
Agenda
Mato Grosso do Sul vai 
receber o I Simpósio 
sobre Arte Rupestre

Profissionais da área vão 
apresentar o Inventário da 
Arte Rupestre, um trabalho 
inédito de pesquisa que 
durou mais de um ano e 
resultou no mapeamento 
de 88 sítios encontrados 
no estado.  

Leia mais

Casa de Oswaldo Cruz 
promove Jornada de 
Arquitetura e Preservação

O evento, que marca os 
25 anos do Departamento 
de Patrimônio Histórico da 
unidade, pretende discutir 
os desafios enfrentados na 
preservação do patrimônio.

Leia mais

Mundo
Rússia - “Colete à prova 
de balas” da Idade do 
Bronze encontrado na 
Sibéria 

Um colete único feito de 
osso, com cerca de 4.000 
anos, foi encontrado nos 
arredores da cidade de 
Omsk.

Leia mais

Espanha - Évora e 
Cáceres querem lançar 
intercâmbio cultural

É possível que a iniciativa 
aconteça  em novembro 
nas comemorações dos 
28 anos de Patrimônio 
Mundial das cidades.  

Leia mais
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MG - Acervo de Sant´Ana será doado ao IPHAN durante 
inauguração de Museu

São 291 imagens devocionais de Sant´Ana, produzidas entre 
os séculos XVII e XX. É considerada a protetora dos lares, da 
família, bem como dos mineradores. 
Leia mais

SC - Igreja em Santa Catarina é tombada pelo IPHAN

A decisão é do Conselho Consultivo do Patrimônio, reunido 
na sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), em Brasília.
Leia mais

DF - Fortificações em quatro estados são tombadas pelo Iphan

Patrimônios estão localizadas nos municípios de Óbidos (PA), 
Rosário (MA), Bonfim (RR), Corumbá (MS) e Ladário (MS). A 
76° reunião do Conselho aconteceu IPHAN.
Leia mais

SE - Iphan reconhece igreja de Maruim como Patrimônio 
Nacional

O município de Maruim, distante a 30 km de Aracaju, passa 
a contar com o seu primeiro Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, a Igreja Matriz de Nosso Senhor dos Passos. 
Leia mais

RS - Prédio do antigo Hotel Glória passa a integrar o Patrimônio 
Histórico do Município

O tombamento é um instrumento legal de proteção dos 
bens de interesse cultural para a sociedade, e tem como 
finalidade preservar a identidade do local. 
Leia mais

PA - Carimbó é declarado patrimônio cultural imaterial

Com a medida, a dança, executada ao som de instrumentos 
artesanais, por mulheres com saias rodadas e homens com 
camisas coloridas, passa a ter mais apoio do Estado. 
Leia mais

SP - Jardim Público se torna oficialmente patrimônio histórico 
em Rio Claro

Condephaat confirmou tombamento do espaço no início 
de agosto. Qualquer mudança que altere as características 
originais será proibida.
Leia mais
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