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Agenda
Paraná - Foz do Iguaçu vai 
sediar o Seminário Ibero-
Americano de Diversidade 
Linguística

O evento vai discutir 
políticas públicas para a 
salvaguarda da diversidade 
linguística dos países Ibero-
americanos.
Leia mais

Pará - Exposição do 
IPHAN destaca a força da 
corda do Círio na cultura 
da fé do PA

A mostra está em cartaz 
no Museu da Universidade 
Federal do Pará (UFPA), 
em Belém, e ficará aberta 
ao público até 30 de 
novembro.  
Leia mais

Mundo
Camboja - Laser descobre 
‘Atlântida’ perdida em 
selva

Nas profundezas da selva 
do Camboja encontram-
se os restos de uma vasta 
cidade medieval que 
permaneceu escondida até 
o século 19. 
Leia mais

Grécia - O ‘Titanic’ do 
mundo antigo

Uma equipe internacional 
de mergulhadores 
e arqueólogos está 
recuperando do fundo 
do mar grego um 
impressionante conjunto 
de artefatos e dados 
científicos de um antigo 
naufrágio.
Leia mais
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Brasil e Colômbia renovam acordo para intercâmbio técnico-
cultural

Mecanismos de financiamento, gestão público-privada e 
sistema nacional do patrimônio foram alguns dos temas 
discutidos.
 Leia mais

Brasília recebe vencedores do Prêmio Rodrigo Melo Franco de 
Andrade

A cerimônia que ocorre no dia 04 de novembro, às 19h, 
reunirá os representantes das seis ações vencedoras. Cada 
uma dessas receberá o valor de R$ 25 mil. 
Leia mais

SP - Iguape recebe a exposição fotográfica ‘Jongo no Sudeste’

A exposição é composta por 50 imagens que mostram 
as rodas, danças e o bater dos tambores como forma de 
expressão. Pode ser conferida até o dia 8 de novembro . 
Leia mais

MG - IPHAN lança Dossiê sobre a produção do Queijo Minas 
Artesanal, patrimônio cultural do Brasil.

Tipicamente mineiro, mas conhecido nacional e 
internacionalmente, o queijo minas é tão peculiar que seu 
feitio artesanal é considerado patrimônio cultural do Brasil  
Leia mais

PI - Selo lançado em São Raimundo Nonato já está em 
circulação

Com uma tiragem de 900 mil selos, os Correios lançaram, 
simultaneamente, em São Raimundo Nonato (PI), São Paulo 
(SP), São Luís (MA) e Cuiabá (MT) o Selo Animais Pré-
Históricos do Brasil. 
Leia mais

RJ - Cristo Redentor tem segredos guardados há 83 anos

Os milhares de pedaços de pedra-sabão da estátua também 
carregam um segredo: no verso das pastilhas, há nomes dos 
familiares das pessoas que fizeram a colagem do material. 
Leia mais

MA - Belezas e Contrastes do Maranhão - Patrimônio Histórico 
Cultural

O Caminhos da Reportagem de quinta-feira (16), às 22h, 
traz um especial sobre o Maranhão, o estado que encanta 
pelas lendas. 
Leia mais
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