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Prêmio Rodrigo
Iniciativas de promoção e valorização do Patrimônio Cultural Brasileiro, 
em todo o Brasil, já podem se inscrever no site do Iphan. Serão R$ 240 
mil em prêmios, distribuídos entre 8 vencedores. As inscrições são até 
17 de maio.

Sul oferece um inventário plural de bens 
culturais que será divulgado, valorizado, 
promovido e debatido coletivamente entre o 
Iphan e seus parceiros, em 2019.

2019 - Ano Internacional das 
Línguas Indígenas.

Patrimônio + Turismo e bens 
do sul serão foco do Iphan 
em 2019

Uma vida pela Ilha dos 
Marinheiros: conheça a 
artista dedicada a preservar 
a memória da localidade no 
sul do RS.

Concertina: conheça o 
instrumento musical que se 
tornou patrimônio cultural 
do Espírito Santo (ES).

Este ano Olinda completa 484 anos. 
Localizada no estado de 
Pernambuco, a cidade é uma das 
mais antigas do Brasil. Olinda 
também foi a segunda cidade 
brasileira a ser declarada Patrimônio 
Histórico e Cultural da Humanidade 
pela Unesco, em 1982.

Sítio Roberto Burle Marx é 
preparado para candidatura 
a patrimônio mundial.

A nova Portaria do Iphan deverá estabelecer 
critérios, parâmetros e fluxos mais dinâmicos e 
precisos para a homologação das solicitações de 
cadastramento e atualização das informações 
sobre os sítios.

Aberta consulta pública para 
portaria de identificação e 
cadastro de Sítios Arqueológicos

O Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) lançou uma 
iniciativa para captação de recursos inédita no 
Brasil, que promete estimular projetos voltados 
ao Patrimônio Cultural.

Iniciativa inédita de financiamento 
coletivo para o Patrimônio Cultural 
é lançada pelo BNDES

Curiosidade

Rodrigo Melo Franco de Andrade

Nascido em 17 de agosto de 1898, 
em Belo Horizonte (MG), Rodrigo  
assumiu a direção do Sphan (atual 
Iphan ) em 1937 e durante 30 anos 
dedicou-se à preservação do 
Patrimônio Cultural Brasileiro.
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Projeto A trajetória da Arqueologia
no Rio Grande do Sul

12 março - 5 abril

Exposição Conjunto Arquitetônico no
Tempo e a Utilização de seus Espaços

12 março - 29 março

Exposição Ameríndios do Brasil

27 março - 19 abril

Celebração dos 346 anos de Florianópolis

18 março - 31 abril

12
mar

18
mar

27
mar

A Unesco criou o titulo de Geoparks para classificar o grupo 
de parques que possuem significado geológico. Existem, 
atualmente, 140 Geoparks Globais da UNESCO em 38 
países. Confira uma seleção de 5 Geoparks Globais.

5 Geoparks Globais reconhecidos pela UNESCO

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4997
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4963
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5004
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/prizes-and-celebrations/2019-international-year-of-indigenous-languages/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2019/03/uma-vida-pela-ilha-dos-marinheiros-conheca-a-artista-dedicada-a-preservar-a-memoria-da-localidade-no-sul-do-rs-cjt8zoygw01tb01k0yjw9swu1.html
https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/03/2019/concertina-conheca-o-instrumento-musical-que-se-tornou-patrimonio-cultural-do-es
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2019/03/12/interna_brasil,780075/sitio-burle-marx-e-preparado-para-candidatura-a-patrimonio-mundial.shtml
http://portal.iphan.gov.br/agendaEventos/detalhes/758/a-trajetoria-da-arqueologia-no-rio-grande-do-sul
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/almanaque/noticia/2019/03/arquivo-publico-do-rio-grande-do-sul-comemora-113-anos-com-exposicao-aberta-ao-publico-cjt3gykzc01ym01ujdknvq79c.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/eventos-e-inauguracao-de-obras-importantes-confira-a-programacao-do-aniversario-de-florianopolis.html
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5007/tiradentes-mg-recebe-exposicao-amerindios-do-brasil
https://www.facebook.com/iphan.govbr/photos/a.382954068439542/2222143444520586/?type=3&eid=ARBoH-XbUwZZHL7xHhLJxy0cWwlk9R5BMLRBAecb3OmeSik0_xjVKXqzUrXWJrQ81qfkQ4I3-2Ir9l7C&__xts__%5B0%5D=68.ARBI98uSsSCiEjPzAITH71FtJgVutC4LWY16GVeAaiAjZoJL0qtfljRGSIpTP7BZ2l2PJp6UM9WczRdGuDQU6YX_LBoBpTwkLyCmD6AzAdcu6hbX5Ax-ISOykNahKWTeHsiMyyy4-Uv4LPCQO4zR3qHT79_mN5oBihL2fQYIiyeytah_Zb1f8qtomyh8-oJWHMDfscVHXJaKiLrZIsx0c3KHVavtK43C057LDAbaZqnIgUYRGB966bqX8lfMw8AgoyIUmoYG24Bgulj5B7b4CU-xwLOherCHj2Zchw1qrMNes_IoCVCbIH7pmoGa6aLT_Geezy7gVFELcX8I1jWUJ03ppg&__tn__=EEHH-R
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/481/vida-e-obra-rodrigo-melo-franco-de-andrade-1898-%E2%80%93-1969
https://www.terra.com.br/noticias/dino/5-geoparks-globais-reconhecidos-pela-unesco,991f482de1e06c96e8c73452c317abda1ip07fqo.html
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/5010/iniciativa-inedita-de-financiamento-coletivo-para-o-patrimonio-cultural-e-lancada-pelo-bndes
https://www.facebook.com/iphan.govbr
https://www.instagram.com/iphangovbr/
https://twitter.com/IphanGovBr
https://www.youtube.com/user/iphangovbr
http://portal.iphan.gov.br



