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Promovida pela Fundação Santos Dumont e com colaboração dos ministérios da Aeronáutica, Relações Exteriores, Fazenda e Viação. Patrocinado pela
Federação das Indústrias de São Paulo e a Federação do Comércio.
Instalada em uma área coberta de 30 mil m2 no parque do Ibirapuera, no período de 15 de março a 28 de abril 1963.
Estavam presentes 14 países com suas principais amostras do que tinham de mais moderno e revolucionário no campo aeronáutico.
Em destaque estavam: EUA com o seu avião estratosférico X-15 e a cápsula Sigma 7 que deu 3 voltas ao redor da Terra. A União Soviética com o maior avião de
transporte do mundo - TU-114. A França mostrou o seu helicóptero - Aluette III.
Uma exposição de modelos e miniaturas de aeronaves também foram apresentados, com forte apelo entre as crianças. Vários congressos e simpósios com
relação ao tema foram realizados no período do evento.

Brasil-15/03/1963
Exposição Internacional Aeronáutica e Espaço - São Paulo/SP

A Usina Hidrelétrica de Jupià (Engenheiro
Souza Dias) está situada sobre o Rio
Paraná, na intersecção com o rio Sucuriú,
no ponto chamado Jupià, entre as cidades
de Três Lagoas (Mato Grosso do Sul) e
Castilho (São Paulo).
A construção da Usina de Jupiá foi iniciada
no início dos anos 60 pelo então governador
de São Paulo - Ademar Pereira de Barros, e
finalizada no ano de 1974, utilizando
tecnologia inteiramente brasileira.
A Usina está entre as maiores usinas
hidrelétricas do Brasil, possui 14 unidades
geradoras, que geram até 1.551,2 MW, sua
barragem tem 5.495 m de comprimento e
seu reservatório, que capta água de uma
região de 470.000 km .
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Brasil-10/09/1969
Inauguração da Usina De Jupiá

Corrida Internacional de São Silvestre é realizada na cidade
de São Pulo/SP no dia 31 de dezembro (dia de São Silvestre).
A sua primeira edição foi no ano de 1925 com um total de 60
inscritos e 45 correram a prova - Vencida pelo jogador de
futebol Alfredo Gomes, que completou os 8,8 km do percurso
em 33:21. A prova foi realizada apenas por corredores
brasileiros até 1945.
A participação feminina na prova se deu no ano de 1975.

Brasil-23/12/1974
50 Corrida São Silvestre de São Paulo/SP
a
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A Fábrica Getúlio Vargas foi inaugurada em 15
de março de 1909, no então recém criado
município de Piquete-SP. A ideia de s u a
construção foi iniciativa do Ministro da Guerra
(1898-1902) Marechal João Nepomuceno
Medeiros Mallet, filho do Marechal Emilio Luis
Mallet, patrono da Artilharia do Exército.
Localizada na Av. 15 de março, s/n° - Portão da
Limeira-Pique te-SP
Dentre seus principais produtos destacam-se:
nitrocelulose (colódio, alta e baixa nitração);
trinitrotolueno (TNT); nitroglicerina; gelatina
explosiva; pólvora de base simples; pólvora de
base dupla; éter sulfúrico; plastex; dinamites
gelatinosas; grãos propelentes base dupla; e
abrigos temporários de alto desempenho.

Brasil-19/11/1959
Cinquentenário da Fábrica Getúlio Vargas, Piquete/SP

Brasil-16/07/1985
XI Congresso Eucarístico Nacional, Aparecida/SP

|j)á0 Paillo/SP

Brasil-30/09/1942
IV Congresso Eucarístico Nacional
São Paulo/SP
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1 dia de circulação
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Ministério das Comunicações

O Metro paulista começou a funcionar em toda a sua extensão inicial no dia 26 de setembro de 1975. Na
época eram 17,2 quilómetros, sendo que 13,9 quilómetros são constituídos de túneis e 3,3 quilómetros de
vias elevadas. Haviam 20 estações ao longo da linha que liga as regiões Norte e Sul da cidade, passando
pelo centro em via subterrânea. Um sistema de integração rodo-ferroviária possibilitava a transferência de
passageiros em diversos pontos do traçado.

Brasil-26/09/1976
Metro de São Paulo/SP

A Usina Hidrelétrica de Salto Grande
(Lucas Nogueira Garcez) está localizada
no rio Paranapanema entre os municípios
de Salto Grande/SP e Cambará/PR, seu
período de construção foi de 1951 até
1958.
A usina possui 4 turbinas tipo Kaplan e
opera com potência máxima de 74 MW, a
partir de um desnível de 15,3 m. A área do
reservatório é de 12 km .
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Brasil-24/02/1954
X Congresso Internacional de Organização Científica

O evento a c o n t e c e no Pavilhão
Ciccillo Matarazzo do Parque do
Ibirapuera, que foi construído junto
com todos os seus outros edifícios em
1954. O prédio também é conhecido
como Pavilhão da B i e n a l e foi
concebido por Oscar Niemeyer com
projeto e s t r u t u r a l de J o a q u i m
Cardozo como forma de comemorar o
4° Centenário da cidade de São
Paulo/SP.

Brasil-04/09/1965
VIII Bienal de São Paulo/SP

Brasil-28/04/1958
Inauguração da Usina Hidrelétrica de Salto Grande

São Paulo/SP

Quarta edição do evento multiesportivo, realizado
na cidade de São Paulo/SP, entre os dias 20 de abril
e 5 de maio. A delegação brasileira era composta
por 385 atletas, entre os 1 665 participantes. O
judo foi a modalidade estreante da competição de
um total de 21 modalidades esportivas.
O quadro de medalhas teve os EUA em primeiro
lugar com um total de 199 medalhas sendo 106 de
ouro e o Brasil ficou em segundo lugar com um
total de 52 medalhas sendo 14 de ouro.
No futebol o Brasil ficou com o ouro de forma
invicta (1° titulo), Argentina com a prata e o Chile
com o bronze.

Brasil-22/05/1963
IV Jogos Pan Americanos - São Paulo/SP

