
Agenda
20ª Festa das Paneleiras 
revive tradição culinária 
do Espírito Santo

A celebração da Festa 
vai contar com atrações 
musicais e pratos 
elaborados nas panelas. 
O evento tem início nesta 
sexta-feira (31) e termina 
no domingo (2), com 
entrada gratuita, em 
Goiabeiras, na Grande 
Vitória.  
Leia mais

Centro de Porto Alegre 
toma forma para Feira do 
Livro; veja programação

Confira a programação 
completa da feira, que vai 
homenagear o Canadá.O 
evento acontece a céu 
aberto e começa na 
próxima sexta-feira (31).
Leia mais

Mundo
Peru - Encontrada pedra 
inca com 13 arestas 

Até agora, a pedra de 
origem inca mais famosa 
era a de 12 arestas, que 
integra o muro do palácio 
arcebispal de Cusco, antiga 
capital do império inca.
Leia mais

Unesco, Haiti e 
arqueólogos disputam a 
localização da caravela de 
Colombo

Santa Maria é considerada 
um dos maiores tesouros 
da arqueologia submarina, 
fez parte da primeira 
expedição de Cristóvão 
Colombo.   
Leia mais
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Iphan realiza debates com os vencedores do Prêmio Rodrigo 
Melo Franco de Andrade

As mesas redondas com os vencedores da 27° Edição do 
Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade vão acontecer nos 
dias 03 e 04 de novembro, em Brasília. 
Leia mais

RJ - Ministério da Cultura lança ação do PAC Cidades Históricas 
no Museu de Belas Artes 

O Projeto, incluído entre as ações do do PAC Cidades 
Históricas, engloba 10 projetos que contam com recursos no 
valor total de R$ 20 milhões. 
Leia mais

BA - Vapor restaurado vira Centro de Informações Turísticas no 
Vale do São Francisco

Embarcação encomendada por Dom Pedro II navegava pelo 
Velho Chico, virou peça rara e passou a ser atração para 
quem passa pela Orla Nova de Juazeiro.
Leia mais

GO - Museu de Arte Sacra passará por obra de conservação

O Iphan assinou termo com o Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram) para executar obra de conservação do Museu de 
Arte Sacra da Boa Morte, na Cidade de Goiás. 
Leia mais

SP - Árvore ameaçada de ser cortada vira patrimônio histórico 
de Rio Preto

A árvore que tem 80 anos e mais de 30 metros de altura 
não poderá ser cortada. Guapuruvu estava ameaçada de ser 
cortada para construção de prédios. 
Leia mais

MG - Exposição sobre Vinícius de Morais e Mário de Andrade é 
aberta em Governador Valadares

São 32 banners na exposição, que tem no conteúdo trechos 
e frases de clássicos de Mário de Andrade, e vários textos de 
Vinicius de Morais.
Leia mais

RJ - Frescobol entra para a história

O esporte que nasceu nas areias de Copacabana há cerca 
de 60 anos e continua sendo praticado deverá ser tombado 
como patrimônio imaterial do Rio.
Leia mais
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