
Assessoria de Comunicação | comunicacao@iphan.gov.br
61.2024-5479/5478/5476 | 61.9381-7543
Caso não queira receber este boletim, 
envie email para comunicacao@iphan.gov.br

Agenda
Exposição resgata 
patrimônio linguístico 
indígena da América 
Latina. 

A intenção da mostra é 
chamar a atenção para a 
riqueza que o continente 
possui no que diz respeito 
à diversidade cultural e 
linguística, um patrimônio 
que é preciso preservar.  
Leia mais

I Semana de 
Arqueologia da Cajufs 
– Vozes, memórias e 
materialidade: Laranjeiras 
por um outro ângulo

O evento é organizado 
pela CAJUFS, do Museu 
Arqueológico do Xingó 
(MAX), da Colônia de 
Pescadores Z-14 e da 
Contextos Arqueologia. 
Leia mais

Mundo
Venezuela - Nova 
proposta para Patrimônio 
Cultural do país

A Venezuela vai solicitar 
à Organização de Nações 
Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura 
(Unesco) a inclusão do 
bairro Pastora como 
Patrimônio Cultural do 
país. 
Leia mais

Israel - Descoberta grande 
quantidade de moedas de 
ouro medievais

Tesouro foi localizado 
acidentalmente por 
mergulhadores e tem mais 
de mil anos.   
Leia mais

Boletim do Patrimônio Cultural
Edição 26 – 23.02.2015

CLC publica em português Manual de Gestão de riscos de 
desastres para o Patrimônio Mundial

O Programa de Ação de 2015 do CLC priorizou a tradução 
do manual por ser uma importante ferramenta de apoio na 
estratégia para consolidação do centro de referência. 
Leia mais

Oficina sobre sítios patrimoniais na África terá representantes 
brasileiros  

A oficina é mais uma etapa do trabalho desenvolvido no 
escopo do Plano de Trabalho estabelecido para o quadriênio 
2014/2017, que visa capacitar profissionais e garantir a 
salvaguarda e proteção desses patrimônios. 
Leia mais

SP - Tropeirismo pode ser declarado patrimônio cultural 
imaterial de Sorocaba

Intenção do projeto de lei é que a cultura tropeira receba 
mais atenção por parte do Poder Público, e que seja 
fortalecida e perpetuada.
Leia mais

RS - Geoglifos gaúchos: patrimônio histórico protegido pela 
tradição.

Vistas do alto, as estruturas ganham o contorno de 
geoglifos, figuras feitas no chão, que criam uma espécie de 
relevo, sugerindo a existência de um padrão cultural.  
Leia mais

AL - Órgãos vão debater com o público a Requalificação do 
Largo de São Gonçalo 

Orçada em cerca de R$ 8 milhões, o projeto de 
Requalificação Urbanística do Largo de São Gonçalo já foi 
iniciado. Leia mais

SP - Patrimônio cultural de Monteiro Lobato, bonecões 
completam 70 anos

Criados em meados da década de 1940 por um antigo 
morador da cidade, os bonecos medem mais de três metros 
de altura e pesam cerca de 50 kg.
Leia mais

MT - Casa do Artesão completa 40 anos e ganha grande 
reforma

A Casa passará por uma profunda reforma através de 
recursos provenientes do PAC das Cidades Históricas, que 
restaurará dez prédios em Corumbá. 
Leia mais
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