
Agenda
Caixa Cultural abre 
seleção de projetos para 
2015 

Os interessados poderão 
se inscrever nos quatro 
programas culturais da 
Caixa. As inscrições serão 
feitas exclusivamente 
por meio de formulário 
eletrônico, até as 18h do 
dia 7 de julho.  

Leia mais

IPHAN reabre prazo para 
readaptação de sala do 
cineclube

A abertura de propostas 
do certame, por pregão 
eletrônico, será em 3 
de julho, às 9h30min. 
A publicação pode ser 
conferida na página 11, 
seção 3 do Diário Oficial da 
União.

Leia mais

Mundo
Alemanha – Abadia na 
Alemanha se torna o 39º 
patrimônio da Unesco

A abadia foi construída por 
monges beneditinos nas 
margens do rio Weser no 
ano de 822. 

Leia mais

Haiti - Unesco vai 
examinar destroços que 
podem ser de caravela de 
Colombo

Organização enviará 
missão de especialistas 
ao Haiti. Destroços que 
podem ser da ‘Santa María’ 
estão submersos. 

Leia mais
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Aracati (CE) entrega obra do programa Ação de Financiamento 
para Recuperação de Imóveis Privados 

A iniciativa é uma parceira do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) com o Banco do 
Nordeste do Brasil (BNB) e a Prefeitura de Aracati. 
Leia mais

Concluída a obra da Estação Ferroviária de Urutaí (GO) 

A Estação Ferroviária da cidade de Urutaí (GO) foi restaurada 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) e vai ser entregue no dia 27 de junho.
Leia mais

MS - FCMS abre inscrições para o III Concurso de Fotografias 
NOB 100 anos

Serão selecionadas vinte fotografias que passarão a compor 
o acervo do Museu da Imagem e do Som. Os prêmios serão 
de R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente. 
Leia mais

BA - Cine-Theatro Cachoeirano é reinaugurado após 20 anos 
fechado

O espaço, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), em 1937, teve investimento em 
torno de R$ 6 milhões para ser reativado.  
Leia mais

PR - Concurso de desenho divulga Patrimônio do Litoral do 
Paraná

A primeira edição do concurso será em Antonina e vai 
abranger alunos do ensino fundamental II (de 6º ao 9º ano) 
das escolas estaduais do município. 
Leia mais

RJ - Igreja de São Francisco da Prainha reabre para visitação

Uma das principais relíquias de arquitetura barroca do Rio, a 
Igreja de São Francisco da Prainha, construída há 318 anos, 
acaba de abrir as portas a cariocas e turistas. 
Leia mais

SC - Patrimônios históricos serão revitalizados na Grande 
Florianópolis

Três de seus principais espaços passam ou devem passar 
por melhorias estruturais que vão garantir a abertura e a 
conservação de obras e prédios. 
Leia mais
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