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Agenda

IPHAN recebe artigos 
inéditos para a Revista do 
Patrimônio

Serão publicarados 
dez artigos inéditos, 
sendo cinco de autoria 
de servidores e cinco 
de pesquisadores ou 
especialistas sem vínculo 
com a instituição.  Leia 
mais

Divulgado o edital do 
programa Memória do 
Mundo

Estão abertas até 31 de 
julho as inscrições para 
o Programa Memória do 
Mundo 2014 (MoWBrasil), 
da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura 
(UNESCO). Leia mais

Mundo
Japão - Fábrica japonesa 
do séc. XIX pode ser 
listada como Patrimônio 
Cultural

Um órgão consultivo da 
UNESCO recomendou 
uma fábrica de seda do 
século 19, localizada em 
Tóquio, para ser listada 
como Patrimônio Cultural 
Mundial. Leia mais

Itália - Governo anuncia 
plano de privatização do 
patrimônio público na 
Itália

O plano de privatização 
mexe com um patrimônio 
caro para o mundo: 
a infinita riqueza 
arquitetônica do país. Leia 
mais
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 Complexo Ferroviário de Codó (MA) foi totalmente restaurado

A comunidade de Codó, no Maranhão, receberá no próximo 
dia 16 de maio, Estação Ferroviária e do Memorial da 
Cidade. Leia mais

Aberta consulta pública para registro do fazer da Cajuína

O pedido de registro da Produção Tradicional e Práticas 
Socioculturais no Piauí foi apresentado pela Cooperativa de 
Produtores de Cajuína do Piauí. Leia mais

IPHAN distribuirá R$ 1 milhão em prêmios para ações de 
preservação, valorização e documentação do Patrimônio 
Cultural dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz 
Africana

Inscrições devem ser feitas até 05 de julho. Categorias são 
voltadas a ações de preservação realizadas pelo Instituto ou 
desenvolvidas por associações representativas. Leia mais

Prêmio ANA 2014 recebe inscrições até 30 de maio

Premiação da Agência Nacional de Águas reconhece práticas 
que contribuam para a gestão e o uso sustentável da água 
no País.  Leia mais

MG - Para proteger o patrimônio, nada de carros no centro 
histórico de Tiradentes

As prefeituras estudam restringir ou até impedir a total 
circulação de veículos nas áreas antigas devido ao grande 
número de carros nos feriados e finais de semana. Leia mais

MS - Com revitalização, Corumbá terá novamente o seu 
Mercadão Municipal 

O espaço, localizado no centro da cidade, foi um dos 
contemplados com recursos do programa federal PAC das 
Cidades Históricas. Leia mais

BA - Livros raros do Mosteiro de São Bento são restaurados e 
digitalizados

Obras raras do acervo foram digitalizadas e público já pode 
conferir. Projeto de restauração e digitalização durou cerca 
de dois anos. Leia mais
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