
Mundo
Unesco inclui 17 obras de 
Le Corbusier em lista de 
patrimônio mundial 

Desenhados pelo pioneiro 
arquiteto franco-suíço 
Le Corbusier, 17 edifícios 
se tornaram Patrimônio 
Mundial da Unesco. 
Leia mais

Convenção do Patrimônio 
Mundial apela por melhor 
conservação de relíquias

A quadragésima sessão 
do Comitê do Patrimônio 
Mundial da Unesco apelou 
aos países para que 
adotem mais medidas e 
protejam os patrimônios 
em todo o mundo. 
Leia mais

Agenda
São Francisco do Sul se 
prepara para 4ª edição da 
Feira do Livro

Evento será realizado de 26 
de agosto a 3 de setembro 
no Centro Histórico. Este 
ano, a feira será marcada 
por um acontecimento 
especial: a inauguração da 
Biblioteca Pública.
Leia mais

Sítio Roberto Burle Marx 
(RJ) tem recital de flauta 
e piano

Em comemoração ao 107º 
aniversário do paisagista 
brasileiro, o sítio terá 
programação especial no 
dia 30 de julho, a partir das 
10h30.
Leia mais

Boletim do Patrimônio Cultural
Edição 58 – 20. 07. 2016

www.iphan.gov.br

Conjunto Moderno da Pampulha é mais novo Patrimônio 
Mundial no Brasil

Paisagem Cultural do Patrimônio Moderno. Este é mais um 
título inédito que o Brasil acaba de receber.
Leia mais

Seminário traz debate sobre 55 anos da Lei da Arqueologia e 
abre ciclo de celebrações

Em comemoração aos 55 anos da Lei 3924/61, mais 
conhecida como Lei de Arqueologia, o CNA do Iphan 
promove o seminário.
Leia mais

PE - Aplicativo que lista patrimônio histórico e cultural é 
premiado

O app que aponta arquitetura do Recife e Olinda foi um dos 
vencedores do prêmio Ayrton de Almeida Carvalho.
Leia mais

SP - Cadeia Velha deve voltar a funcionar em agosto

Além de resgatar a história do que foi soterrado, a proposta 
tem por finalidade advertir para que uma tragédia como esta 
não se repita.
Leia mais

MS - Cultura a serviço de um futuro melhor

Em agosto, Mato Grosso do Sul receberá o projeto cultural 
Buzum, um ônibus adaptado que oferece espetáculos de 
teatro de bonecos.
Leia mais

RN – Achados indicam novo sítio no Rio Grande do Norte

Um morador da comunidade de Lagoa do Sítio, no 
município de Macaíba, achou diversos objetos de cerâmica 
e uma urna funerária após iniciar a construção de uma 
cisterna em sua propriedade.   
Leia mais

PR - Região de Londrina: que tal um passeio pela história do 
Patrimônio Heimtal? 

Os traços alemães ainda estão por todo lado no Patrimônio 
Heimtal, na zona norte de Londrina.
Leia mais
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