.4)

Início do primeiro Curso de Guia de Turismo, no Colégio Estadual do Amazonas 

(CEA), promovido pela Emamtur. (Diário da Tarde – Coluna Veruska no Lar e na 

Sociedade, de 7 de outubro de 1971, p.4)

07 DE OUTUBRO – QUINTA-FEIRA

O jogador do Santos e da Seleção Brasileira, Pelé, recebe o título de Cidadão do 

Amazonas, das mãos do governador João Walter, em cerimônia realizada no cam-

po do Estádio Vivaldo Lima. Em seguida, o Santos vence a equipe do Nacional, em 

jogo amistoso, por 5x1. (Jornal do Comércio, de 8 de outubro de 1971, p.8) 

João de Mendonça Furtado toma posse como presidente da Federação das Indús-

trias do Estado do Amazonas (FIEAM), em substituição ao industrial Antônio de 

Andrade Simões, cerimônia realizada no Edifício Humberto Castelo Branco, altos 

da Avenida Getúlio Vargas. (Jornal do Comércio, de 7 de outubro de 1971, p.3)

08 DE OUTUBRO – SEXTA-FEIRA

A Cosama assina contrato com a Construtora Norberto Odebrecht S.A., de Salva-

dor/BA, para a construção de cinco reservatórios de água armazenada, nos bairros 

de São Jorge, São Raimundo, Aeroporto, e a ampliação dos reservatórios da Cas-

telhana e Mocó. O autor do projeto é o arquiteto amazonense Severiano Porto. 

(Jornal do Comércio, de 7 de outubro de 1971, p.2)

09 DE OUTUBRO – SÁBADO

A Casa Editora Madrugada realiza o lançamento do livro “Antologia do Novo Conto 

Amazonense”, do escritor Arthur Engrácio, na Galeria de Arte da Fundação Cultu-

ral, onde antes existia o Aviaquário. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de 

Perfil, de 9 de outubro de 1971, p.3) 

10 DE OUTUBRO – DOMINGO 

A Prefeitura de Manaus inaugura um “Trenzinho”, no Balneário do Parque 10, que 

fará viagens pela manhã, à tarde e à noite, levando as crianças pela “Estradinha 

Branca de Neve”, dentro da área do balneário. “Em cada viagem, o ‘Trenzinho’ 
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levará 45 crianças, num vagão onde não faltará um serviço sonorizado com músi-

cas alegres. Para que não haja incidentes nas viagens, um grupo de ‘lobinhos’ do 

Grupo Escoteiro Luís de Camões acompanhará as crianças, mantendo a disciplina”. 

(Jornal do Comércio, de 10 de outubro de 1971, capa)

Fundação de uma federação representativa, no Amazonas, da Confederação Na-

cional dos Cultos Privativos dos Orixás de Umbanda e Kimbanda, sediada em Nova 

Iguaçu/RJ. “Com essa finalidade, encontra-se em Manaus o Sr. Raphael Padilha, 

Presidente Nacional – Supremo Mestre da Confederação que fará uma reunião às 

17 horas de hoje no terreiro de Mãe Joana Galante, no bairro de São Jorge, a fim de 

fundar a Federação representativa no Amazonas”. (Jornal do Comércio, de 10 de 

outubro de 1971, p.2)

11 DE OUTUBRO – SEGUNDA-FEIRA 

Os jornalistas Claude Hippeau e Luís Menezes, diretor-geral e gerente da United 

Press International no Brasil, respectivamente, chegam a Manaus para tratarem da 

adaptação do equipamento de recepção daquela agência de notícias internacionais 

ao novo sistema de micro-ondas e tropodifusão da Embratel. “A UPI serve nesta 

cidade   ao Jornal do Comércio, O Jornal e Diário da Tarde, através do serviço de 

teletipo e radiofoto que funciona com ondas de rádio transmitidas de Nova York. 

As notícias internacionais são recebidas em espanhol. Brevemente, através da Em-

bratel, a UPI estará servindo os jornais de Manaus com noticiário transmitido do 

Rio, em português, e livre da interferência que ocorre quando há condições precá-

rias de propagação das ondas de rádio”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e 

de Perfil, de 12 de outubro de 1971, p.3)

Inauguração da “Raymund”, loja de confecções na Avenida Eduardo Ribeiro, es-

quina com a 24 de Maio, “que vende as mais finas confecções masculinas, recebidas 

diretamente da fábrica, que é amazonense, e fica situada à Rua Recife”. (Jornal do 

Comércio – Coluna Convivência Social, de 15 de outubro de 1971, p.13)

12 DE OUTUBRO – TERÇA-FEIRA

Em seu primeiro jogo no Estádio Vivaldo Lima, o Vasco da Gama, do Rio de Janei-

ro, vence o Rio Negro por 2x0, gols de Rodrigues e Ferreti. (Jornal do Comércio, de 

13 de outubro de 1971, p.8)

O Sr. José Calixto de Medeiros assume a gerência local do Banco da Amazônia, em 

substituição ao Sr. Ilson Guimarães que foi transferido para a gerência da agência 

de Goiânia/GO. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 13 de outu-

bro de 1971, p.3)

A cantora lírica Maria de Lourdes C. Lopes realiza recital no Teatro Amazonas, 

evento patrocinado pela Secretaria de Educação. (Jornal do Comércio – Coluna De 

Frete e de Perfil, de 12 de outubro de 1971, p.3)
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13 DE OUTUBRO – QUARTA-FEIRA

Admildo Chirol, preparador físico, e Cláudio Coutinho, da Comissão Técnica, am-

bos tricampeões pela seleção brasileira de futebol, fazem palestra, no auditório da 

Escola de Educação Física da Faculdade de Filosofia do Amazonas, sobre a prepa-

ração física e os novos sistemas que estão sendo utilizados no futebol. (Diário da 

Tarde, de 13 de outubro de 1971, p.8)

14 DE OUTUBRO – QUINTA-FEIRA

Aniversário de 21 anos do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. “A Corte de 

Contas amazonense foi criada pela Lei nº 747, de 14 de outubro de 1950, e foi extin-

ta pela Lei nº 22, de 14 de julho de 1951. Mas, pela Lei nº 317, de 29 de novembro 

de 1954, foi reestabelecido o egrégio órgão de Justiça de Contas do Amazonas”. 

(Jornal do Comércio, de 14 de outubro de 1971, p.2)

A Academia Amazonense de Letras e a Convenção Batista do Amazonas, Acre e 

Territórios Limítrofes lançam, na Livraria do Lar Cristão, na Rua Theodureto Sou-

to, n. 275, o livro “Respostas de Jesus”, do acadêmico Moacyr Alves, de conteúdo 

religioso, com apresentação feita pelo imortal João Chrysóstomo de Oliveira. (Jor-

nal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 14 de outubro de 1971, p.3)

15 DE OUTUBRO – SEXTA-FEIRA

Inauguração da Bolsa de Valores do Amazonas (BVA), na Rua Marcílio Dias, n. 

308, 1º andar. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 15 de outubro 

de 1971, p.3)

A delegada da Receita Federal em Manaus, Sra. Cecília Margarida, realiza coletiva 

de imprensa para anunciar os detalhes técnicos da construção do futuro Edifício do 

Ministério da Fazenda, que será erguido em um terreno situado na Avenida Eduar-

do Ribeiro. As sondagens do local foram executadas pela Empresa Serviço Mecâni-

co do Solo, com sede no Estado da Guanabara. “Projeto já aprovado pela Prefeitura 

Municipal de Manaus, Secretaria de Viação e Obras Públicas e pela Secretaria de 

Saúde, a construção do Edifício do Ministério da Fazenda em nossa cidade, com 17 

pavimentos, abrangerá uma área de 8.260 metros quadrados, com duas frentes – 

para a Avenida Eduardo Ribeiro e Rua Marechal Deodoro – e acesso pelas duas vias 

públicas”. (Jornal do Comércio, de 16 de outubro de 1971, p.3)

16 DE OUTUBRO – SÁBADO

Inauguração de uma filial da Casa Dragão, loja especializada em artigos de caça e 

pesca, na Rua Barão de São Domingos. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e 

de Perfil, de 14 de outubro de 1971, p.3)
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17 DE OUTUBRO – DOMINGO 

Celebração de missa campal na área denominada “Cidade das Palhas”, selando a 

paz entre a família Borel, dona do terreno, e os invasores. O culto religioso é co-

mandado pelo padre Tiago Boets. “Ninguém ali será despejado. A viúva Borel e seu 

advogado, após uma reunião com o defensor dos invasores (cônego Walter No-

gueira) e com os moradores, decidiu-se pelo loteamento da área, vendendo a cada 

ocupante a parte invadida, pagável de conformidade com as condições financeiras 

de cada um”. (Jornal do Comércio, de 16 de outubro de 1971, p.2)

18 DE OUTUBRO – SEGUNDA-FEIRA 

O Prof. Sadoc Pereira, da Cadeira de Direito Judiciário Civil e o mais idoso da FDA, 

é escolhido pelos finalistas da Faculdade de Direito para ser o patrono da Turma de 

1971. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 19 de outubro de 1971, p.5)

19 DE OUTUBRO – TERÇA-FEIRA

O Conselho de Programação da TV Educativa toma posse, na sede da Fundação, 

situada à Rua Major Gabriel com Barcelos. (O Jornal – Coluna da Betina, de 19 de 

outubro de 1971, p.3)

20 DE OUTUBRO – QUARTA-FEIRA

O Fast conquista o bicampeonato amazonense de futebol, ao vencer a Rodoviária 

por 4x1, no Estádio Vivaldo Lima. (Jornal do Comércio, de 21 de outubro de 1971, 

p.8)

Aniversário da Sra. Maria da Fé Xerez de Souza, esposa do jornalista Josué Cláudio 

de Souza. (A Crítica – Coluna Bazar, de 20 de outubro de 1971, p.5)

Inauguração da Importadora Tokyo Ltda., na Rua Henrique Martins, n. 116, de 

propriedade dos Irmãos Martiniano. (O Jornal – Coluna da Betina, de 21 de outu-

bro de 1971, p.3)

O Sr. Gilliat de Lima Moreira toma posse como diretor regional da Superinten-

dência Nacional da Marinha Mercante (SUNAMAM), em virtude da exoneração do 

ex-titular, almirante Ernani Jaime Lima. (Jornal do Comércio, de 21 de outubro de 

1971, p.2)

21 DE OUTUBRO – QUINTA-FEIRA

Aniversário do acadêmico da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade 

do Amazonas, Carlos Alberto de Souza Fonseca. (A Crítica – Coluna Bazar, de 21 

de outubro de 1971, p.5)
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22 DE OUTUBRO – SEXTA-FEIRA

O Ten. Cel. Mito Martins Ribeiro é o novo delegado regional da Superintendência 

Nacional do Abastecimento (SUNAB), no Amazonas. (Jornal do Comércio, de 21 

de outubro de 1971, p.2)

23 DE OUTUBRO – SÁBADO 

O Comando da Base Aérea de Manaus realiza missa pelo encerramento da Semana 

da Asa e pelo Dia do Aviador, no bojo de uma aeronave. “Num altar diferente, ar-

mado no bojo de um avião Búfalo, o Arcebispo Metropolitano de Manaus celebrou, 

no Hangar da Base, missa em sufrágio das almas dos aviadores brasileiros mortos”. 

(Jornal do Comércio, de 24 de outubro de 1971, p.3)

24 DE OUTUBRO – DOMINGO 

A Cooperativa Habitacional dos Trabalhadores do Amazonas (COOPHAB-TRA-

BAM) realiza a “Festa da Cumeeira” do conjunto residencial localizado na estrada 

que liga a Ponta Negra ao Estádio Vivaldo Lima. “Em dois meses de trabalho, a 

firma construtora, cumprindo o contrato elaborado, já armou 200 casas, estando 

100 com cobertura e em fase de acabamento, para receberem o telhado”. (Jornal do 

Comércio, de 26 de outubro de 1971, p.3)

25 DE OUTUBRO – SEGUNDA-FEIRA

Início dos festejos comemorativos à Semana dos Comerciários, organizada pelo 

Conselho Esportivo dos Comerciários, órgão integrante do Sesc-Senac. “As compe-

tições que começarão esta noite serão realizadas no Ginásio da Henrique Martins, 

o qual deverá receber a presença de grande público, principalmente aqueles que 

integram a briosa classe”. (Diário da Tarde, de 25 de outubro de 1971, p.5)

26 DE OUTUBRO – TERÇA-FEIRA

O governador João Walter de Andrade realiza o lançamento da pedra fundamental 

do Iate Clube do Centro Turístico do Amazonas (CETUR). (Jornal do Comércio – 

Coluna De Frente e de Perfil, de 28 de outubro de 1971, p.3)

27 DE OUTUBRO – QUARTA-FEIRA

Abertura do “IV Festival Estudantil da Música Popular Brasileira do Amazonas”, no 

Anfiteatro do Parque 10 de Novembro. O conjunto oficial do evento é o Blue Birds. 

“Hoje serão apresentadas as primeiras 15 músicas; sendo dessas, classificadas cinco 

para a final. Amanhã, dia 28, serão apresentadas as outras 15, com a classificação 

das 5 primeiras colocadas, formando um grupo de 10 músicas para a escolha da 

finalíssima”. (Jornal do Comércio, de 5 de 27 de outubro de 1971, p.5)

O Comando Militar da Amazônia (CMA) comemora, com programação na Praça 

General Osório, seus 15 anos de existência. Seu comandante é o Gen. de Divisão 
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Álvaro Cardoso. “Criado em 1956, com sede em Belém do Pará, transferiu-se para 

Manaus em 1969, a fim de melhor atender aos interesses da região, extinguindo 

o Grupamento de Elementos de Fronteira – GEF”.  (Jornal do Comércio, de 26 de 

outubro de 1971, capa)

28 DE OUTUBRO – QUINTA-FEIRA

Início do “III Encontro Regional de Agricultura”, promovido pelo Ministério da 

Agricultura, reunindo os secretários de produção do Amazonas, Pará, Acre, Mara-

nhão, Roraima, Rondônia e Amapá. A cerimônia de abertura ocorre no auditório 

da Secretaria de Produção Rural, na Estrada do Aleixo. (O Jornal, de 28 de outubro 

de 1971, capa)

O Sr. Elizeu Costa Moreira toma posse como presidente do Clube Municipal. (Jor-

nal do Comércio, de 27 de outubro de 1971, p.2)

29 DE OUTUBRO – SEXTA-FEIRA

Aniversário de 19 anos de atividades educacionais do Instituto São Judas Tadeu, 

com baile no Bancrévea Clube promovido pelo Grêmio Estudantil Tiradentes. (Jor-

nal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 28 de outubro de 1971, p.3)

Início das obras da Companhia Industrial do Amazonas (CIA), “a primeira empresa 

a começar a construção de sua usina na área do Distrito Industrial”. (Jornal do Co-

mércio, de 30 de outubro de 1971, p.3)

Inauguração da Byblos Night Club, atrás do Restaurante Manaus 300. (O Jornal – 

Coluna Fatos em Revista, de 28 de outubro de 1971, p.5) 

30 DE OUTUBRO – SÁBADO

Orides Alves, do Grêmio Desportivo da Polícia Militar, representante da Federa-

ção Paulista de Atletismo, vence a “XVII Prova Pedestre Henrique Archer Pinto”, 

realizada no encerramento dos festejos dos 41 anos de atividades do periódico “O 

Jornal”. (Jornal do Comércio, de 31 de outubro de 1971, p.7)

O Dr. Almério Ferreira Botelho é aclamado novo presidente do Olímpico Clube, 

com Amin Said na vice-presidência. (Jornal do Comércio, de 31 de outubro de 

1971, p.8)

O time da Escolinha do Fast Clube completa dois anos de existência. (Jornal do 

Comércio, de 31 de outubro de 1971, p.8)
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31 DE OUTUBRO – DOMINGO 

A Sociedade Beneficente Portuguesa completa 98 anos de existência, um dos me-

lhores hospitais particulares de Manaus. “Instituição que é vista pelo público com 

o maior respeito, dada a seriedade que marca o seu funcionamento, a Beneficente 

tem a ajudá-la na manutenção desse conceito o trabalho dedicado e a austeridade 

do seu Presidente, o comendador José Cruz”. (Jornal do Comércio – Coluna De 

Frente e de Perfil, de 31 de outubro de 1971, p.3)

Aniversário de 17 anos de atividades do Centro Educacional Christus do Amazo-

nas. “A Escola começou funcionando em um pequeno prédio de propriedade da 

Arquidiocese de Manaus. Hoje tem quase pronta a sua sede própria”. (Jornal do 

Comércio, de 2 de novembro de 1971, p.2)



N O V E M B R O
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1º DE NOVEMBRO – SEGUNDA-FEIRA 

Lançamento oficial do “IV Congresso dos Municípios do Estado do Amazonas”, em 

cerimônia presidida pelo governador João Walter no Palácio Rio Negro. “O concla-

ve tem por objetivo principal estudar os problemas dos municípios amazonenses, 

propondo-se atingir, através da discussão de temas de interesse comum, soluções 

mais adequadas”. O congresso está previsto para iniciar no dia 22 do corrente. (Jor-

nal do Comércio, de 2 de novembro de 1971, capa)

O Ten. Cel. de infantaria José Jorge Nardi de Souza é empossado como secretário 

estadual de segurança. (Jornal do Comércio, de 2 de novembro de 1971, p.6) 

O médico Raimundo Camurça de Menezes assume a direção do Hospital Getúlio 

Vargas, em substituição ao seu colega Deodato de Miranda Leão. (Jornal do Co-

mércio, de 29 de outubro de 1971, p.2)

02 DE NOVEMBRO – TERÇA-FEIRA 

Um barranco desmorona na Rua Jonathas Pedrosa, levando junto uma velha es-

tância onde residiam cinco famílias. Quatro pessoas vieram a óbito e seis ficaram 

feridas. (Jornal do Comércio, de 4 de novembro de 1971, capa)

03 DE NOVEMBRO – QUARTA-FEIRA

Início das obras de construção do Hotel Tropical de Manaus, localizado na Ponta 

Negra, “e que será um dos mais bonitos do Brasil, com cerca de 500 apartamentos. 

O referido hotel é propriedade da VARIG”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente 

e de Perfil, de 4 de novembro de 1971, p.3)

A estudante Maria José Velasco, do Colégio Estadual do Amazonas, foi a vence-

dora do Concurso Militar “Tiradentes e o Ideal de Liberdade”, instituído pela 29ª 

Circunscrição do Serviço Militar. O trabalho vencedor será enviado para o Rio de 

Janeiro, onde participará do concurso nacional. (Jornal do Comércio, de 4 de no-

vembro de 1971, p.2)

04 DE NOVEMBRO – QUINTA-FEIRA

Aniversário de 91 anos de criação do Instituto de Educação do Amazonas (IEA). 

“Primeiramente, o IEA dedicava-se exclusivamente ao preparo de professores pri-

mários. Devido às necessidades educacionais do Estado, outros cursos foram cria-

dos, desviando-se, assim, de sua finalidade inicial”. (Jornal do Comércio, de 4 de 

novembro de 1971, p.3)

05 DE NOVEMBRO – SEXTA-FEIRA

O prazo de inscrição para o Vestibular 72 se encerra com 2.980 candidatos. “Para 

este vestibular, os candidatos tenderam mais para os cursos de Administração, 
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Economia, Medicina, Direito e Engenharia Civil, com maior número de inscritos. 

Já para Química, o número de candidatos é muito inferior ao número de vagas, 

seguindo-se Farmácia, com apenas 15 inscritos para 50 vagas, e depois Ciências, 

com 17 candidatos para 30 vagas. (Jornal do Comércio, de 6 de novembro de 1971, 

capa)

06 DE NOVEMBRO – SÁBADO

A Comissão de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (CODEAMA) inicia a 3ª 

Pesquisa Socioeconômica da Cidade de Manaus. “Essa pesquisa, na sua fase de co-

leta de dados, estará a cargo de estudantes universitários, visando a obter infor-

mações sobre aspectos habitacionais, demográficos, educacionais, econômicos, 

entre estes, nível de emprego e desemprego, nível de renda, gastos, posse de bens 

duráveis e outras características de natureza socioeconômica”.  (A Crítica, de 6 de 

novembro de 1971, capa)

07 DE NOVEMBRO – DOMINGO 

Realização da “I ExposiSom do Amazonas”, festival de música na praia de Ponta 

Negra, em palco armado à beira do rio. (Jornal do Comércio, de 7 de novembro de 

1971, p.5)

08 DE NOVEMBRO – SEGUNDA-FEIRA 

O juiz Luís Machado assume a 9ª Vara Criminal de Manaus. (Jornal do Comércio – 

Coluna De Frente e de Perfil, de 9 de novembro de 1971, p.3)

09 DE NOVEMBRO – TERÇA-FEIRA

A Câmara de Ensino Superior do Conselho Federal de Educação aprova, por unani-

midade, o processo de reconhecimento da Faculdade de Medicina da Universidade 

do Amazonas. A documentação ainda será discutida e votada em reunião plenária 

do mesmo Conselho. “A notícia chegou a Manaus através de um telefonema do se-

nador José Lindoso, que ontem teve o seu dia inteiramente dedicado à causa, con-

tactando com autoridades para obter a votação tranquila do processo, pois confia 

no excelente trabalho realizado pelo pessoal da UA a fim de atender aos aspectos 

formais”. (Jornal do Comércio, de 10 de novembro de 1971, capa)

10 DE NOVEMBRO – QUARTA-FEIRA

O Supremo Tribunal Federal decide anular o processo que a Justiça Eleitoral do 

Amazonas movia contra o deputado federal Vinícius Câmara. A decisão foi tomada 

por unanimidade, implicando também na anulação da condenação do parlamentar. 

“Ainda com respeito à questão, o Supremo considerou o crime eleitoral como co-

mum, sendo a mais alta Corte de Justiça do país o foro competente para processar 

e julgar deputados federais”. (Jornal do Comércio, de 11 de novembro de 1971, 

capa)
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11 DE NOVEMBRO – QUINTA-FEIRA

Aniversário do cientista amazonense Dr. Francisco Malheiros. “Cientista devotado 

a estudos científicos, o  Dr. Francisco Malheiros é profundo estudioso de Física e 

Química e, notadamente, exerce estudos interessantíssimos sobre a evolução das 

células orgânicas, que servirão para a posteridade, como cooperação aos cientistas 

mundiais, a fim de estudar a cura do câncer em suas variadas modalidades e espé-

cies”. (Jornal do Comércio, de 12 de novembro de 1971, p.5)

Fundação do Centro de Formação e Recreação de Nossa Senhora do Perpétuo So-

corro, em Educandos, para atender aos menores daquele bairro, fruto de um con-

vênio entre Prefeitura de Manaus e Paróquia de Educandos. (Jornal do Comércio, 

de 23 de novembro de 1971, p.2)

12 DE NOVEMBRO – SEXTA-FEIRA

A Selvatur inaugura loja de venda de passagens e atendimento de turistas, locali-

zada na Avenida Eduardo Ribeiro. “A agência de turismo Selvatur, de propriedade 

do grupo empresarial liderado por Vasco Vasques e Fernando Câmara, desde que 

instalou a sua matriz na Guilherme Moreira, onde possui magníficas instalações, 

aumentou consideravelmente o fluxo de turistas para Manaus”. (Jornal do Comér-

cio, de 12 de novembro de 1971, p.5)

A Prefeitura de Manaus doa ao Ministério da Agricultura um terreno na Rua Recife 

para a construção da sede da Delegacia Estadual e do conjunto residencial. “Às 

9 horas no gabinete do Prefeito Paulo Nery, várias autoridades vão presenciar a 

solenidade de assinatura do documento de doação, um dos últimos passos nas pro-

vidências para o início das duas importantes obras”. (A Crítica, de 12 de novembro 

de 1971, p.2)

Testemunhas de Jeová realizam congresso de três dias, com membros de todo o 

estado, no Auditório da União Operária Amazonense, à Avenida Sete de Setembro, 

n. 1936. (Jornal do Comércio, de 10 de novembro de 1971, p.3)

13 DE NOVEMBRO – SÁBADO

O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e o Conselho Regio-

nal oferecem coquetel, no salão principal do Ideal Clube, para marcar o encer-

ramento da 28ª Semana do Engenheiro, do Arquiteto e do Agrônomo. (Jornal do 

Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 13 de novembro de 1971, p.3)

14 DE NOVEMBRO – DOMINGO 

Jogando pela primeira vez em Manaus, o Futebol Clube do Porto, de Portugal, ven-

ce de virada a equipe do Nacional Futebol Clube por 3x2, em amistoso interna-

cional realizado no Estádio Vivaldo Lima. Os gols foram de Borges e Mário para o 
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Nacional, e de Flávio, Benê e Abel para o Porto. A partida foi apitada pelo árbitro 

Alexandre Lourenço. (A Crítica, de 16 de novembro de 1971, número da página 

não identificado)

15 DE NOVEMBRO – SEGUNDA-FEIRA 

Inauguração do Pronto-Socorro São Marcus, na Avenida João Coelho, n. 508, uma 

clínica de check-up e socorros urgentes, a única da cidade a oferecer qualquer tipo 

de exame na mesma hora. O hospital lança em Manaus o “Magnetizer”, ou seja, a 

“terceira Medicina” (Jornal do Comércio, de 10 de novembro de 1971, capa)

Em comemoração aos seus 17 anos de existência, a Rádio Rio Mar inaugura suas 

novas instalações na Rua José Clemente, n. 500. (A Crítica – Coluna Informando, 

de 12 de novembro de 1971, p.4)

A Comissão Executiva Regional da União dos Escoteiros do Brasil inaugura o Cam-

po de Adestramento Escoteiro “Umuruama”, no Km 4 da Rodovia BR-174 (Manaus-

-Caracaraí). (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 13 de novem-

bro de 1971, p.3)

16 DE NOVEMBRO – TERÇA-FEIRA

Clube de Diretores Lojistas de Manaus promove o “I Seminário do Serviço de Pro-

teção ao Crédito”, no auditório do Sesc-Senac, com o objetivo de explicar o que o 

SPC oferece aos seus filiados. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, 

de 14 de novembro de 1971, p.3)

17 DE NOVEMBRO – QUARTA-FEIRA

Assembleia Legislativa aprova redação final do projeto governamental que auto-

riza o Poder Executivo integrar ao patrimônio da Cohab-AM o conjunto de casas 

populares construídas no bairro da Raiz através da Secretaria de Viação e Obras 

Públicas. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 18 de novembro 

de 1971, p.3)

18 DE NOVEMBRO – QUINTA-FEIRA

O Centro Educacional Christus do Amazonas realiza festa de despedida do ano le-

tivo, com um show-desfile, na sede da AABB, à Avenida João Coelho. “Alunos do 

Christus desfilarão com modelos originais da Credimodas, estando a organização 

do desfile sob a direção do talento e da sensibilidade de Roberto Carreira, consa-

grado artista amazonense que se encarregará do ‘décor’ do local, e fará, também 

a apresentação dos modelos, oferecendo aos presentes o brinde de sua voz, num 

magnífico show”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 18 de no-

vembro de 1971, p.3)
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Galeria Show-Room e a L’Atelier Móveis inauguram exposição do pintor primiti-

vista Louzada, na Rua Ruy Barbosa, n. 155. (Jornal do Comércio – Coluna Convi-

vência Social, de 18 de novembro de 1971, p.12)

19 DE NOVEMBRO – SEXTA-FEIRA

Inauguração da biblioteca do Grupo Escolar Barão do Rio Branco, na Avenida Jo-

aquim Nabuco. “Funcionará nos três turnos, segundo informa ao JC a Profª. Maria 

Rosa Paiva”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 12 de novem-

bro de 1971, p.3)

Primeiro concerto da Orquestra Sinfônica do Teatro Amazonas, constituída, ini-

cialmente, por 25 músicos e regida pelo maestro Dírson Costa. O espetáculo de 

estreia faz parte das celebrações do Dia da Bandeira. (Jornal do Comércio – Coluna 

De Frente e de Perfil, de 19 de novembro de 1971, p.3)

Inauguração da Loja de Móveis Objeto, com exposição de trabalhos artísticos de 

Néli Indig. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 19 de novembro 

de 1971, p.12)

20 DE NOVEMBRO – SÁBADO

Aniversário do radialista Josué Cláudio de Souza. “Ao meio-dia é a hora do Josué 

da Crônica do Dia, a maior tradição da radiofonia amazonense, a maior audiência 

de rádio ouvintes. Josué e sua Difusora, que se identificam com o povo e seus pro-

blemas, nas suas alegrias e em seus momentos difíceis. Foi deputado estadual em 

várias legislaturas, presidente da Assembleia, governador do Estado em exercício, 

deputado federal, prefeito eleito de Manaus”. (A Crítica – Coluna Sim e Não, de 20 

de novembro de 1971, p.4) 

A TV Baré - Canal 4, instalada na Estrada do Aleixo, recebe seu transmissor de 1.500 

quilos, transportado de São Paulo a Manaus pela Varig. “O prédio, onde funcionará 

com uma área de 1.000 metros quadrados, está recebendo os últimos retoques. Sua 

planta é de autoria do Engenheiro Igor Olimpiew, um dos pioneiros da televisão 

brasileira e técnico de renome internacional. A construção foi supervisionada pelo 

Sr. Ayrton Pinheiro”. (Jornal do Comércio, de 21 de novembro de 1971, capa)

O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora realiza a cerimônia de entrega de diplomas 

do Curso Normal a 35 novas professoras primárias, no salão nobre da escola. A tur-

ma é paraninfada pela irmã Maria Estela de Miranda Leão. (Jornal do Comércio, de 

10 de novembro de 1971, p.2)
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21 DE NOVEMBRO – DOMINGO 

A Federação Amazonense de Futebol (FAF) passa a utilizar nova fórmula em rela-

ção ao preço dos ingressos para as rodadas duplas que serão realizadas no Estádio 

Vivaldo Lima, até o fim do Torneio Pentagonal “Comando Militar da Amazônia”: 

ingressos a 3 cruzeiros, com o direito de o torcedor ficar em qualquer dependência 

do estádio; entrada gratuita a crianças de até 12 anos de idade, para que possam 

conhecer o “Vivaldão”, desde que estejam acompanhadas pelos seus responsáveis. 

(O Jornal, de 20 de novembro de 1971, p.12)

22 DE NOVEMBRO – SEGUNDA-FEIRA 

Criação da Federação Amazonense de Voleibol (FAV), em reunião na sede da Fe-

deração Amazonense Universitária de Desportos (FAUD), situada à Rua Barroso, n. 

267. (Diário da Tarde, de 22 de novembro de 1971, p.5)

Abertura do “IV Congresso dos Municípios do Estado do Amazonas”, no auditório 

Alberto Rangel, com a presença de 36 prefeitos, representando a totalidade dos 

municípios amazonenses. (Jornal do Comércio, de 23 de novembro de 1971, capa)

A Câmara Municipal de Manaus volta a funcionar na sua antiga sala de reuniões, 

agora repintada e encerada. “Tem a Prefeitura disponível, assim, seu salão de hon-

ra, para recepcionar visitantes ilustres”. (A Crítica – Coluna Informando, de 23 de 

novembro de 1971, p.4)

Início do “I Festival Estudantil de Corais e Bandinhas Rítmicas”, no Estádio Gene-

ral Osório. (Jornal do Comércio, de 21 de novembro de 1971, p.2)

23 DE NOVEMBRO – TERÇA-FEIRA

O Tabernáculo Evangélico de Jesus inicia a Campanha de Salvação e Cura Divi-

na, na Praça de São Sebastião. “O missionário Dorival de Oliveira e o evangelista 

Ramos de Carvalho, vindos de Brasília, serão os pregadores”. (A Crítica – Coluna 

Informando, de 23 de novembro de 1971, p.4)

A assessoria da Receita Federal e os chefes das unidades escolares de Manaus ini-

ciam tratativas para a realização do concurso escolar “Operação Brasil do Futuro”, 

lançado pelo Ministério da Fazenda e Fundação Itaú América em todo o território 

nacional. Esse concurso de redação terá como único tema “O Imposto de Renda de 

Cada Um Constrói o Brasil Grande Para Todos”. (Diário da Tarde, de 24 de novem-

bro de 1971, p.2)

24 DE NOVEMBRO – QUARTA-FEIRA

Alunas do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora vencem, no Auditório do Instituto 

Benjamin Constant, a disputa de melhor coral feminino do “I Festival de Corais e 

Bandinhas Rítmicas”. (Jornal do Comércio, de 25 de novembro de 1971, p.2)



1
9
7
1

2
0
2
1

104

50 anos HOJE - 1969, 1970, 1971 DURANGO DUARTE VOL-3

25 DE NOVEMBRO – QUINTA-FEIRA

O prefeito Paulo Nery completa seis anos de administração. “O titular do Paço da 

Liberdade, que se encontra no cargo desde o Governo Arthur Reis, foi saudado pelo 

chefe do seu gabinete, Sr. José Veiga, que destacou a satisfação do funcionalismo, 

do qual recebeu um presente”. (Jornal do Comércio, de 26 de novembro de 1971, 

capa)

O Jardim de Infância Visconde de Mauá realiza festa para a entrega de certificados 

de “Doutores do ABC” a 80 alunos e alunas do turno matutino. “A festa, que teve 

missa, cânticos e merenda, contou com a participação de familiares das crianças – 

estes muito felizes –, da diretora Zenaide Martins de Oliveira e Profª. Vera Nazaré 

Silva de Azevedo e Alaíde Paixão da Silva”. (Jornal do Comércio, de 26 de novem-

bro de 1971, p.2)

A Academia Amazonense de Letras concede ao ministro Jarbas Passarinho, da Pasta 

de educação e cultura, o Título de Sócio Correspondente, “outorgado a pessoas de 

comprovada capacidade intelectual, que tem alguma afinidade com os problemas 

regionais ou demonstram interesse muito acentuado pela nossa cultura”. (Jornal 

do Comércio, de 26 de novembro de 1971, p.2)

Solenidade de formatura de 47 alunas do Colégio Normal Preciosíssimo Sangue, 

sendo 29 do curso pedagógico e 18 do curso ginasial. O paraninfo da turma é o 

ministro Jarbas Passarinho. (Jornal do Comércio, de 25 de novembro de 1971, p.9)

26 DE NOVEMBRO – SEXTA-FEIRA

Aniversário de um ano de existência do Cineclube Silvino Santos, que é subsidiado 

pelo Sesc, em cuja sede está instalado e realiza suas sessões cinematográficas; “tem 

35 sócios atuantes que contribuem com uma mensalidade de Cr$ 2,00, mas suas 

sessões estão abertas aos frequentadores eventuais”. (Jornal do Comércio, de 25 de 

novembro de 1971, p.2)

Aniversário de 62 anos de fundação do Colégio Comercial Sólon de Lucena, loca-

lizado na Avenida Constantino Nery e dirigido por Bartolomeu Dias. (Jornal do 

Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 26 de novembro de 1971, p.3)

Fundação da Associação Amazonense do Ministério Público, no Gabinete do Pro-

curador-Geral de Justiça. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 15 

de dezembro de 1971, p.3)

Grupo Escolar Saldanha Marinho vence a disputa de melhor bandinha rítmica do “I 

Festival de Corais”. (Jornal do Comércio, de 27 de novembro de 1971, p.3)
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27 DE NOVEMBRO – SÁBADO

Solenidade de formatura dos concludentes do Jardim da Infância Adalberto Valle, 

da turma denominada “Madre Judite Maria”. São 82 crianças que receberão, no Te-

atro Amazonas, o primeiro certificado pelos estudos. O Prof. Kleber do Areal Souto 

é o Paraninfo da turma. (Jornal do Comércio, de 26 de novembro de 1971, p.5) 

Inauguração do Art Nouveau Teatro Hotel, da Empresa Hotéis e Turismo da Ama-

zônia S.A. (HOTAM), à Rua José Clemente, ao lado do Teatro Amazonas. “Trata-se 

de um edifício moderno dotado das mais modernas instalações, que veio embelezar 

a cidade”. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 24 de novembro 

de 1971, p.12)

A firma Braga & Cia inaugura, na Rua Ramos Ferreira, n. 2.222, o seu novo Salão de 

Exposição e Vendas dos veículos Chevrolet. (Jornal do Comércio – Coluna Convi-

vência Social, de 27 de novembro de 1971, p.12)

28 DE NOVEMBRO – DOMINGO 

O Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos (ICBEU) e a Fundação Cultural trazem a 

Manaus o “Show Band” Unitas XII, da Marinha dos Estados Unidos, para uma apre-

sentação no Teatro Amazonas. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, 

de 23 de novembro de 1971, p.3)

29 DE NOVEMBRO – SEGUNDA-FEIRA 

Início do “I Seminário de Turismo da Amazônia”, no auditório da Escola Técnica 

Federal do Amazonas. “Na oportunidade, falou o ministro do Interior, Gen. Costa 

Cavalcanti, sugerindo a criação de um Plano Diretor para solucionar o problema 

da falta de saneamento, por entender que uma região cujo povo não possua saúde, 

não pode oferecer nada de útil”. (Jornal do Comércio, de 30 de novembro de 1971, 

capa)

Inauguração de uma exposição fotográfica sobre os cinco anos da Sudam, no hall 

do Edifício do INPS. O evento tem a presença do ministro do interior, Costa Caval-

canti, e do Gen. Bandeira Coelho, superintendente da Sudam. (Jornal do Comércio 

– Coluna De Frente e de Perfil, de 30 de novembro de 1971, p.3)

30 DE NOVEMBRO – TERÇA-FEIRA

O sírio-libanês Wajih Abdeljalil Jahmoud, autor do homicídio de que foi vítima o 

comerciante Kazen Mustafa Elkibe, na noite de 19 de julho de 1969, é condenado 

pelo Tribunal do Júri a onze anos de reclusão. Kazen era proprietário da antiga loja 

“Kit Kat”, localizada na esquina da Avenida Sete de Setembro com a Rua Joaquim 

Sarmento. (Jornal do Comércio, de 1º de dezembro de 1971, p.6)

O Curso de Música Ivete Ibiapina promove, no Teatro Amazonas, uma audição de 

piano da qual participarão dezenas de alunos, executando peças de clássicos brasi-

leiros e internacionais. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 30 

de novembro de 1971, p.3)
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1º DE DEZEMBRO – QUARTA-FEIRA

A Vasp inaugura a linha Manaus - Porto Velho – Cuiabá – Campo Grande - Presi-

dente Prudente - São Paulo, que será voado três vezes por semana, com os aviões 

turboélices “Viscount”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 1º 

de dezembro de 1971, p.3)

A Sunab instala em Manaus a Campanha em Defesa da Economia Popular – CADEP, 

no Auditório do Sesi. (Jornal do Comércio, de 1º de dezembro de 1971, capa)

02 DE DEZEMBRO – QUINTA-FEIRA

Lançamento da pedra fundamental do Hotel Portobello, que será erguido na Ponta 

Negra, pelo Grupo Financeiro TAA, à margem do rio, no centro de uma área de 30 

mil metros quadrados. A cerimônia ocorre no encerramento do “I Seminário de 

Turismo da Amazônia”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 3 de 

dezembro de 1971, p.3)

O Sr. Nestor Jost, presidente do Banco do Brasil S.A., é condecorado com o título 

de “Cidadão Honorário de Manaus”, em cerimônia realizada no Salão de Reunião 

do Poder Legislativo Municipal. (Jornal do Comércio, de 1º de dezembro de 1971, 

capa) 

03 DE DEZEMBRO – SEXTA-FEIRA

A Câmara Municipal de Manaus encerra o ano legislativo de 1971. (Jornal do Co-

mércio, de 4 de dezembro de 1971, p.5)

04 DE DEZEMBRO – SÁBADO

Cerimônia de posse da nova diretoria do Internacional Futebol Clube, com festa 

dançante animada pelos conjuntos “Os Cardeais” e “Blue Stones”. (O Jornal – Colu-

na da Betina, de 4 de dezembro de 1971, p.3)

O São Raimundo Esporte Clube realiza noitada para os seus associados, com show 

do conjunto “Blue Star”. (O Jornal, de 4 de dezembro de 1971, p.2)

05 DE DEZEMBRO – DOMINGO 

Inauguração da casa noturna “Marcel’s Drink”, pertencente à organização comer-

cial do mesmo nome. “No térreo funciona o bar e na parte superior a pista de dança, 

tudo com excelente decoração, e o endereço é na Rua Lobo D’Almada, próximo à 7 

de Setembro. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 7 de dezembro 

de 1971, p.3)

O Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos (ICBEU) realiza sua festa de fim de ano, 

com todos os seus alunos e professores, em seu confortável auditório. (Jornal do 

Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 5 de dezembro de 1971, p.3)
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06 DE DEZEMBRO – SEGUNDA-FEIRA 

O Comando Militar da Amazônia (CMA) passa a funcionar em seu novo prédio, es-

pecialmente construído para as funções de QG, na área da Ponta Negra. (O Jornal 

– Coluna Fatos em Revista, de 5 de dezembro de 1971, p.5)

07 DE DEZEMBRO – TERÇA-FEIRA

O processo de reconhecimento da Faculdade de Engenharia é aprovado, por unani-

midade, pela Câmara do Conselho Federal de Educação (CFE). (Jornal do Comér-

cio, de 8 de dezembro de 1971, capa)

Jones Isper Abrahim toma posse como presidente da nova diretoria do Cheik Clu-

be. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, de 7 de dezembro de 1971, 

p.12)

Afonso Resende é empossado como novo administrador do Parque Dez de Novem-

bro. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 8 de dezembro de 1971, 

p.3)

08 DE DEZEMBRO – QUARTA-FEIRA

Festa de confraternização dos concludentes da Faculdade de Direito da Universida-

de do Amazonas do ano de 1970, no Acácia Clube. A organização do evento está a 

cargo da bacharela Luiza dos Anjos Assis. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente 

e de Perfil, de 7 de dezembro de 1971, p.3)

O Teatro Ensaio do Amazonas apresenta, no Teatro Amazonas, a peça teatral in-

fantil “O Rapto das Cebolinhas”, de autoria de Maria Clara Machado. (Jornal do 

Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 8 de dezembro de 1971, p.3)

09 DE DEZEMBRO – QUINTA-FEIRA

A Indústria Moageira de Trigo Amazonas S.A., localizada na Colônia Oliveira Ma-

chado (Estrada Arsenal da Marinha), inaugura a terceira unidade da seção de moa-

gem de trigo, maquinário importado da Itália através dos benefícios da Zona Fran-

ca. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 8 e 9 de dezembro de 1971, p.5)

As Casas Pernambucanas e a Vasp trazem a Manaus a Miss Mundo-71, srta. Lúcia 

Petterle, que também é Miss Guanabara e Miss Brasil nº 2. Além das duas visitas 

de Lucinha às Casas Pernambucanas da cidade, ela vai cumprir variada agenda na 

capital amazonense. (Diário da Tarde, de 9 de dezembro de 1971, capa)

10 DE DEZEMBRO – SEXTA-FEIRA

Inauguração da sede da Associação dos Profissionais Liberais Universitários do 

Brasil (Aplub). “A solenidade foi aberta com a bênção das novas instalações da 
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Aplub pelo Arcebispo Dom João de Souza Lima, seguindo-se a palavra do Enge-

nheiro  José Nogueira Paes, ex-comandante do CMA, hoje na Reserva, exercendo 

as funções civis de Coordenador Geral da Região Norte-Nordeste da Aplub, que fez 

a apresentação dos funcionários do Escritório, agradecendo a presença de todos e 

notadamente do Governador João Walter. (Jornal do Comércio, de 11 de dezembro 

de 1971, p.3)

 11 DE DEZEMBRO – SÁBADO 

A Faculdade de Medicina da Universidade do Amazonas entrega sua primeira tur-

ma de 45 médicos. São: Adriano Marques de Oliveira, Agnaldo Gomes da Costa, 

Alfredo Augusto Pereira Campos, Augusto José Cavalcante Filho, Azemilkos Tra-

jano Monteiro, Carlos José Mangabeira da Silva, Dayse Duarte, Donizete de Pau-

la Ramos, Dulcimar de Oliveira Gurgel do Amaral, Eldo Meireles Frota Medeiros, 

Francisco de Assis Oliveira Negry, Francisco Marcelino Malheiros, Gebes Medeiros 

Filho, Graciliano Jonas, João de Deus Malheiros, Joaquim Goltz C. Machado, Jorge 

de Almeida Brito, José Barbosa Ribeiro, José Inácio Cardoso, José Teixeira Filho, 

Kléber Coutinho, Laura Lobzto Teixeira, Leonora Oliveira Rodrigues, Lindalva 

Melo Damasceno, Luiz Carlos de Avelino, Manoel Carolino de Paiva, Manoel Dias 

Galvão, Marco Antônio Trindade Ribeiro, Margarida C. Pamplona, Maria Auxilia-

dora Montenegro Ramos, Maria Isabel Ferreira Farias, Maria José de Holanda Pie-

dade, Maria José Rebouças P. Lôbo, Maria Neves Ramos Oliveira, Miguel Barrela, 

Mustafa Milton Amed, Paulo Almeida, Paulo Zaiantichike, Raimundo Magalhães 

Valois Coêlho, Roni Luiz Braga Jóia, Setuo Kitayama, Susete Gomes de Almeida, 

Tennyson Barbosa Ribeiro, Vera Lúcia Levinthal de Oliveira, Wilson dos Santos 

Ale, “Claudemir Lôbo de Carvalho - falecido”. (Jornal do Comércio, de 12 de de-

zembro de 1971, capa)

12 DE DEZEMBRO – DOMINGO

A Capitania dos Portos e a Federação Amazonense Universitária de Desportos re-

alizam a “II Travessia da Baía do Rio Negro”, agora denominada de “Almirante Ta-

mandaré”. A largada é no Cacau-Pirêra e a chegada, na Ponta Negra. O vencedor é 

Umbelino Palheta Lobato, da equipe da Tuna Luso, que fez o percurso em 2h21min. 

(Jornal do Comércio, de 14 de dezembro de 1971, p.9)

13 DE DEZEMBRO – SEGUNDA-FEIRA 

A Capitania dos Portos do Estado do Amazonas, Acre e Territórios Limítrofes en-

trega o diploma “Amigo da Marinha” à Sra. Maria de Lourdes Archer Pinto, diretora 

de “O Jornal” e “Diário da Tarde”. (O Jornal – Coluna Fatos em Revista, de 5 de 

dezembro de 1971, p.5) 

14 DE DEZEMBRO – TERÇA-FEIRA

Aniversário do Prof. Agnello Bittencourt. “Mestre-escola, inspetor de ensino es-

colar na capital e no interior, Diretor do Instituto Geográfico e Histórico do Ama-
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zonas, da Academia Amazonense de Letras, da Sociedade de Geografia do Rio de 

Janeiro e de outras instituições, Agnello Bittencourt nunca fez de seus títulos e car-

gos objeto de culto ou de narcisismo”. (O Jornal, de 14 de dezembro de 1971, p.4)

Início das transmissões experimentais da TV Baré – Canal 4, na Estrada do Aleixo. 

O Engenheiro José Bosco é o responsável pela instalação do equipamento da emis-

sora. (Jornal do Comércio, de 15 de dezembro de 1971, capa)

A Faculdade de Engenharia da Universidade do Amazonas entrega mais uma tur-

ma de 17 engenheiros especializados em estruturas e transporte. O ministro Jarbas 

Passarinho é o Paraninfo da 2ª Turma de Engenheiros da UA. (Jornal do Comércio, 

de 15 de dezembro de 1970, p.2)

15 DE DEZEMBRO – QUARTA-FEIRA

Abertura da “I Programação Cultural Científica de Odontologia do Amazonas”, 

com a presença do presidente do Conselho Federal de Odontologia,  Dr. Newton 

Bueno Bruzzi. As reuniões serão realizadas no Auditório da escola Técnica Federal 

do Amazonas e “Alberto Rangel”. (Jornal do Comércio, de 15 de dezembro de 1971, 

p.3)

Início das festividades de colação de grau dos 51 bacharelandos em Direito de 

1971, com missa solene na Catedral Metropolitana de Manaus, Culto Evangélico na 

II Igreja Batista e coquetel no Lord Hotel. A turma é paraninfada pelo Prof. Oyama 

Cézar Ituassú da Silva. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 15 de 

dezembro de 1971, p.3)

16 DE DEZEMBRO – QUINTA-FEIRA

Pelas comemorações do Dia do Reservista, 1.300 receberam seus Certificados de 

Dispensa de Incorporação, em solenidade cívico-militar na Praça General Osório. 

(Jornal do Comércio, de 17 de dezembro de 1971, capa)

17 DE DEZEMBRO – SEXTA-FEIRA

A CEM inaugura a eletrificação do bairro da Compensa, beneficiando, numa pri-

meira etapa, 500 novos consumidores. “São mais de 7.000 metros de rede de baixa 

e alta tensão, propiciando a instalação de indústrias e o conforto para todos os mo-

radores dali”. (Jornal do Comércio, de 16 de dezembro de 1971, p.2)

18 DE DEZEMBRO – SÁBADO

A Faculdade de Odontologia entrega hoje ao Amazonas a sua terceira turma de 

odontólogos. O Paraninfo é o presidente do Conselho Federal de Odontologia, Sr. 

Newton Bueno Brizzi. “Às 9 horas, Missa em Ação de Graças na Catedral Metropo-

litana de Manaus. Às 17 horas, Sessão Solene de Colação de Grau, no Teatro Ama-
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zonas, e às 23 horas, Baile de Formatura nos Salões do Atlético Rio Negro Clube”. 

(Jornal do Comércio, de 18 de dezembro de 1970, p.3)

19 DE DEZEMBRO – DOMINGO 

Concerto de estreia do Conjunto de Câmara do Conservatório de Música da Univer-

sidade do Amazonas, constituído pelos professores Nelson Eddy de Menezes, Pedro 

Madeira de Araújo, Luiz Caetano da Silva, Carlos Rodrigues de Carvalho, Helena 

Rodrigues dos Santos e Severino Ninô de Araújo. A primeira apresentação é no Te-

atro Amazonas. (Jornal do Comércio, de 18 de dezembro de 1971, p.2)

20 DE DEZEMBRO – SEGUNDA-FEIRA 

A Campanha Fora do Lar um Sorriso, do governo do Estado, cumpre agenda de vi-

sitas e de distribuições de presentes a várias instituições da cidade, dentre as quais: 

Penitenciária Central do Estado, Leprosário da Colônia Antônio Aleixo, Casa da 

Criança, Asilo  Dr. Thomas, Chapot Prévost e Colônia Eduardo Ribeiro. (O Jornal 

– Coluna Fatos em Revista, de 21 de dezembro de 1971, p.5) 

21 DE DEZEMBRO – TERÇA-FEIRA

O poeta, contista e compositor amazonense Áureo Nonato, autor das músicas “Ta-

rumã” e “Manaus”, chega à cidade para visitar amigos e parentes. O jornalista traba-

lha como assessor de imprensa do Gabinete do Ministério da Educação e Cultura de 

Guanabara. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 22 de dezembro 

de 1971, p.3)

22 DE DEZEMBRO – QUARTA-FEIRA

Solenidade de formatura da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do 

Amazonas, com a participação de um rabino, um pastor e do arcebispo de Manaus. 

A cerimônia ocorre no salão nobre da própria faculdade, prosseguindo à noite com 

a colação de grau no Teatro Amazonas. (Jornal do Comércio, de 23 de dezembro 

de 1971, p.3)

23 DE DEZEMBRO – QUINTA-FEIRA

O Hospital Getúlio Vargas inaugura as suas novas dependências. “Além de dupli-

car, com a presente reforma, o número de leitos, teve início a construção do novo 

Pronto-Socorro do Estado, e um Necrotério, cujo projeto, feito por um arquiteto 

amazonense, concorre ao prêmio de Arquitetura na categoria de construções hos-

pitalares”. (Jornal do Comércio, de 24 de dezembro de 1971, capa)

24 DE DEZEMBRO – SEXTA-FEIRA

O Coral da Universidade do Amazonas faz apresentação na Praça do Congresso, em 

frente ao presépio armado naquele local central de Manaus. (Jornal do Comércio, 

de 19 de dezembro de 1971, p.5)
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25 DE DEZEMBRO – SÁBADO

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais e o Clube da Imprensa realizam festa de 

confraternização natalina na sede do Bancrévea Clube, na Avenida Getúlio Vargas, 

com distribuição de brinquedos pelo Sindicato, além de sorteio de valiosos brin-

des, oferta do Bazar Beija-Flor, Nelima e Belmiro’s. (Jornal do Comércio – Coluna 

De Frente e de Perfil, de 25 e 26 de dezembro de 1971, p.3)

26 DE DEZEMBRO – DOMINGO 

As Organizações Transplante realizam vestibular simulado, no Estádio Vivaldo 

Lima, para preparar os concorrentes aos diversos cursos de nossas faculdades. 

“Compareceram à prova-ensaio cerca de 800 vestibulandos da Universidade do 

Amazonas e do Colégio Militar, os quais foram conduzidos aquele local através de 

ônibus previamente fretados”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, 

de 28 de dezembro de 1971, p.3)

27 DE DEZEMBRO – SEGUNDA-FEIRA 

Aniversário do prefeito de Manaus, Paulo Pinto Nery. (Jornal do Comércio – Colu-

na De Frente e de Perfil, de 28 de dezembro de 1971, p.3)

O ministro da Aeronáutica designa o Cel. aviador Vital Benício de Carvalho Filho 

para o comando da Base Aérea de Manaus, em substituição ao Cel. aviador Moacir 

Carvalho Aires. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 28 de de-

zembro de 1971, p.3)

28 DE DEZEMBRO – TERÇA-FEIRA

Os formandos do curso científico do Colégio Estadual do Amazonas recebem seus 

certificados, na Catedral Metropolitana. (Jornal do Comércio – Coluna Convivên-

cia Social, de 22 de dezembro de 1971, p.12)

O Instituto de Educação do Amazonas (IEA) forma 600 professores que se dedica-

rão à educação amazonense. “A Turma recebeu o nome de Maria de Nazaré Xavier 

Nogueira, homenagem muito merecida à ex-diretora do estabelecimento e profes-

sora aposentada que dedicou todo o seu tempo de Magistério ao IEA, escola onde 

também se formou”. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, de 29 de 

dezembro de 1971, p.3) 

29 DE DEZEMBRO – QUARTA-FEIRA

A Superintendência da Zona Franca de Manaus promove, em seu armazém locali-

zado na Praça Tamandaré, onde funciona o Departamento de Operações, nas pro-

ximidades da Secretaria de Fazenda, palestra sobre preenchimento de guias de en-

trada e saída de mercadorias na Zona Franca. (Diário da Tarde, de 29 de dezembro 

de 1971, p.7)
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30 DE DEZEMBRO – QUINTA-FEIRA

A Construtora Coencil inicia as vendas das novas casas do Jardim Haydea III, ao 

lado do Caiçara de Campo. “São 42 casas do mais alto gabarito e com financiamento 

em 20 anos pela Caixa Econômica Federal”. (Jornal do Comércio – Coluna De Fren-

te e de Perfil, de 30 de dezembro de 1971, p.3)

Lançamento do romance “Terra Firme”, do escritor Antísthenes Pinto, obra clas-

sificada com o “Prêmio Estado do Amazonas”, de 1968, da Fundação Cultural e do 

Conselho Estadual de Cultura. (Jornal do Comércio – Coluna De Frente e de Perfil, 

de 18 de dezembro de 1971, p.3)

31 DE DEZEMBRO – SEXTA-FEIRA

A diretoria do Nacional Futebol Clube promove a solene inauguração de sua nova 

sede, no bairro de Adrianópolis. (Jornal do Comércio – Coluna Convivência Social, 

de 31 de dezembro de 1971, p.14)

Os moradores da “Cidade do Coroado” realizam a festa da despedida, num misto 

de alegria e tristeza, pela passagem do novo ano e pela saída do local. Não sabem 

onde irão se fixar. “Nessa indecisão estão vivendo as quase quatro mil pessoas ali 

residentes, algumas ainda com esperança de uma solução amistosa para o proble-

ma. Os mais céticos afirmam que a Universidade não poderá fazer a terraplenagem 

antes do despejo, daí porque resistirão até o fim. Foi nesse clima de expectativa que 

as famílias do ‘Coroado’ passaram o Natal”. (Jornal do Comércio, de 28 de dezem-

bro de 1971, p.2)
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