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No dia 24 de setembro de 1953, chegava a cidade do Rio de 
Janeiro/DF com grande comitiva o presidente da Nicarágua -
General Anastasio Somoza Garcia. Foi recebido pelo 
Presidente da República Getúlio Vargas com honras militares 
no aeroporto do Galeão. A visita na capital contou com 
almoço, visitas e seção solene na reitoria na Universidade do 
Brasil. 
A comitiva ainda visitou Salvador/BA e São Paulo/SP. 

Após leitura em periódico (Jornal do Brasil) que noticiou a 
visita, percebi que se tratou de uma visita meramente social. 

Anastasio "Tacho" Somoza Garcia nasceu em 1 de fevereiro 
de 1896 em San Marcos, foi militar e político. Foi o 34° e 39° 
presidente da Nicarágua. 
Comandou o pais, com grande apoio do EUA, como ditador de 
1936 até 1956, quando foi assassinado. Durante quase duas 
décadas utilizou como ferramenta de governo a corrupção, 
repressão e a perseguição de adversários politicos, acumulou 
uma enorme fortuna, sendo considerado um dos homens mais 
ricos da América Latina, bem como a sua família. 

Em 1955, a constituição foi modificada para permitir que ele 
pudesse concorrer a um novo mandato. Pouco depois de ser 
nomeado, foi atingido por um tiro no peito, em 21 de setembro 
de 1956, disparado pelo poeta Rigoberto Lopez Perez na 
cidade de Leon, e morreu dias após ser removido para um 
hospital na Zona do canal do Panamá. Seu filho mais velho, 
Luis Somoza, o sucedeu. 

Brasi l -24/09/1953 
Visita do Presidente General Anastácio Somoza, da Nicarágua 
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Mundial de voleibol masculino - 28/10/1960 a 11 /11/1960 
Rio de Janeiro /RJ 

Equipes participantes: 

-UniãoSoviética/ Tchecoslováquia/ Roménia 
-Polónia/Brasil / Hungria/ Estados Unidos 
-Japão/ França/ Venezuela/ Argentina 
-Paraguai / Uruguai /Peru 

O selo destaca os inconfundíveis traços 
arquitetônicos de Oscar Niemeyer, uma 
referência ao Palácio da Alvorada -
Residência Of ic ia l do Pres idente da 
República. A cidade de Brasília, a nova 
capital federal, recentemente inaugurada em 
21 de abril do mesmo ano, 1960. 

Resultado masculino 

H U R S S Tchecoslováquia Q Roménia 

Mundial de voleibol feminino - 28/10/1960 a 14/11 /1960 
Rio de Janeiro/RJ 

Grupo A: 

- Argentina / Japão / Polónia / Uruguai 

Grupo B: 
-Alemanha Ocidental / Brasil / Estados Unidos 

Resultado feminino 

jfr U R S S l " J a p ã o H 

Grupo C: 
- Tchecoslováquia / Peru / União Soviética 

Brasi l -11/11/1960 
Campeonatos Mundiais de Voleibol - II Feminino / IV Masculino - Rio de Janeiro/GB 
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Equipes participantes: 

-Bras i l 
-Argentina 
-Austrália 
-Chi le 
- C u b a 
- Tchecoslováquia 
-México 
- Paraguai 
-Peru 
- Estados Unidos 
- Hungria 
-União Soviética 

E s t a d o s U n i d o s União Soviética H Tchecoslováquia 

| P[JJ\[|j[ : O Rio de Janeiro em 1957 era a capital federal, essa a razão do 
DF (Distrito Federal) nos carimbos. 

Brasi l -12/10/1957 
2° Campeonato mundial feminino de basquetebol - Rio de Janeiro/DF 
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Quarenta e três portugueses, reunidos num velho sobrado da 
antiga Rua Direita, hoje Primeiro de Março, fundaram a 14 de 
maio de 1837, o Gabinete Português de Leitura. No dia 10 de 
junho de 1880, quando a comunidade festejava o tricentenário de 
Camões, o Imperador D. Pedroll lançava a primeira pedra do belo 
edif ic io-sede da Rua Luis de Camões, n° 30, Centro, concluído em 
1887, um autêntico monumento da cidade do Rio de Janeiro. 
O edifício foi projetado pelo arquiteto português Rafael da Silva e 
Castro, em estilo neomanuelino. Este estilo arquitetônico evoca o 
exuberante estilo gótico-renascentista vigente à época dos 
descobrimentos portugueses, denominado como manuelino em 
Portugal por haver coincidido com o reinado de D. Manuel. 
São incalculáveis os serviços prestados a Portugal e ao Brasil 
pelo Real Gabinete, ao longo de sua centenária existência. 
Mantém uma biblioteca pública com um acervo de cerca de 
250.000 volumes, a serviço de todos que a procuram. 
Paralelamente, através do seu Centro de Estudos, promove 
cursos anuais abrangendo temas culturais luso-brasileiros, 
ministrados gratuitamente e com diplomas de valor curricular. 

^íquírenttnário bo ftfal «gabinete ftrtugutó be feitura 

Bras i l 87 CiS 3 0 , 0 0 

S ESQUI CENTENARIO DE FUNDAÇÃO 
DO R E A L GABINETE PORTUGUÊS DE L E I T U R A 
1837-1987 

Brasi l -27/08/1987 
150 Anos da fundação do Real Gabinete Português de Leitura 
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F O L H I N H A C O M E M O R A T I V A 

REUNIÃO DO IBRD -1FC IDA • I M F 

1967 
BRASIL 

O Fundo Monetário Internacional, do Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento e s e u s afil iados 
escolheram a cidade do Rio de Janeiro/GB para realizar a XXII 
Reunião Anual da Junta de Governadores dessas entidades. 
O evento aconteceu de 25 a 29 de setembro de 1967. 
Compareceram os mais importantes representantes das 
finanças internacionais e emissários de diversos governos, 
totalizando cerca de três mil participantes. 
O Evento foi patrocinado pelo governo federal e organizado 
pelo Banco Central Brasileiro. 

I Q„ V \' Jp t | « I Ã 0 00 IBRO • IFC-HJAIMF 

^ J l V f l 

C O R R E I O 
MO 0£ JANEIRO - GB 

Brasi l -25/09/1967 
2 2 a reunião do IBRD - IFC - IDA - IMF 

O Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janeiro é o mais antigo do Brasil. Foi 
fundado pelo Imperador D.Pedro II em 1856, o Imperador decidiu organizar 
o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, reunindo sob uma mesma 
administração as diversas seções que até então existiam (nos Arsenais de 
Guerra e de Marinha, Repartição de Obras Públicas e Casa de Correção). 
Em abril de 1860 foi publicado o primeiro regulamento, onde constava sua 
subordinação ao Ministério da Justiça. 
Em 1864 a Diretoria Geral foi instalada na Praça da Aclamação (atual Praça 
da República), endereço que permanece até os dias de hoje como sede do 
Comando Geral do CBMERJ. 
Com a Proclamação da República em 1889, a Corporação passou a 
denominar-se Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. 
Em 21 de abril de 1960 a capital federal transferiu-se do Rio de Janeiro para 
Brasília, e o antigo Distrito Federal foi transformado no estado da 
Guanabara, passando a Corporação a denominar-se Corpo de Bombeiros 
do Estado da Guanabara (CBEG). 
Em 15 de março de 1975 realizou-se a fusão do estado da Guanabara com o 
do Rio de Janeiro, por meio da Lei Complementar n° 20, de 1° de julho de 
1974. Após a fusão, o Corpo de Bombeiros fluminense foi desmembrado da 
PM e unificado com o guanabarino. A Corporação passou então a designar-
se como Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBERJ). 

Brasi l -16/10/1967 
Centenário do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro 

Brasi l -20/09/1959 
XI Congresso Internacional 

de Estradas de Rodagem 
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BRASILIANA 79 - 15 A 23 DE SETEMBRO DE 1979 

1.° dia de c i rcu lação 
Empresa Brasi le i ra de Corre ios e Telégrafos 

Leandro Joaquim - Pintor, cenógrafo e arquiteto 

Painéis ovais: 
- Vista da Lagoa do Boqueirão e dos 
Arcos da Carioca 

- Pesca da baleia da Baia da Guanabara 
- Vista da Igreja da Glória 

Brasi l -15/09/1979 
Pinturas do Rio de Janeiro do século XVIII - Terceira exposição mundial de filatelia temática / Brasiliana 79 

Brasi l -16/10/1967 
2° Festival Int. da Canção 

Brasi l -30/09/1968 
3° Festival Internacional da Canção 

Realizada no período de 14 a 17 de maio de 1990, na cidade do Rio de 
Janeiro. Pela primeira vez, em mais de quarenta anos, esse importante 
evento deixará a Europa para se realizar na América Latina. 
Principais temas do congresso: 
- O transporte rodoviário, condição indispensável para o desenvolvimento 
económico". 
-Transporte rodoviário internacional, problemas e soluções. 
- Progresso tecnológico a serviço do transporte rodoviário. 
A IRU - International Road Transport Union, foi criada em 1948 com o 
objetivo de contribuir para com o desenvolvimento do transporte 
rodoviário, doméstico e internacional em todos os paises. 

Brasi l -14/05/1990 
XXII Congresso da União Int. de Transporte Rodoviário 
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O Hotel Nacional está situado no bairro de São Conrado, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. 
Localiza-se no cruzamento da Avenida Niemeyer com a Avenida Aquarela do Brasil, em frente à 
Praia de São Conrado. Fundado em 1972 pelo empresário José Tjurs, proprietário da antiga rede 
de hotéis Horsa, o projeto do hotel é de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer e seus jardins foram 
idealizados pelo paisagista Burle Marx. 
O edifício do hotel, de formato cilíndrico e envidraçado, possui um total de 417 apartamentos, de 33 
a 300 metros quadrados, distribuídos em 34 andares. O hotel ocupa uma área de 125 mil metros 
quadrados de espaços interiores e ao ar livre. 
O hotel que já foi administrado pelos grupos Horsa e Melia, atualmente, é administrado por um 
grupo de sócios. 

Brasi l -16/07/1979 
Brasiliana 1979 - III Exposição Mundial de Filatelia Temática 

I Exposição Interamericana de Filatelia Clássica 

1 Brasil 92 
as 1.200,00 

Ano âo Turismo nas Américas 

~ PRÓ-BRASILIANA 93 

Brasil 92 
as 9.000,00 

A Organização Mundial do Turismo - OMT, 
determinou que o ano de 1992 fosse o «Ano do 
turismo nas Américas». 

Em destaque pontos turísticos famosos na cidade 
do Rio de Janeiro: 
Pão de Açúcar e a praia do Pepino 

Brasi l -18/11/1992 
Ano do turismo nas Américas 

Brasi l -20/09/1963 
VIII Congresso 

Internacional de (Leprologia) 
Hanseniase - Rio de Janeiro 

Brasi l -18/12/1982 
Brasiliana 1983 - Rio de Janeiro/RJ 



2014 - Copa do Mundo do Brasil - Sedes $ j p (je Janeiro/RJ 4? , 

Sesquicentenãrio do Observatório Nacional 
1° dia de circulação 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

O Observatório Nacional foi criado em 1827 por um decreto do imperador dom 
Pedro I, sendo uma das instituições cientificas mais antigas do país. 
Desenvolve pesquisas, ensino, prestação de serviços tecnológicos. 
Responsável pela geração, distribuição e conservação da Hora Legal 
Brasileira. Pesquisas e estudos em astronomia, astrofísica e geofísica. 
Localizado no número 77 da rua General José Cristino, no bairro imperial de 
São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ 

Brasi l -15/10/1977 
Sesquicentenário do Observatório Nacional - Rio de Janeiro/RJ 

Brasi l -14/04/1969 
Inauguração da fábrica de papel moeda - Rio de Janeiro/RJ 
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Brasil 79 

Em 5 de março de 1979, iniciaram-se as operações do Metro do Rio de Janeiro. 
As obras do trecho inicial Metro Rio duraram 9 anos, o sistema com extensão de 
4,3 km, era composto apenas pela Linha 1 com S estações: Praça Onze, 
Central, Presidente Vargas, Cinelândia e Glória. 

Brasi l -05/03/1979 
Inauguração do Metro do Rio de Janeiro 

C o r J e i t » o« 
do Bras i l O. 

HAUIIIUAMÍJ 
Brasi l -21/07/1962 

Campeonato Brasileiro de 
Vela C l a s s e Snipe - Rio de Janeiro 

BRASIL CORREIO 
• y\ - - -

O Rotary é uma rede global de l íderes 
comunitários, amigos e vizinhos que veem um 
mundo onde as pessoas se unem e entram em 
ação para causar mudanças duradouras em si 
mesmas, nas suas comunidadese no mundo todo. 

os mais de 35.000 Rotary Clubs trabalham para: 

- Promover a paz 
- Combater doenças 
- Fornecer água limpa e saneamento 
- Cuidar da saúde de mães e filhos 
- Apoiar a educação 
- Favorecer o desenvolvimento económico 

Brasi l -16/12/1960 
39 a Convenção Internacional Do Rotary Club 

Rio de Janeiro/RJ 
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Centenário do Museu Naval e Oceanográfico 
1 ° dia de circulação 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

O Museu Naval localiza-se na rua Dom Manuel.15, Praça XV, Centro, Rio de Janeiro/RJ. É um espaço destinado à 
preservação da memória naval brasileira. O seu prédio construído em 1868, para servir de sede ao Clube Naval, 
apresenta estilo eclético, a partir de 1972 as suas dependências foram ocupadas pelo acervo do Museu da Marinha. 
O seu acervo é constituído de modelos navais, obras de arte, canhões resgatados de navios naufragados, figuras de 
proa, medalhas e documentos históricos. 

Brasi l -23/03/1984 
Centenário do Museu Naval e Oceanográfico 

50 Anos do Instituto Militar de Engenharia 
1 0 dia de c i rcu lação 
E m p r e s a Brasi le i ra de Corre ios e Telégrafos 

O Instituto Militar de Engenharia (IME) é uma instituição de ensino superior pública, pertencente ao exército 
brasileiro que oferece cursos de graduação e pós-graduação em engenharia. Fica localizado na Urca, bairro da 
zona sul carioca, mais precisamente na Praia Vermelha, ao lado da estação do Bondinho do Pão de Açúcar. 

Brasi l -11/08/1981 
50 anos do Instituto Militar de Engenharia 


