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Agenda
SC – Exposição Barcos do 
Brasil e do Mundo, em 
Florianópolis 

Com o intuito de divulgar 
uma das maiores coleções de 
embarcações do mundo, o 
Iphan-SC realizará a exposição 
Barcos do Brasil e do Mundo. 
Leia mais

Prorrogado o prazo de 
inscrições para o concurso 
Sílvio Romero 2018

Foram prorrogadas até 29 
de junho as inscrições para 
o “Prêmio Sílvio Romero de 
Monografias sobre Folclore e 
Cultura Popular”, organizado 
pelo Centro Nacional de 
Folclore e Cultura Popular, 
do Iphan, e direcionado a 
trabalhos inéditos sobre 
temas de folclore e cultura 
popular.
Leia mais

Mundo
Svetitskhoveli: símbolo 
religioso e político da 
Geórgia

Svetitskhoveli, a principal 
catedral cristã ortodoxa, na 
Geórgia, é um dos símbolos 
mais importantes do país. As 
sepulturas dos antigos reis 
georgianos encontram-se no 
local, a vinte quilómetros a 
norte de Tbilisi. Leia mais

Restauração revela aspecto 
original da ‘Adoração do 
Cordeiro Místico’

A “Adoração do Cordeiro 
Místico”, quadro pintado no 
início do séc. XV pelos irmãos 
Van Eyck, revelou nesta terça-
feira (19) na Bélgica parte de 
seu aspecto original. Leia mais
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Brasil ocupa a vice-presidência do Comitê do Patrimônio Mundial 
da Unesco

O Brasil está de volta ao Comitê do Patrimônio Mundial da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura (Unesco), e ocupa, neste ano, a vice-presidência. Os 21 
países-membros irão se reunir de 24 de junho a 07 de julho, 
em Manama, Bahrein. Leia mais

RJ - Fachada da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro (RJ), é 
totalmente restaurada

A Biblioteca Nacional (BN), cartão postal do Rio de Janeiro (RJ), 
está com todo seu esplendor de volta, exibindo sua imponente 
fachada. No dia 18 de junho, depois de passar quatro anos 
coberta por tapumes, a comunidade pode conhecer o resultado 
da mais abrangente obra de restauração desde a construção 
do prédio, há 108 anos. Leia mais

SP – Forte São João pode se tornar patrimônio da humanidade

O maior cartão-postal e símbolo de Bertioga poderá, em breve, se 
tornar patrimônio da humanidade pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Leia 
mais

MG – Vencedores da 11ª edição do Concurso Estadual de Queijo 
Minas Artesanal são divulgados

Ao todo, 31 produtores rurais foram premiados. Evento foi 
realizado em São Roque de Minas entre os dias 15 e 17 de 
junho. Leia mais

BA – Instituto Geográfico e Histórico da Bahia planeja ampliação 
e museu interativo

Com 124 anos, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia 
planeja ampliar suas instalações para dinamizar atividades e 
garantir a preservação do acervo. Leia mais

RS – Hospital São Pedro inaugurou novo espaço da Oficina de 
Criatividade na terça-feira

A Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro 
(HPSP) inaugurou novo espaço na terça-feira (19). Localizada 
no andar térreo do Pavilhão de Atividades Múltiplas da 
instituição, conta com mais de mil metros quadrados, e tem 
vários ambientes para desenvolvimento de trabalhos de pintura, 
desenho, escultura em argila, bordado e escrita. Leia mais

RJ – Resgate de tradição cultural gera oportunidades em 
comunidade carioca

Um patrimônio cultural preservado por gerações tem permitido 
que jovens e crianças da comunidade de Serrinha, no Rio de 
Janeiro, tenham acesso à educação e ao lazer. Trata-se do 
Jongo, uma expressão afro-brasileira que agrega dança e 
percussão, trazida pelos negros escravizados do Congo e de 
Angola, que se fixaram na região sudeste do País. Leia mais
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