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Agenda
Boas práticas de Sal-
vaguarda do Patrimônio 
Cultural Imaterial serão 
premiadas pelo Iphan

Está aberto o Edital 
Prêmio Boas Práticas de 
Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Imaterial, no 
âmbito do Programa 
Nacional do Patrimônio 
Imaterial – PNPI 2015.

1ª Jornada do Patrimônio 
Histórico da Cidade de 
São Paulo

O evento vai oferecer 
entre os dias 12 e 13 de 
dezembro visitas a imóveis 
tombados da cidade, além 
de oficinas e palestras, com 
o objetivo de reaproximar a 
população dos patrimônios 
e da história de São Paulo.
Leia mais
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Quatro novos bens ganham proteção federal

A lista de bens protegidos pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) aumentou durante a 
81ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.
Leia mais

Imóvel da União ocupado por grupo de salvaguarda passa a 
ser isento de imposto

A decisão estabelece os procedimentos para a concessão de 
anistia de débitos patrimoniais e de benefício de isenção do 
pagamento de taxas de ocupação, de foros ou de laudêmios. 
Leia mais

TO - Em dez anos de pesquisa, Nuta cataloga mais de 69 mil 
peças de sítios arqueológicos 

São machados, facas, pontas de flechas e urnas funerárias 
que permitirão aos pesquisadores entender sobre o processo 
de ocupação e humanização na região pesquisada. 
Leia mais

RJ - Obra de complexo policial chega a 80% de conclusão

Com previsão de conclusão para este ano, o complexo 
policial, foi aprovado pelo Instituto Estadual do Patrimônio 
Cultural (Inepac) e o Iphan. 
Leia mais

AL - Prefeitura de Penedo e Iphan assinam ordens de serviço 
para restauração do Monte Pio dos Artistas e construção da 
Marina Pública

Os dois projetos aptos a ter início somam R$ 2 milhões em 
investimentos do Governo Federal, recursos captados diante 
de projetos apresentados pela Prefeitura e o Iphan. 
Leia mais

RJ - Iphan inaugura exposição sobre os 110 anos da Avenida 
Rio Branco 

Mostra retrata transformações ocorridas em uma das 
principais vias do Rio. Com entrada gratuita, ela ficará em 
cartaz até o fim da Rio-2016.
Leia mais

PI - Iphan anuncia recursos para imóveis privados em Parnaíba.

O Iphan anunciou a liberação de R$ 590 mil para 
dar andamento ao Programa de Financiamento para 
Recuperação de Imóveis Privados. 
Leia mais
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Mundo
Inglaterra: mistério de 
Stonehenge começa a ser 
desvendado 

Origem das pedras já 
foi descoberta. Agora 
pesquisadores querem 
descobrir como as rochas 
foram parar no sítio 
arqueológico. 
Leia mais

Caves do Vinho do Porto 
é candidata a Patrimônio 
da Humanidade em 2016 

A equipa que irá 
preparar a apresentação 
da candidatura, já foi 
constituída. 
Leia mais
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