
Mundo
Montanhistas encontram 
ruínas incas pelo Google 
Earth e partem em 
expedição

Os montanhistas 
profissionais Maximo 
Kausch e Pedro Hauck 
localizaram no Google 
Earth ruínas incas em várias 
montanhas de até 5000m 
de altitude nos Andes. 
Leia mais

Guerra está destruindo 
o patrimônio cultural da 
Síria

A guerra na Síria 
está acabando com 
o patrimônio cultural 
do país, sem que seus 
cidadãos possam impedir 
a destruição de templos, 
estátuas e mausoléus.   
Leia mais

Agenda
Sítio Roberto Burle Marx 
realiza 3ª Jornada de 
Pintura

A 3ª Jornada de Pintura 
vai acontecer no próximo 
dia 26 de setembro, no 
Sítio Burle Marx, no Rio de 
janeiro.   
Leia mais

Concurso vai homenagear 
ofício dos bonequeiros

Ao todo, serão concedidos 
40 (quarenta) prêmios, 
no valor de R$ 20 mil 
para bonequeiros (as) por 
pessoa física e 5 (cinco) 
prêmios para bonequeiros 
(as) in memoriam.
Leia mais

Boletim do Patrimônio Cultural
Edição 40 – 04.09.2015

www.iphan.gov.br

Comunidade participa do processo de regularização fundiária 
em Serra do Navio (AP)

Desde abril de 2010, o município foi tombado como 
patrimônio cultural brasileiro pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) por suas características 
pitorescas. 
Leia mais

Aberto processo eleitoral para o Conselho Nacional de Política 
Cultural 2015

Já estão abertas as inscrições e votações para eleição dos 
representantes da sociedade civil nos Colegiados Setoriais e 
no Plenário do conselho Nacional de Política Cultural (CNPC).
Leia mais

RN - Terreno em Lagoa D’anta caracteriza sítio arqueológico

Especialistas estiveram no município de Lagoa D’anta e 
visitaram o ‘Sítio Queimado’, onde foram encontrados 
artefatos em cerâmica supostamente proto tupi.
Leia mais

PB - Prefeitura dá início às obras de revitalização do Hotel 
Globo

Estão previstos obras de pintura, reestruturação completa 
de esquadrias, esculturas, janelas e portas e restauração da 
estrutura da barreira. 
Leia mais

SC - Florianópolis anuncia R$ 60 milhões para projetos de 
recuperacao do patrimonio histórico

Casa da Câmara e Cadeia, que abrigará o Museu de História 
da Cidade, é um dos monumentos que serão restaurados 
com recursos do PAC das Cidades Históricas.
Leia mais

PR - Pesquisadores descobrem fósseis de iguana pré-histórica 
no sul do Brasil

‘Gueragama sulamericana’ habitava a América do Sul há 80 
milhões de anos. Pesquisadores descobriram mandíbula de 
animal em Cruzeiro do Oeste. 
Leia mais

MG - Circuito Cultural terá museu da educação

Um grupo de trabalho está sendo formado com profissionais 
da educação e de patrimônio para debater quais serão os 
moldes do espaço.
Leia mais
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