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Apresentação 
 
 
 À guisa de apresentação dessa publicação específica sobre o Fundo 
Comunitário das Indústrias da Zona Franca de Manaus – Funcomiz,  há que se 
considerar dois aspectos importantes: a lacuna existente no campo da 
assistência social não só no Amazonas como em toda a Amazônia Ocidental e 
o apoio voluntário e inestimável que grande parte do empresariado localizado 
na área da Zona Franca de Manaus vem prestando a esse Fundo. 
 
 No que tange ao apoio às entidades  assistenciais, tanto de cunho social 
como de saúde ou educacionais, não se pode afirmar que o Funcomiz está 
resolvendo todos os problemas, mas pode-se garantir que a cada ano vem 
preenchendo novos espaços vazios e seu apoio torna-se mais e mais 
indispensável à maioria das instituições beneficiadas. 
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 Por outro lado, há que se destacar aqueles que possibilitam a realização 
desse trabalho: as empresas que participam do Fundo, doando parte de seus 
lucros para aplicação nos mais diversos programas de apoio a entidades de 
saúde pública, educação e assistência ao menor, prioritariamente. E o número 
de empresas que se engajam nessa luta vem crescendo consideravelmente. 
De 17 empresas fundadoras, hoje somam 68, representando um percentual 
expressivo do empresariado instalado na área. 
 
 O que aqui se apresenta é o resultado do esforço conjugado de todos os 
que contribuem para o Funcomiz com o objetivo de elevar os padrões sociais 
do homem que habita a Amazônia Ocidental e, principalmente, daquele que 
receberá como herança os benefícios do progresso que hoje se implanta na 
região. 
 
 A solução dos problemas sociais só poderá se obtida com a participação 
de todos. A consciência de suas dimensões e das limitações para resolvê-los 
não impedem as contribuições para amenizar, pelo menos, alguns. Foi por isso 
que o Funcomiz foi criado na Zona Franca de Manaus. 

Introdução 
 
 Em 10 de abril de 1979, o Superintendente da Suframa, na época, Ruy 
Alberto Costa Lins, reuniu-se com um grupo de empresários locais e lançou a 
idéia da criação de um fundo social, cujas aplicações se voltassem para o 
apoio às instituições que prestam serviços à saúde pública, educação e 
assistência ao menor, prioritariamente. Sentia a necessidade da organização 
de uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, que desenvolvesse amplas 
ações na área social, uma vez que o desenvolvimento da Zona Franca de 
Manaus vinha se processando satisfatoriamente nos três setores estabelecidos 
como metas pelo Decreto-lei nº 288/67: o comercial, o industrial e o 
agropecuário. No campo social, entretanto, muito a coisa ainda estava por 
fazer. 
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 A idéia recebeu apoio integral do empresariado presente nascendo daí o 
Fundo Comunitário das Indústrias da Zona Franca de Manaus – Funcomiz, 
congregando, na época, apenas 17 empresas: Brasiljuta S/A Fiação e 
Tecelagem de Juta; CCE da Amazônia; CIA – Companhia Industrial 
Amazonense; Dismac Industrial S/A; a Evadin – Indústria da Amazônia Ltda; 
Frankel da Amazônia S/A – Indústria a Comércio; Gradiente da Amazônia S/A; 
Ialo – Indústria Amazonense de Lentes Oftálmicas S/A; Moto Honda da 
Amazônia S/A; Modiesel S/A Indústria e Comércio; Nelima Indústria de 
Relógios S/A; Quartz Elétron Indústria e Comércio Ltda; Pereira Lopes – Ibesa  
Aparelhos e Componentes Eletrônicos S/A; Sharp do Brasil S/A; Semp-Toshiba 
Amazonas S/A; Springer Amazônia S/A; e Beta S/A Indústria e Comércio. 
 
 A essas indústrias foram agregando-se outras, gradativamente, numa 
lista que hoje com 68 empresas que, com suas doações, retribuem à região os 
incentivos, benefícios e os lucros auferidos na Zona Franca de Manaus. 

 
Na área de saúde pública o Funcomiz possibilita reformas e ampliações 

de hospitais e permite a aquisição de equipamentos médicos e odontológicos 
para outras instituições que prestam esse gênero de assistência. 

 
Na área da educação, constrói e reforma escolas, quadras de esporte e 

apóia  programas de cunho educativo, em vários pontos da região,  inclusive a 
edição de livros de autores amazonenses. 

 
Em termos de assistência ao menor, o Funcomiz auxilia a manutenção 

de creches, constrói  outras tantas e apóia entidades filantrópicas de 
assistência  à infância. Nessa área, a ação do Fundo assume um caráter 
assistencial ainda maior, uma vez que vem funcionando como suporte a outras 
instituições beneficentes no cumprimento de suas tarefas. 

 
Há que se levar em consideração que o longo período de estagnação a 

que esteve relegada a Amazônia Ocidental foi interrompido, bruscamente, pela 
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implantação da Zona Franca de Manaus, que produziu efeitos imediatos sobre 
a cidade  e, por extensão sobre toda a região.  

 
A criação do Funcomiz foi o primeiro passo no sentido de preparar a 

estrutura necessária à solução progressiva dos problemas, fortalecendo as 
instituições que atuam diretamente sobre sos setores que reclamam 
providências mais imediatas. Sabe-se que em termos sociais, existe um vasto 
campo que, futuramente, poderá ser incorporado pelo raio de ação do Fundo, 
mas esta, é uma decisão que deverá ser amadurecida  em longo prazo, na 
medida em que diminuírem as necessidades das três áreas eleitas como 
prioritárias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ata da reunião de constituição do Fundo Comunitário das   
Indústrias da Zona Franca de Manaus  - Funcomiz 

 
 Aos 10 dias do mês de abril do ano de mil novecentos e setenta e nove 
(1979) na sede de Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa, 
sita na Rua Ministro João Gonçalves de Souza s/n, Distrito Industrial, na cidade 
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de Manaus, capital do Estado do Amazonas, reuniram-se em assembléia os 
senhores representantes das empresas industriais: Brasiljuta S/A Fiação e 
Tecelagem de Juta; CCE da Amazônia; CIA – Companhia Industrial 
Amazonense;  Dismac Industrial S/A; Evadin – Indústria da Amazônia Ltda; 
Frankel da Amazônia S/A – Indústria a Comércio; Gradiente da Amazônia S/A; 
Ialo – Indústria Amazonense de Lentes Oftálmicas S/A; Moto Honda da 
Amazônia S/A; Modiesel S/A Indústria e Comércio; Nelima Indústria de 
Relógios S/A;  Quartz Elétron Indústria e Comércio Ltda;  Pereira Lopes – Ibesa  
Aparelhos e Componentes Eletrônicos S/A;  Sharp do Brasil S/A;  Semp-
Toshiba Amazonas S/A;  Springer Amazônia S/A; e  Beta S/A Indústria e 
Comércio e  que ali compareceram por convocação do senhor Ruy Alberto 
Costa Lins, Superintendente da Zona Franca de Manaus. Tomando este a 
palavra e após agradecer a presença de todos, a eles expôs haver 
anteriormente sido procurado por representantes de grande número de 
empresas industriais instaladas na Zona Franca de Manaus, ocasião em que 
lhe foi exposta a intenção de tais empresas de constituírem uma sociedade civil 
sem fins lucrativos a ser composta por pessoas físicas  ou jurídicas e que teria 
como finalidade maior a formação e manutenção de um patrimônio a ser 
administrado pela Sociedade e usado para fins exclusivamente sociais, voltado 
precipuamente para atividades assistenciais à educação, saúde pública e de 
proteção ao menor desassistido.  Esclareceu que naquela ocasião lhe foi 
pedido que tomasse a iniciativa de convocar os que ali se encontravam 
presentes, a eles expondo a idéia e prestando a seu propósito maiores 
detalhes e informações. Disse  então que a área de atuação da sociedade seria 
coincidente com a da Superintendência da Zona Franca de Manaus e que sua 
administração, segundo entendia, deveria ficar a cargo de representantes das 
empresas industriais instaladas nessa área. Dando continuidade à sua 
exposição, o senhor Ruy Alberto costa Lins adiantou haver mandado minutar 
um projeto de estatuto para a sociedade e que, se aprovado pelos 
representantes, deveria regê-la para o futuro. Dirigiu-se a mim, Hiram Flores 
Lopes, servidor da Suframa e que, a seu convite, assistia a reunião, para pedir 
que passasse a secretariá-la e procedesse a leitura do projeto de estatuto que 
me apresentou e que passou a ser lido e vai a seguir transcrito: 
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Estatuto Social do Fundo Comunitário das Indústrias da Zona Franca de 

Manaus - Funcomiz 
 

Capítulo I 
Da denominação, prazo, sede, foro e objetivo 

Art.1º - O Fundo Comunitário das Indústrias da Zona Franca de Manaus – 
Funcomiz, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que se rege pelo presente 
Estatuto Social e pela legislação em vigor, sendo indeterminado o seu prazo de 
duração. 
Art. 2º - O Funcomiz terá sede e foro na cidade de Manaus, capital do Estado 
do Amazonas. 
Ar. 3º - É objetivo do Funcomiz o de contribuir para o permanente e contínuo 
desenvolvimento social da área jurisdicionada pela Superintendência da Zona 
Franca de Manaus  - Suframa. 
§ Único – Dentro desse princípio, a atuação do Funcomiz estará 
prioritariamente voltada aos campos de educação, saúde pública e assistência 
ao menor. 

Capítulo II 
Dos participantes e seus deveres 

Art. 4º - Poderão participar desta Sociedade, a qualquer tempo, qualquer 
pessoa física  e as pessoas jurídicas que tenham filial, sucursal, escritório ou 
representação na área mencionada no art. 3º. 
§ Único -  A participação de que trata o “caput” deste artigo deverá ser 
caracterizada em expediente dirigido ao Coordenador Geral do Funcomiz, 
através do qual a parte interessada expresse estar ciente do objetivo do 
Funcomiz e o desejo de dele participar. 
Art. 5º -  Compete a cada um dos participantes do Funcomiz: 

a) Declarar por escrito, até 31 de março de cada ano, o valor com o qual 
pretenda contribuir para o Funcomiz no decorrer desse mesmo ano, bem 
como as condições em que efetivará essa contribuição;  

b) Apresentar sugestões, devidamente justificadas e documentadas, sobre 
as entidades que deverão receber auxílio financeiro do Funcomiz; 
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c) Eleger  os membros componentes da Comissão Executiva na forma do 
estabelecido no presente Estatuto. 

Capítulo III 
Da  Administração 

Art. 6º - O Funcomiz será administrado por sete membros sendo dois natos e 
por prazo indeterminado e cinco temporários, eleitos pelo período de dois anos 
e não remunerados. 
Art. 7º - São membros natos: 

a) O Superintendente da Zona Franca de Manaus – Suframa, que exercerá 
a função de Coordenador Geral do Funcomiz; 

b) O Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas – 
FIEAM, que ocupará o cargo de Secretário-Executivo do Funcomiz; 

Art. 8º - Os membros temporários, em número de cinco, serão eleitos pelos 
participantes do Funcomiz, pelo prazo de dois anos e comporão a sua 
Comissão Executiva. 
§1º - Somente poderão  ser eleitos membros temporários, diretores das 
empresas participantes do Funcomiz. 
§ 2º -  Extingue-se  o mandato no decurso do prazo previsto no “caput” deste 
artigo, ou a qualquer tempo, se houver algum impedimento perfeitamente claro, 
inclusive afastamento da direção da empresa que represente. 
§ 3º - Os membros da Comissão Executiva não poderão dela participar por 
período consecutivos, sendo vedada, portanto, sua reeleição. 
Art. 9º - Compete ao Coordenador Geral do Funcomiz: 

a) Definir as linhas de ação do Funcomiz, resguardando os objetivos 
definidos no presente Estatuto; 

b) Propor à Comissão Executiva a adoção de quaisquer medidas de 
interesse do Funcomiz; 

c) Representar o Funcomiz ativa e passivamente, judicial ou 
extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo delegar; 

d) Convocar ass reuniões da Comissão Executiva e delas participar, 
dirigindo-as e nelas exercendo, além do voto comum, o de qualidade; 

e) Assinar contratos e correspondência em geral, juntamente com o 
Secretário-Executivo, podendo delegar; 
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f) Apresentar Relatório Anual e as contas correspondentes ao exercício 
vigente à Comissão Diretoria e aos associados; 

g) Movimentar fundos financeiros, juntamente com o Secretário-Executivo, 
em conta especial a ser mantida no Banco do Estado do Amazonas S/A 
– BEA; 

h) Exercer todas as demais atividades de gestão necessárias ao bom 
andamento dos trabalhos, ao cumprimento das obrigações legais e à 
consecução das finalidades e objetivos do Funcomiz. 

Art. 10 – Compete ao Secretário-Executivo: 
a) Substituir o Coordenador Geral em suas faltas ou impedimentos; 
b) Assinar, com o Coordenador Geral, ou quem este delegar; 

Art. 11 – Aos membros da Comissão Executiva, que não responderão pessoal 
e/ou subsidiariamente pelas obrigações que porventura venham a ser 
assumidas pelos demais participantes do Funcomiz, compete: 

a) Examinar e decidir sob a Presidência do Coordenador Geral, sobre os 
pleitos que sejam apresentados ao Funcomiz; 

b) Coordenar a elaboração dos planos anuais e projetos setoriais a serem 
executados com os recursos do Funcomiz; 

c) Executar e fiscalizar os orçamentos anuais do Funcomiz, elaborando os 
respectivos cronogramas de captação e aplicação; 

d) Autorizar a aquisição de bens imóveis e respectivos equipamentos, e de 
serviços de terceiros, na forma da legislação  cabível às espécies; 

e) Decidir sobre as reformas e/ou  alterações deste instrumento, desde que 
atendem aos seus objetivos, após aprovação da maioria dos 
participantes do Funcomiz; 

f) Deliberar sobre quaisquer outras matérias pertinentes à administração 
do Funcomiz e/ou decorrentes de suas finalidades, inclusive os casos 
omissos no presente Estatuto. 

§ Único –  As reuniões da Comissão Executiva serão convocadas pelo 
Coordenador Geral, na forma do art .9º, alínea “b”, tantas vezes quantas 
sejam necessárias e serão realizadas com a presença de no mínimo três de 
seus membros temporários e um dos membros natos e a aprovação da 
matéria deliberada verificar-se-á por maioria de votos dos presentes. 



 11

Capítulo IV 
Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 12 -  São consideradas fundadoras do Funcomiz as empresas a seguir 
enumeradas: Brasiljuta S/A Fiação e Tecelagem de Juta; CCE da 
Amazônia; CIA – Companhia Industrial Amazonense;  Dismac Industrial 
S/A; Evadin – Indústria da Amazônia Ltda; Frankel da Amazônia S/A – 
Indústria a Comércio; Gradiente da Amazônia S/A; Ialo – Indústria 
Amazonense de Lentes Oftálmicas S/A; Moto Honda da Amazônia S/A; 
Modiesel S/A Indústria e Comércio; Nelima Indústria de Relógios S/A;  
Quartz Elétron Indústria e Comércio Ltda;  Pereira Lopes – Ibesa  Aparelhos 
e Componentes Eletrônicos S/A;  Sharp do Brasil S/A;  Semp-Toshiba 
Amazonas S/A;  Springer Amazônia S/A; e  Beta S/A Indústria e Comércio. 
 Concluída a leitura e novamente retomando a palavra o senhor Ruy 
Alberto Costa Lins submeteu dito Estatuto à apreciação dos presentes 
sendo ele discutido e unanimemente aprovado. Solicitou a palavra do 
senhor Gabriel Comprido e após congratular-se em nome de todos os 
presentes com o senhor Superintendente da Zona Franca de Manaus pela 
oportunidade e alcance social da iniciativa que  tomara, sugeriu que os dois 
membros natos da administração do Funcomiz fossem desde logo 
empossados, assim como se procedesse naquela mesma reunião à eleição 
dos demais membros da administração, em número de cinco e com 
mandato por dois anos, na forma do Estatuto que havia sido aprovado. 
Aceita a moção foram em seguida empossados o senhor Ruy Alberto Costa 
Lins, Superintendente da Zona Franca de Manaus, na função de 
Coordenador Geral do Funcomiz e o senhor João de Mendonça Furtado, 
Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, na função 
de seu Secretário-Executivo, passando-se à eleição dos cinco membros 
temporários. Para ocupar tais funções foram, por aclamação, escolhidos os 
senhores Yomar Desterro e Silva, Otto Fleck, Marcílio Reis de Avelar 
Junqueira, Gabriel Comprido e José Maria Teixeira da Silva, que logo após 
tomaram posse em seus cargos. Pelo senhor Coordenador Geral foi em 
seguida cedida a palavra a quem dela quisesse usar e não havendo quem a 
tomasse, deu ele por encerrada a reunião, mandando antes que se lavrasse 
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a presente Ata que assinou juntamente comigo, Secretário, e que vai 
subscrita pelos demais membros da administração. 

 
Manaus, 10 de abril de 1979 

 
Ruy Alberto Costa Lins  

Coordenador Geral 
Hiram Flores Lopes  

Secretário 
João de Mendonça Furtado  

Secretário Executivo 
Yomar Desterro e Silva 

Otto Fleck 
Marcílio Reis de Avelar Junqueira 

Gabriel Comprido 
José Maria Teixeira da Silva 
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Empresas participantes 
 
01. Nelima – Indústria de Relógios Ltda 
02. Beta S/A – Indústria e Comércio 
03. Drohaoser – Comércio e Indústria S/A 
04. Brasiljuta – Fiação e Tecelagem de Juta 
05. Moto Honda da Amazônia S/A 
06. Modiesel S/A – Indústria e Comércio 
07. Gradiente da Amazônia S/A 
08. CCE da Amazônia S/A 
09. Semp Toshiba Amazonas S/A 
10. Dismac Industrial S/A 
11. Sharp do Brasil S/A – Indústria de Equipamentos Eletrônicos 
12. Pritefisa Tecelagem de Fios Sintéticos S/A 
13. Orient Relógios da Amazônia S/A 
14. Quartz Elétron S/A – Indústria e Comércio 
15. Springer National da Amazônia S/A 
16. Clímax-Sanyo da Amazônia S/A (ex-Ibesa) 
17. CIA – Companhia Industrial Amazonense 
18. Frankel da Amazônia S/A – Indústria e Comércio 
19. Tecnocério S/A 
20. Evadin – Indústria da Amazônia Ltda 
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21. Brasveglia – Indústria e Comércio Ltda 
22. Seiko da Amazônia S/A (ex-Gato S/A) 
23. Duque S/A – Indústria do Amazonas 
24. Caloi Norte S/A 
25. Sonora Industrial S/A 
26. Seleconta – Indústria e Comércio S/A 
27. Despertex da Amazônia Ltda 
28. Motorádio da Amazônia Ltda 
29. Sedasa – Sistema Eletroeletrônico da Amazônia S/A 
30. Monark da Amazônia S/A 
31. IBM do Brasil – Ind. Máquinas e Serviços Ltda 
32. Gillette da Amazônia S/A (ex-Gilcom) 
33. Philco da Amazônia Ltda 
34. Multidata Eletrônica Indústria e Comércio Ltda 
35. Polyvox da Amazônia S/A 
36. Multibrás da Amazônia S/A (ex-Hévea) 
37. Indústrias Wagner S/A 
38. Philips da Amazônia S/A 
39. Ialo – Indústria Amazonense de Lentes Oftálmicas S/A 
40. Fujima Indústria e Comércio Ltda 
41. Mineração Taboca S/A 
42. Florestal do Norte  Ltda 
43. Gentek S/A – Indústria e Comércio 
44. Brascit – Indústria e Comércio de Relógios da Amazônia S/A 
45. Ilpasa – Indústria de Laminados Plásticos do Amazonas S/A 
46. Sudop do Amazonas Ltda 
47. Cervejaria Miranda Correa (Brahma) 
48. Companhia de Mineração Jacundá 
49. Mineração Brasiliense S/A – Mibrasa 
50. Telefunken da Amazônia (ex-Telecolor) 
51. Seal – Sensores Eletrônicos da Amazônia Ltda 
52. Di Gregório Distribuição e Planificação de Transportes Ltda 
53. SIM – Sociedade Industrial de Manaus S/A 
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54. Iaol – Indústria Amazonense de Ótica S/A 
55. Wilkinson da Amazônia S/A (ex-Fiat Lux) 
56. Madef Amazônia – Isolamentos e Equipamentos Industriais Ltda 
57. Construtora Andrade Gutierrez 
58. Coimpa – Companhia Industrial de Metais Precisos da Amazônia Ltda 
59. Finder Eletromecânica Ltda 
60. Igasa – Indústrias Gerais da Amazônia S/A 
61. KDG da Amazônia – Indústria de  Produtos Metálicos Ltda 
62. Mineração Oriente S/A 
63. Technos da Amazônia S/A 
64. Ibrel S/A 
65. Hora do Amazonas S/A 
66. Metalúrgica Urushima 
67. Alfema Norte S/A – Indústria e Comércio 
68. Cornavin Relógios da Amazônia Ltda 
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FUNCOMIZ 
 

Recursos Aplicados 
1980 - 1984 

 

Setores  
Anos Saúde 

Pública 
Educação Assistência ao 

Menor 

 
Total anual 
(Cr$ 1,00) 

1980 80.152.944,00 71.387.942,00 11.852.179,00 163.393.065,00

1981 43.349.570,00 58.949.205,00 15.369.416,00 117.668.191,00

1982 43.332.594,00 104.957.004,00 34.507.117,00 182.786.715,00

1983 15.260.181,00 162.604.668,00 47.624.000,00 225.488.849,00

1984 8.215.000,00 197.666.167,00 70.720.674,00 276.601.841,00

Total 
Geral 

 
190.310.289,00 595.564.989,00 180.073.386,00 965.938.661,00
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Ação do Funcomiz 
Sob a Gestão de  Ruy Alberto Costa Lins 

1980 a 1982 
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FUNCOMIZ 
 

   Recursos Aplicados no Triênio 
1980 – 1982 

 
 

Setores  
Anos Saúde 

Pública 
Educação Assistência ao 

Menor 

 
Total anual 
(Cr$ 1,00) 

1980 80.152.944,00 71.387.942,00 11.852.179,00 163.393.065,00

1981 43.349.570,00 58.949.205,00 15.369.416,00 117.668.191,00

1982 43.332.594,00 104.957.004,00 34.507.117,00 182.786.715,00

Total 
Geral 

 
166.835.158,00 235.294.151,00 61.728.712,00 463.847.971,00
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Educação 
 

 Na área de Educação os recursos do Funcomiz têm permitido a 
construção e reforma de escolas, aquisição de laboratórios, material 
permanente, aquisição de livros, o aparelhamento de Centros Educacionais e 
sociais, a construção de quadras de esportes e compra de equipamentos 
médico-odontológicos para atendimento a estudantes. 
 
 Beste setor, as aplicações do Fundo são sempre maiores em virtude do 
grande número de entidades existentes na área, sobretudo de ensino de 1º 
grau, não obstante este apoio estender-se às Universidades Federais do 
Amazonas e do Acre e a entidades que atuam na área de Extensão 
Universitária, como o Projeto Rondon. 
 
 No triênio-1980-1982, destacamos as seguintes entidades apoiadas pelo 
Funcomiz: 

 Universidade Federal do Acre – Ufac (AC) – para a construção de uma 
estação meteorológica para a prática de extensão e pesquisa; a construção 
de quatro pavilhões no Campus Universitário; a aquisição de um laboratório 
fotográfico; aquisição de um laboratório audiovisual de línguas, para atender 
à Universidade e a comunidade; e a construção de um reservatório d`agua, 
no Campus Universitário. As doações do Funcomiz foram de valiosa 
contribuição para o aparelhamento do Campus Universitário da Ufac, hoje 
em pleno funcionamento, construído com recursos da Suframa. A 
Universidade dispõe de 13 cursos de graduação e oferece vagas para mais 
de 1.700 alunos. 

 Centro Educacional “Domingos Sávio” (Manaus)  – para aquisição de 
material permanente para atender às necessidades das Oficinas de 
Mecânica, Marcenaria e Tipografia. O Centro Educacional “Domingos 
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Sávio” oferece cursos profissionalizantes de nível médio, especializando 
mão-de-obra para o mercado de trabalho de Manaus. 

 Sagrado Coração de Jesus (Manaus)   – para construção do Centro Social, 
centro de esportes, capela e aquisição de equipamentos para atender a 
comunidade. 

 Prelazia do Alto Solimões (AM) – para conclusão das obras civis do Colégio 
São Francisco. 

 Prefeitura Municipal de Borba (AM) - para construção de duas escolas de 
primeiro grau, no município, para atenderem à demanda do ensino na área. 

 Prelazia do Rio Negro (AM) – para conclusão das obras do Ginásio de 
Esportes “D.Pedro Massa”, em São Gabriel da Cachoeira. 

 Prefeitura Municipal de Boa Vista (RR) – para aquisição de um gabinete 
odontológico para o Posto Médico Municipal “31 de Março”. 

 Campanha Nacional de Escolas da Comunidade-CNEC  (Manaus)  – para 
recuperação do Centro Educacional “Eduardo Ribeiro”, que atende aos 
bairros de Alvorada, Chapada, flores, Redenção, Ajuricaba e D.Pedro I; 
para construção do Centro Educacional “Izabel Barroncas”, no bairro da 
Raiz; recuperação do Centro Educacional “Álvaro Botelho Maia”. 

 Unidade Educacional Brigadeiro Sampaio (Manaus) – para recuperação do 
prédio da escola e aquisição de equipamentos. 

 Missão Evangélica Pentecostal do Brasil (Manaus)  – para restauração da 
escola e aquisição de material permanente. 

 Paróquia de São José de Belo Horizonte (Manaus)  – para restauração do 
Centro Social e Educacional São José. 

 Unidade Educacional de Tabatinga (AM)– para aquisição de equipamentos, 
fogões e geladeiras para as Escolas de fronteira. 

 Missão Central Amazonas da Igreja Adventista do 7º Dia (Manaus) – para 
construção de duas lanchas para as obras assistenciais. 

 Diocese do Rio Negro (AM) – para conclusão do Ginásio de Esportes da 
Diocese, em São Gabriel da Cachoeira. 

 Casa Beneficente do Município de Maués (AM) – construção de sua sede 
social. 
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 Unidade Educacional Benjamim Constant  (Manaus) – para aquisição de 
instrumentos musicais para a Banda de Música do Colégio. 

 Colégio Nossa Senhora do Carmo – para construção de uma área coberta 
para recreio e educação física dos alunos da escola, em Parintins (AM). 

 Sociedade de Obras Sociais e Educacionais Nossa Senhora da Glória 
(Manaus)  – para aquisição de imóvel e ajuda financeira para as obras da 
entidade. 

 Associação dos Magistrados do Amazonas (Manaus) – para realização em 
Manaus do II Encontro de Magistrados do Amazonas. 

 Prefeitura de Boca do Acre (AM) – para construção de uma escola na zona 
rural do município. 

 Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas (Manaus) – para 
aquisição de aparelhos auxiliares aos deficientes físicos e ajuda financeira 
para a entidade. 

 Grupo Escolas “Osório da Fonseca”  - para a construção de mais uma 
escola para atender à demanda do ensino no município de Maués (AM). 

 Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Amazonas – para aquisição 
de aparelho vocal para o grupo vocal “Raízes Caboclas”, do município de 
Benjamin Constant. 

 Centro de Estudos do Comportamento Humanos-CENESC (AM) -  para 
aquisição de equipamentos necessários aos trabalhos dessa instituição. O 
Cenesc é uma instituição de ensino de Filosofia e Teologia de nível 
superior, vinculada à arquidiocese de Manaus. 

 Centro Social e Educacional da Betânia (Manaus) – para conclusão das 
obras de construção da sede que congrega as lideranças do bairro em 
atividades sociais e educacionais. 

 Escolas de 1º e 2º Graus “Ondina de Paula Ribeiro” (Manaus) – para a 
construção de uma quadra de esportes para a prática desportiva de seus 
alunos. 

 Escola de 1º Grau “Augusto Carneiro dos Santos”  (Manaus) – para  
aquisição de equipamentos para o funcionamento da escola. 

 Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas – para aquisição de móveis e 
equipamentos para o Museu Etnológico e aquisição de um terreno. 
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 Paróquia de Nossa Senhora de Fátima (Manaus)  – para conclusão das 
obras do Centro social do bairro, que congrega mães e jovens em 
atividades de cunho sócio-educacional. 

 Abrigo Redentor  (Manaus) - para aquisição de móveis e artigos de uso 
doméstico, utilizados nos vários cursos ministrados pela entidade, tais 
como, corte e costura, bordado, crochê, culinária, etc. 

 Campanha Nacional de Alimentação Escolar CNAE (Manaus) – para 
aquisição de material necessário às atividades da instituição. 

 Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Içá (AM) – para construção de seis 
escolas de madeira na zona rural do município. 

 Escola Comunitária “Paula Francinetti” (Manaus) – para construção da sede 
e aquisição de material permanente. 

 Unidade Educacional “Benjamin Constant” (Manaus) – para aquisição de 
material necessário às atividades da Escola de 1º e 2º Graus “Imaculada 
Conceição”. 

 Prefeitura Municipal de Itacoatiara (AM) – para aquisição de instrumentos 
musicais para a Banda de Música do Município. 

 
 

Apoio à Cultura Regional 
 
 Ainda na área de Educação, o Funcomiz tem prestado apoio ao 
desenvolvimento cultural regional, patrocinando a edição de livros de autores 
locais, sejam de pesquisa e difusão dos valores sócio-culturais regionais, sejam 
obras poéticas, literárias ou didáticas. Esse apoio tem se registrado, também, 
na aquisição de obras de autores regionais editadas por iniciativa de outros 
órgãos, como forma de valorização dos intelectuais da Amazônia e da 
importância de seu trabalho para a preservação da identidade cabocla sobre o 
cosmopolitismo cultural advindo da absorção de novos hábitos e costumes pelo 
convívio com povos de outras culturas atraídos para a região pela Zona Franca 
de Manaus. 
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 É através da edição de livros de autores amazônicos que o Funcomiz 
contribui para a preservação do patrimônio cultural do povo da Amazônia e 
para a difusão dos valores, hábitos, costumes, lendas e história da Região, em 
todo o Brasil. 
 
 No período de 1980 a 1982, o Funcomiz  editou  as seguintes obras: 

 ANDRADE, Moacir – “Amazônia – a esfinge do Terceiro Milênio”. 
 ANDRADE, Moacir – “Manaus: monumentos, hábitos e costumes”. 
 BRASIL, Altino Berthier – “O Caríua e outros contos amazônicos”. 
 CARPENTHIER, Max – “O Sermão da Selva”. 
 ENGRÁCIO, Arthur – “Restinga”. 
 ITUASSU, Oyama César – “Escravidão no Amazonas”. 
 LIMA, Carlos de Araújo – “Os grandes processos do júri”, Vols I e II. 
 PEREIRA, Jayme/TUFIC, Jorge/ WERK, Alcides/MACIEL, José Coelho –    

                       “Poetas do Amazonas”. 
 PEREIRA, Jayme – Revista UBE-Amazonas. 
 PEREIRA, Jayme – Antologia – “Prosadores do Amazonas”. 
 PORTO, Leone – “Bunel, uma tragédia amazônica”. 
 REIS, Arthur Cezar Ferreira – “A Amazônia e a cobiça internacional”. 
 SALLES, Waldemar Batista de – “O Amazonas, o meio físico e suas  

                riquezas naturais “. 
 TOCANTINS, Leandro – “O rio comanda a vida” 
 TUFIC, Jorge – “Existe uma literatura amazonense?” 
 TUFIC, Jorge – “Roteiro da Literatura Amazonense”. 

 
No mesmo período, o funcomiz adquiriu parte das tiragens das seguintes 

obras, editadas por outros órgãos: 
 AUGUSTO, Peri  - “Catarina e outras estórias”. 
 BARBOZA, Cláudio – “Olhos da Noite”. 
 ENGRÁCIO – Arthur  - “Um olho no prato e outro no gato”. 
 LOUREIRO, Antônio José Souto – “A Gazeta do Purus”. 
 OLIVEIRA, João Chrysósthomo de – “Contos e descontos”. 
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Saúde Pública 
 
 Na área de saúde pública as aplicações do Funcomiz têm permitido a 
reforma e o aparelhamento de hospitais, a construção de postos de 
atendimento médico e odontológico, centros cirúrgicos, aquisição de 
equipamentos e materiais de consumo hospitalar, beneficiando, sobretudo, a 
população mais carente da Amazônia Ocidental. 
 
 No triênio 1980-1982, foram beneficiadas com doações do Funcomiz 
instituições como: 

 Instituto de Medicina Tropical de Manaus – para construção de um novo 
pavilhão para atender às suas necessidades de ampliação; recuperação do 
barco-hospital “Wilson Neto”; aquisição de uma lancha para o atendimento 
de estudo e pesquisa junto à comunidade ribeirinha, ao longo do rio Ituxi, 
afluente do rio Purus; aquisição de equipamentos para a implantação de um 
laboratório de imuno-hematologia; construção do pavilhão infantil; aquisição 
de uma ambulância para atendimento aos pacientes do Instituto; e 
aquisição de um aparelho de raios-X. 

 Centro de Controle de Oncologia-CECON – para conclusão das obras civis 
do prédio da Unidade de Radioterapia e da Unidade de Internação; 
aquisição de equipamentos médicos; e aquisição de material hospitalar. O 
Cecon desenvolve em Manaus (atendendo pacientes de outros pontos da 
Amazônia) um trabalho especializado no controle do câncer, principalmente, 
de assistência à população de baixa renda. 

 Santa Casa de Misericórdia de Manaus – para conclusão das obras civis do 
Centro Cirúrgico e Unidade de Terapia Intensiva; aquisição de um aparelho 
de raios-X; conclusão das obras de reforma do pavimento térreo e do 1º 
andar. Uma das casas de saúde mais antigas de Manaus, a Santa Casa de 
Misericórdia dispensa maiores referências sobre o trabalho que presta a 
toda a comunidade. 
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 Fundação Legião Brasileira de Assistência (Manaus)  – para aquisição de 
um gabinete odontológico para o atendimento gratuito à comunidade. 

 Serviço Social da Indústria-SESI (Manaus) – para aquisição de 
equipamentos para a Sala Cirúrgica do serviço de atendimento médico-
odontológico do Sesi, que atenda aos trabalhadores nas indústrias e seus 
dependentes. 

 Hospital infantil “Dr.Fajardo  (Manaus) -  para reforma geral das instalações. 
O Hospital é a mais antiga casa de saúde de Manaus para atendimento a 
crianças, voltada para a população de baixa renda, prestando, inclusive, 
atendimento gratuito”. 

 Hospital Geral de Manaus – para aquisição de quatro gabinetes 
odontológicos para aquela instituição, que é responsável pela assistência 
médica e odontológica gratuita ao município e outras localidades do Alto 
Solimões. 

 Centro Médico da Prelazia de Guajará-Mirim (RO) -  para aquisição de 
equipamentos médicos e cirúrgicos para o Centro Cirúrgico da entidade que 
presta assistência aos moradores dos municípios e adjacências. 

 Fundação Allan Kardec (Manaus) – para conclusão das obras do hospital 
espírita “Allan Kardec”, iniciadas há mais de 30 anos, com doações. O 
prédio, já em fase de conclusão, abrigará instituição filantrópica que 
prestará assistência  espiritual à população carente. 

 Posto Médico de São Jorge (Manaus)  - para a reconstrução de seu prédio 
onde é feito o atendimento aos moradores do bairro. 

 Polícia Militar do Amazonas (Manaus) – para aquisição de dois gabinetes 
odontológicos para atendimento àquela corporação e dependentes. 

 Prefeitura Municipal de Autazes (AM) – para aquisição de um gabinete 
odontológico para atendimento à população do município. 

 
 
 
 

Assistência ao Menor 
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 Na área de assistência ao menor  as aplicações do Funcomiz têm sido 
feitas no sentido de promover a melhoria de instalações físicas e condições de 
trabalho às instituições que prestem apoio à infância, beneficiando diretamente 
o menor assistido, em termos de educação, assistência médica, odontológica e 
social, além de orientação e apoio às crianças que necessitam trabalhar para 
auxiliar a família. 
 
 No período de 1980 a 1982, o Funcomiz contribuiu com doações às 
seguintes instituições de assistência ao menor: 

 Central de Voluntários do Amazonas – para aquisição de dois imóveis para 
servir de sede administrativa e instalação de um restaurante para os 
menores que trabalham como engraxates, jornaleiros, lavadores de carro, 
picolezeiros, sorveteiros, vendedores ambulantes, etc; ajuda financeira  
para a realização do III Natal comunitário e promoções sociais para a 
população de baixa renda do Estado. Nessa área, a  Central de voluntários 
realiza um amplo trabalho que abrange  vários bairros da periferia urbana, 
inclusive a Colônia Antônio Aleixo. 

 Sociedade Pestalozzi do Amazonas – para ampliação de suas instalações 
provisórias; aquisição de equipamentos e materiais utilizados em sua 
escola; conclusão das obras civis da sua sede social; aquisição de um 
ônibus com 41 lugares e aquisição de um terreno para a construção da 
sede própria, em área do Distrito Industrial. A Sociedade Pestalozzi do 
Amazonas mantém uma escola para crianças excepcionais, realizando um 
trabalho educativo e assistencial e oferecendo-lhes condições de vida igual 
a de qualquer criança. 

 Casa da Criança  (Manaus) – para aquisição de um gabinete odontológico; 
aquisição de um piano e manutenção de sua Escola que funciona como 
uma creche, atendendo a menores de dois a seis anos, durante o dia todo. 
Na escola, além das atividades educacionais e recreativas, as crianças 
recebem alimentação, assistência social e orientação pedagógica, contando 
com o trabalho voluntário de diversas pessoas. 

 Sociedade Eunice Weaver de Manaus – para conclusão das obras civis do 
educandário Gustavo Capanema, que funciona como escola e orfanato, 



 27

atendendo a mais de 80 crianças, muitas das quais filhos sadios de 
hansenianos. 

 Fundação Legião Brasileira de Assistência – para aquisição de um gabinete 
odontológico para atendimento gratuito à população carente, sobretudo 
crianças. 

 Associação Beneficente de utilidade Pública Municipal e Estadual – Creche 
Lar da Criança (AC) – para instalação de um consultório para atendimento 
às crianças acreanas, em Rio Branco. 

 Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE/AM – para a 
compra de um micro-ônibus para transporte das crianças da Escola. A 
Apae, assim como  a Sociedade Pestalozzi, é responsável pela educação 
adequada à criança excepcional, atendendo a cerca de 200 crianças de 
várias idades. 

 Fundação do Bem-Estar Social do Acre - para construção de um galpão e 
fogão de lenha. 

 Fundação Hospitais e Creches  do Amazonas-HOCRE – para aquisição de 
um terreno para construção de sua sede, no Distrito Industrial. A obra foi 
construída com recursos liberados pela Suframa, mediante convênio, 
dispondo de uma creche para 200 crianças de zero a três anos, a 
Comunidade Infantil “Maria de Miranda Leão”. 

 União das Mães Espíritas “Marília Barbosa” – para construção de sua sede 
e escola, localizada no conjunto habitacional “Campos Elíseos”. Numa 
iniciativa das voluntárias da entidade, com o apoio financeiro do Funcomiz, 
a União das Mães Espíritas “Marília Barbosa” já dispõe de sede e escola, a 
Comunidade Infantil “Marília Barbosa”, que abriga cerca de 100 crianças de 
dois a seis anos, oferecendo orientação educacional e pedagógica, 
recreação, evangelização e as atividades normais de um jardim de infância, 
contando com o trabalho voluntário de senhoras da própria entidade e de 
professores fornecidos pelo Estado. 
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Ação do Funcomiz 
Sob a Gestão de Joaquim Pessoa Igrejas 

Lopes 
1983 a 1984 

 
 

Funcomiz 
 
 
 
 

Recursos Aplicados no Biênio 
1983 - 1984 

 
 

Setores  
Anos Saúde 

Pública 
Educação Assistência ao 

Menor 

 
Total anual 
(Cr$ 1,00) 

1983 15.260.181,00 162.604.668,00 47.624.000,00 225.488.849,00

1984 8.215.000,00 197.666.167,00 70.720.674,00 276.601.841,00

Total 
Geral 

 
23.475.181,00 360.270.835,00 118.344.674,00 502.090.690,00
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Educação 
 

 No biênio 1983-1984 as aplicações do Funcomiz nos três setores  
ultrapassaram a casa dos  500 milhões de cruzeiros, em obras de reconhecido 
alcance social, como a manutenção de creches, aquisição de equipamentos 
médicos entre outros. 
 
 Na área da educação, nesse período, o funcomiz fez doações de 
recursos  às seguintes instituições: 

 Missão Evangélica Pentecostal (Manaus) – para restauração das 
instalações. 

 Associação dos Magistrados do Amazonas – para aquisição de um terreno 
para construção da sede. 

 Academia Amazonense de Letras (Manaus) – para aquisição de material 
permanente. 

 Centro Social do Bairro da Betânia (Manaus) – para conclusão das obras 
civis de construção da sede. 



 31

 Prefeitura Municipal de Parintins (AM) – para aquisição de equipamentos 
técnicos para uso da Prefeitura. 

 Universidade Federal do Acre – ajuda financeira para participação dos 
universitários nos Jogos Universitários Brasileiros, em Belo Horizonte/MG. 

 Prefeitura Municipal de Urucurituba (AM) – aquisição de material para a 
campanha arqueológica do município. 

 Colégio Militar de Manaus – recuperação dos vestiários do ginásio “Pedro 
Teixeira”. 

 Campanha Nacional de Alimentação Escolar Seção do Amazonas – 
aquisição de materiais de uso permanente. 

 Missão Salesiana de Iaureté (AM) – construção de uma cozinha na sede da 
Missão, no Alto Rio Negro. 

 Fundação Projeto Rondon – aquisição de troféus e medalhas para o 
programa “Esporte para todos”. 

 Coral do Amazonas – aquisição de um órgão elétrico e duas caixas de som 
para auxiliar nos ensaios do grupo. 

 Formandos dos cursos de Direito, Economia e Odontologia da Universidade 
do Amazonas – ajuda financeira para as despesas com a formatura. 

 Federação Amazonense Universitária de Desportos – para aquisição de 
material esportivo. 

 Círculo Militar de Manaus – para aquisição de material esportivo. 
 Associação dos Grupos Folclóricos do Amazonas – contribuição para 

realização do XXVII Festival Folclórico do Amazonas. 
 Coordenação do Campeonato de Peladas do Amazonas – para realização 

do XI Campeonato, em Manaus. 
 Coordenação do Encontro de Magistrados do Amazonas – para realização 

do III Encontro de Magistrados do Amazonas. 
 Coordenação  da Jornada Norte/Nordeste de Ortopedia e Traumatologia – 

para a realização da III jornada, em Manaus. 
 Universidade do Amazonas – para a realização da I Semana de Biologia. 
 Universidade do Amazonas – para realização do curso de Pós-Graduação, 

em nível de especialização, em Metodologia do ensino da Educação Física. 
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 Centro social “João XXIII” (Manaus) – para conclusão das obras de 
ampliação da sede. 

 Paróquia de São Raimundo (Manaus)  – para aquisição  de um 
videocassete para ser utilizado nos programas educativos daquela 
Paróquia. 

 Fundação Amazonense de Música (Manaus)  – apoio financeiro às 
produções culturais da entidade. 

 Centro Social do conjunto “Guilherme Alexandre” (Manaus) – para aquisição 
de material de construção para ampliação das instalações. 

 Centro Social “31 de Março” (Manaus) – ajuda financeira para construção 
de uma quadra polivalente. 

 Igreja Batista Nova Canaã (Manaus) – aquisição de material para conclusão 
das obras da Igreja. 

 Paróquia de Nossa Senhora do Bom Socorro – aquisição de material de 
construção para conclusão das obras do “Centro de Treinamento da 
Prelazia de Parintins/AM”. 

 Centro Educacional Montessori do Amazonas – aquisição de material 
didático para esse centro. 

 Formandos da Faculdade de Tecnologia, Engenharia civil e elétrica da 
Universidade do Amazonas – apoio financeiro à Comissão de Formatura 
das turmas de julho de 1984. 

 Centro Social Comunitário União (Manaus) – para aquisição de um televisor 
para lazer das crianças do bairro da União. 

 Coordenação da Semana de Química do Amazonas – apoio financeiro para 
a realização da I Semana de Química do Amazonas. 

 Academia de Ballet Clássico “José Resende” (Manaus) – apoio financeiro 
para a apresentação de bailarino do Corpo de Ballet do Teatro Municipal do 
rio de Janeiro, no Teatro Amazonas. 

 Editora Metro Cúbico – Livros e Revistas Técnicas Ltda (Manaus) – 
aquisição pelo Funcomiz de 07 coleções “Estantes Amazônicas”, para 
serem doadas a bibliotecas dos municípios do interior do Estado. 
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 Federação Amazonense de Voleibol – apoio financeiro para aquisição de 
passagens aéreas para a delegação de Voleibol Amazonense participar do 
Campeonato Brasileiro de Voleibol. 

 Polícia Militar do Estado do Amazonas – apoio financeiro para o projeto 
“Pare, olhe, viva – educação para sua segurança”. 

 Fundação Amazonense de Música (Manaus)  – para aquisição de móveis. 
 Conselho Comunitário do Bairro da Betânia (Manaus) – ajuda financeira 

para conclusão das obras da sede. 
 Sociedade de Obras Sociais Nossa Senhora de Nazaré (Manaus) – ajuda 

financeira para aquisição de material de construção. 
 Universidade de Tecnologia do Amazonas – UTAM – aquisição de material 

permanente para as instalações administrativas. 
 Secretaria de Estado da Segurança Pública do Amazonas – apoio financeiro 

para formatura dos alunos da Escola de Polícia. 
 Escola Firme na Fé (Manaus) – para restauração das instalações. 
 Pró-Menor D.Bosco (Manaus) – ajuda financeira para manutenção e 

aquisição de material de consumo para atendimento da escola da entidade. 
 

Apoio à Cultura Regional 
 
 Como atividade ligada à educação, o apoio à cultura regional tem se 
traduzido na edição de livros de autores  da Amazônia, bem como na aquisição 
de edições feitas por iniciativa de outros órgãos. 
 
 No biênio 1983-1984, o funcomiz editou as seguintes obras: 

 BRAGA, Álvaro – “A última dança de Cátia Bolerão e outros textos para  
         teatro”. 

 FALCÃO, Martha de Aguiar – “Aspectos fenológicos, ecológicos e de  
                   produtividade das frutíferas da Amazônia”. 

 MELLO, Thiago – “Manaus, amor e memória”. 
 MONTEIRO, Mário Ypiranga – “Cultos de santos e festas profano- 

                   religiosas”. 
 NERY, Guilherme Pinto – “Traços históricos da educação física no  
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                   Amazonas”  
 
 No mesmo período, Funcomiz adquiriu as seguintes obras, editadas por 
outros órgãos: 

 BRAGA, Genesino – “Fastígio e sensibilidade do Amazonas de ontem”. 
 BEZERRA, Peri Augusto – “A viúva fanática”. 
 COSTA, Carlos – “Carla, Carla”. 
 CUNHA, José Alves da –  “Ao despertar do alvorecer” . 
 MELLO, Thiago de  - “Arte e ciência de empinar papagaio”. 
 NOGUEIRA, Rita de Cássia Ramos – “Águia brava”. 
 OLIVEIRA, João Chrysósthomo de – “A crase é fácil”. 
 PERES, Jefferson Carpinteiro – “Evocação de Manaus – como eu a vi ou   

                  sonhei”. 
 POTYGUARA, José – “Do seringal ao asfalto”. 
 VIEIRA, Roberval – “Proa de canoa”. 

 
Ainda nesse período o funcomiz adquiriu sete coleções “Estantes 

Amazônicas”, contendo as seguintes obras: 
 ALMEIDA, Cláudio Graça d`- “Zona Franca – de onde para onde”. 
 ARAÚJO, Adry – “Nos cantos escuros do medo”. 
 BENCHIMOL, Samuel – “Amazônia – um pouco antes, além depois”. 
 CARVALHO, Barros de – “Sereno riacho’”. 
 CASTRO, Ferreira de – “A Selva”. 
 ENGRÁCIO, Arthur – “Contos do Mato”. 
 FARIAS, Edson Bentes – “Amazônia: fatos e hipóteses” 
 FERRARINI, Sebastião – “Quelônios – animais em extinção”. 
 FERRARINI, Sebastião – “Borba – primeira Vila do Amazonas”. 
 FERRARINI, Sebastião – “Vozes da Hiléia”. 
 FERRARINI, Sebastião – “Lábrea” 
 IANNI, Octávio – “Colonização e contra-reforma agrária na Amazônia”. 
 LINHARES, Erasmo – “O tocador de charamela”. 
 MATTOS, Gen.Meira – “Uma geopolítica pan-amazônica”. 
 MONTEIRO, Mário Ypiranga – “Fundação de Manaus”. 



 35

 SALATTI, Enéas/ SCHUBART, Herbert Otto Roger/ JUNK, Wolfang/ 
                OLIVEIRA, Adélia – “Amazônia – desenvolvimento integração  
                ecologia”. 

 SANTOS,  Breno  Augusto  dos –  “Amazônia  –  potencial  mineral  e  
                perspectivas de desenvolvimento”. 

 FREITAS, Tácito Lívio R. de/ VALVERDE, Orlando – O Problema Florestal      
               da  Amazônia brasileira”. 

 VALÉRIO, Plínio – “Água Barrenta”. 
 
 

Saúde Pública 
 
 Na área de saúde pública, no biênio 1983-1984, o Fundo Comunitário 
das Indústrias da Zona Franca de Manaus – Funcomiz, auxiliou a conclusão de 
obras de hospitais, instituições públicas e filantrópicas. 
 
 Foram beneficiadas as instituições: 

 Fundação “Allan Kardec” (Manaus) – para conclusão das obras civis da 
sede. 

 Hospital Infantil Dr. Fajardo (Manaus) – para contagem da lavanderia doada 
pelo Funcomiz no ano anterior. 

 Hospital Geral de Manaus – para aquisição de um aparelho televisor para o 
salão onde se reúnem os convalescentes. 

 Fundação Dr.Thomas (Manaus)  - apoio financeiro às comemorações e 
congraçamentos dos idosos ali residentes. 

 Maternidade Ana Nery – apoio financeiro às iniciativas de caráter 
beneficente. 

 Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas – doação de três 
bebedouros elétricos para atendimento ao publico. 

 Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas -  aquisição de veículo 
tipo “Kombi”, para transporte dos associados assistidos pela entidade; apoio 
financeiro para a manutenção da Associação. 
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 Instituto “Fillippo Smoldone” - Centro Educacional da Audição e Linguagem 
(Manaus) – ajuda financeira para manutenção da entidade. 

 
 
 
 

Assistência ao Menor 
 
 Na área de assistência ao menor as ações do Funcomiz, no biênio 1983-
1984 voltaram-se, primordialmente, para a manutenção de creches e de 
compromissos assumidos com o auxílio a tratamentos médicos especializados 
para menores carentes. 
 
 Nesse período, o funcomiz atendeu às seguintes entidades: 

 União das Mães Espíritas “Marília Barbosa” (Manaus) – para conclusão das 
obras de ampliação, aquisição de lavanderia, material cirúrgico, gabinete 
odontológico e viatura para a Comunidade Infantil “Marília Barbosa”, quem 
mantém cerca de 100 crianças da faixa de dois a seis anos de idade. 

 Casa da Criança (Manaus) – apoio financeiro para manutenção da creche 
que atende a 265 crianças de dois a seis anos de idade 

 Casa  da Criança Circulista Menino Jesus (Manaus) – para restauração do 
prédio onde funciona a entidade. 

 Legião da Boa Vontade (Manaus) – apoio financeiro para manutenção da 
creche “Alziro Zarur”. 

 Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais –APAE (Manaus)  – apoio 
financeiro para manutenção da escola. 

 Central de voluntários do Amazonas – apoio financeiro para as atividades 
assistenciais da entidade, voltadas para o menor carente. 

 Sociedade Eunice Weaver de Manaus – apoio financeiro para manutenção 
do educandário “Gustavo Capanema”, que abriga órfãos, filhos sadios de 
hansenianos. 

 Lar Santa Luzia (Manaus)  – apoio financeiro para manutenção da entidade. 
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 Ação Social de Educandos (Manaus) – apoio financeiro para aquisição de 
material de consumo para atendimento das crianças matriculadas no Jardim 
de Infância da entidade. 

 Hospital Infantil Dr.Fajardo (Manaus) – apoio financeiro para aquisição de 
material de consumo hospitalar. 

 Creche “Criança Feliz” – ajuda financeira para manutenção da entidade, 
localizada no município de Tefé/AM. 

 Casa do Candango (DF) – aquisição de materiais para a Barraca do 
Amazonas na Feira do Candango, em Brasília. 


