
ADENDO AO ANEXO N' Vll DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2003

(Inclui ações desenvolvidas com o Orçamento do IPHAN, Convénios e outras Parcerias)

SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS

I' Superintendência Regional

Principais Responsabilidades
Bens Imóveis Tombados: Teatro Amazonas. Mercado Municipal Adolpho Lisboa, Reservatório

do Mocó e Conjunto Arquitetõnico e Paisagístico do Porto de Manaus. todos situados na Cidade
de Manaus. perfazendo um total de 23 bens imóveis no Estado do Amazonas e. em Rondõnia. o
Forte Príncipe da Beira. na Cidade de Costa Marquesa Sítios Histórico, Arqueológico, Natural: 13
unidades - Barcelos, Velho Airão, São Gabriel da Cachoeira, Manaus. Santa lzabel do Rio Negro,
Pedra Pintada e Seringal Bom Destino. Iranduba. Maués. Parintins, Forte Príncipe da Beira. Forte
São Joaquiml acervo arquivístico: 53 metros linearesl acervo bibliográfico: 3.194 volumesl acervo
fotográfico: 12.600 unidadesl acervo videográfico: 40 unidades de vídeos e 79 unidades CD's

Acompanhamento e Instrução de Processos de Tombamentos
Estrada de Ferro Madeira Mamoré. em Rondõnial Forte de São Joaquim. em Roraima: Ruínas

de Airão Velho. no Amazonasl Seringal Bom Destino. incluindo o Chalé. no Acres e o reglstro do
património imaterial no Rio Negro

Arq ueologia
- Cooperação técnica com as Universidades do Amazonas. Acre. Roraima e Rondõnia

objetivando a salvaguarda de artefatos e objetos míticos. prevendo a montagem de laboratórios.
para, concomitante à ação de inspeção técnica e fiscalização dos sítios. promover a proteção
dos achados arqueológicos.

- Investiu-se grande esforço para atender 'os primeiros socorros em arqueologia'. resultantes de
comunicados e denúncias de sítios expostos e muitas vezes destruídos por movimentações de
terra em empreendimentos não licenciados. ou em função do próprio trabalho da natureza, como
erosões e mudanças de regime do fluxo dos rios

- A partir desses 'primeiros socorros' atuação-se na área de Educação Patrimonial investindo em
conhecimentos e técnicas que visam formar agentes multiplicadores na gestão do património
arqueológico e conscientizar comunidades inteiras a salvaguardarem e protegerem os sítios
arqueológicos descobertos em suas terras
Acompanhamento e fiscalização de 06 projetos de pesquisa arqueológica, dentre as quais
Projeto Amazõnia Central. sob responsabilidade do arqueólogo Eduardo Nevesl e Prometo de
Arqueologia da Praça D. Pedro 11, no Centro Histórico de Manaus. promovendo o salvamento
emergencial de urnas funerárias e fragmentos, patrocinado pela Manaustur/Prefeitura Municipal
cle Manaus

- Inspeção técnica de 30 sítios arqueológicos, sendo no Estado do Amazonps no Município de
Parintins/AM - Comunidade da Valeria, orientada, em parceria com o IBAMA, sobre a
importância dos achados fortuitos. condenando a prática de comercialização desses artefatos
no Município de ltapiranga - nas comunidades de Maracaranal em São Sebastião do Uatumã -
Comunidade das Pedras (Ebenezer). Comunidade de Cesaréia. Comunidade do Livramento.
objetivando acatar denúncia sobre doação de fragmentos arqueológicos a turistas. ressaltou-se
a importância da preservação do material arqueológico encontrado. orientando sobre a guarda
do materialt em Manausl Paricatubal Novo Airãol Urucuritubal Rio Preto da Eval ltacoatiaral
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Presidente Figueiredol Irandubat Coarí. No Estado de Rondõnia: Porto Velho. Em Roraima: Boa
Vista e São Luiz do Anauá.

-Visita técnica ao Museu Arqueológico de Novo Aírão/AM, averiguando as condições de guarda do
material arqueológico exposto e procedência das peças
Acompanhamento ao Projeto de Levantamento do Património Arqueológico da L.T. Rondõnia-
Acre. avaliação de amostras controladas em 17 sítios arqueológicos

Acompanhamen'lo \écn\co ao " Prometo ARQUEOURBIS - Arqueologia Urbana no Centro Histórico
de /Wanaus - Fase 7 - Fode São ./osé e Á/redores". em parceria com a Coordenação de
Arqueologia do Departamento de Proteção do IPHAN. sob a coordenação do arqueólogo Paulo
Zanettini, responsável pelo projeto.

/''"\
Inspeção Técnica e Fiscalização de Bens Protegidos
- Fiscalização de 23 bens tombados pelo IPHAN em Manaus e 01 Forte em Rondõnia, incluindo

seus entornas
Apoio/Parceria: Manaustur/Prefeitura Municipal de Manaus e Governo dos Estados do Amazonas

e de Rondânia

Discussão do potencial turístico, preservação do meio ambiente e proteção do património
histórico e arqueológico. na Comunidade de Paricatuba. Patrocínio: INCRA

- Acompanhamento e análise técnica das obras de implantação da nova Sede do Comando Naval
da Amazõnla Ocidental - CNAO. na Ilha de São Vicente, Centro Histórico de Manaus.
Patrocínio: Comando Naval da Amazõnia Ocidental - CNAO
Serviço de Manutenção da Laje de Cobertura do Edifício Sede da SNPH - Sociedade de
Navegação, Portos e Hidrovias. Centro Histórico de Manaus. Patrocínio: SNPH
Fiscalização e assessoramento técnico às obras do Projeto de Revitalização do Conjunto
Arquitetõnico e Paisagístico do Porto de Manaus: o IPHAN impetrou Ação Civil Pública contra a
Sociedade de Navegação Portos e Hidrovias do Estado do Amazonas e Estação Hidroviária do
Amazonas. objetivando paralisar a execução de obras situadas no entorno. As obras receberam
embargo extrajudicial pelo IPHAN em três frentes de trabalho: Entorno dos Edifícios da
Alfândega e da Guardamoria, entorno do Edifício Sede da SNPH e Complexo Booth Lhe
Fiscalização. análise técnica e acompanhamento ao Prometo de Restauração do Mercado
Municipal Adolpho Lisboa, que atende um público de aproximadamente 6.000 pessoas/mês

Acompanhamento e análise técnica do Projeto de Revitalização do Entorno do Teatro Amazonas.
compreendendo as Ruas Dez de Julho. Costa Azevedo, José Clemente e Avenida Eduardo
Ribeiro. visando proporcionar a restauração de onze edificações do início do século XX até os

Acompanhamento e fiscalização técnica em obras no Entorno do Paço Municipal, no Centro
Histórico de Manaus. objetivando dar suporte ao Prometo de Regeneração da Sítio Histórico de
Manaus, área inteiramente tombada pelo Poder Público Municipal e que estão inseridos no
Programa Monumenta/BID/MinC
Acompanhamento e orientação técnica em imóvel onde funciona a Biblioteca Municipal Jogo
Bosco Pantoja Evangelista, situada no entorno imediato do Teatro Amazonas.

- Orientação técnica em imóvel situado à Rua Visconde de Maus. situado no entorno imediato do
Conjunto Arquitetõnico e Paisagístico do Porto de Manaus, de propriedade da Assembléia
Legislativa do Estado do Amazonas.

- Fiscalização às obras de entornos de bens tombados no Centro Histórico de Manaus

anos 60

Capacitação Profissional
- Seminário de Intercâmbio do Programa Monumenta/BID - Atualização do Regulamento

Operativo. Patrocínio: Programa Monumenta/BID/MinC.
- Oficina de Trabalho - Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais. Apoio: IPHAN

Patrocínio: CEF. Cooperação Francesa, BID, Ministério das Cidades, Ministério da Cultura.
Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo, Prefeitura Municipal de Fortaleza e IPHAN.
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Ações de fortalecimento institucional e apoio gerencial a Instituições afins
- Termo de Guarda de Bens Arqueológicos n' 01/2003. firmado entre o IPHAN e o Museu

Amazónica da Universidade Federal do Amazonas -- UFAM. objetivando a guarda dos bens
arqueológicos provenientes de salvamentos emergenciais

- Termo de Cooperação Técnica n' 01/2003, firmado entre o IPHAN e Fundação Universidade do
Amazonas, objetlvando à cooperação técnica e científica nos campos da preservação, promoção
e divulgação do património cultural.

Eventos
- Participação no evento comemorativo dos "100 anos do Tratado de Petrópolis". realizado no

pátio histórico da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e promovido pela Associação do Património
Histórico do Estado de Rondõnia.
Exposição "Património Mundial do Brasil e Programa Monumenta". em parceria com a
MANAUSTUR/Prefeitura Municipal de Manaus. com apresentação de dezessete painéis
retratando os bens declarados Património da Humanidade do país, inscritos na Lista do
Património Mundial da UNESCO. A MANAUSTUR expôs quatro banners informativos sobre o
Programa Monumenta e sua área de atuação em Manaus.

- Palestra "lPHAN: entidade responsável pela preservação dos conjuntos históricos", no auditório
das Faculdades Objetivo, para alunos dos cursos de Museologia e Turismo e Património
vUiLUiai
Palestra "0 Passado Indígena de Manaus visto pela Arqueologia" cuja temática objetivou
promover a proteção do património arqueológico na Amazõnia Ocidental
l Encontro - Manaus: Repensando ações e valorizando o património cultural". enfatizando a
conscientização na defesa e preservação dos bens culturais amazõnicos.

f""''\

2a Superintendência Regional

Acompanhamento, por meio de visitas técnicas periódicas. das obras de recuperação na cobertura
e fachadas da Igreja de Madre de Deus, localizada na Cidade de Vigia/PA.

Restauração da Fortaleza de São José de Macapá/AP, com tratamento paisagístico e
prospecções arqueológicas, executada pelo Governo do Estado do Amapá e acompanhada pela
2;SR

Fiscalização regular de 20 bens tombados situados no Estado do Para

Execução de 06(seis) notificações de fiscalizaçãol 04(quatro) embargos extrajudiciais e 83(oitenta
e três) pareceres

Acompanhamento dos trabalhos de restauração da Capela-Mor e da Nave da Igreja de Madre de
Deus, em Vigia/PA. Aquisição de equipamentos e materiais para imunização da Igreja

Serviços emergências no Retábulo Mor da Capela da Ordem Terceira do Carmo. em Belém/PA

Restauração do telhado, da cúpula e fachada da Igreja de Santana, em Belém/PA

Prometo de restauração do Altar-Mor da Igreja de Santana
Monumental - BID e Prefeitura Municipal de Belém/PA.

em parceria com a UEP do Programa
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Manutenção e conservação do Prédio Sede do IPHAN em Belém/PA, com atualização do Projeto
Elétrico-Eletrõnico.

Participação na Comissão de Curadoria do Projeto de Urbanização e Paisagismo da Fortaleza de
São José de Maca pá/AP

Elaboração do "Dossiê Círio de Nazaré", continuação dos trabalhos para reconhecimento e
identificação como património imaterial da Celebração do Círio de Nossa Senhora de Nazaré,
parte da implantação do Inventário Nacional de Referencias Culturais - INCR na 2' SR. por meio
de convênio.

Realização de vistoria nos seguintes sítios arqueológicos:
- Teso dos Bichos (Marajó/PA), verificação de superfície e identificação do estado de conservação

- Pedra do índio (Ferreira Gomes/Amapá/AP), delimitação e mapeamento da área do sítios
Praia da Marreta (Maracanã/PA), verificação da superfície e da sub-superfície, delimitação e
observação do estado de conservaçãol
Comunidade Lago do Sapucuá (Oriximiná/PA), cadastramento e inventário de lO(dez) sítios
arqueológicos. Trabalho realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Oriximiná. que
arcou com as despesas com estadia de técnico do IPHAN. Realizou-se visita a colecionadores e
em reunião com Secretário de Cultura, Obras e Infra-Estrutura foi elaborado documento relativo
às gestões sobre o património arqueológico do Município.

dos sítios

Apreensão, em conjunto com a Policia Federal
abertura de 2(dois) inquéritos policiais

de 71(setenta e uma) peças arqueológicas e

Restauração das imagens de São José. pertencente ao acervo do Forte de São José
Macapá/AP, e de Nossa Senhora do Tempo, pertencente ao Município de Barbacena/PA.

de

Avaliação e inventário das imagens sacras das paróquias de Cachoeira do Arari. onde fez-se
representar a Secretaria do Património, Museus e Artes Plásticas do Minc. na discussão e
planejamento das festas de São Sebastião de Cachoeira do Arari.

Eventos realizados no Espaço Cultural Canto do Pafr/mõn/o
Reúne auditório. galeria e loja pra divulgação e comercialização de produtos confeccionados por
artesãos locais e publicações do ASPROM:
- "Luz em Exercício". realizado em 27-08-2003. um trabalho com multimídia, com recursos de

projeção de imagens, efeitos de iluminação e sonoplastia. contou com a participação da artista
plástica Laiza Ribeiro, do cenógrafo Nando Lama. da iluminadora Patrícia Godim. No evento
foram projetados 5(cinco) curtas-metragens de produção local. Os ingressos foram revertidos
em alimentos não perecíveis em favor do Grupo Para Vida de apoio a portadores de AIDS
Uma Janela Chamada Paulo Plínio Abreu". ocorrido no dia 06-09-2003. com participação do
filósofo Benedito Nunes, das professoras Amarílls Tupiassú e Célia Bassalo, onde foi proferida
palestra sobre o importante poeta e tradutor paraense. além de exposição sobre o escritor
homenageados
Exercício da Palavra". ocorrido nos dias 12 e 19 de setembro de 2003. com participação dos
escritores Vicente Franz Cecim e Ney Ferraz Parva. onde se abordaram temas ligados à
literatura e ao processo criativo dos escritores participantesl
Belém da Memória". exposição iniciada em 26-09-2003. Prometo realizado pelo Núcleo Cultural
da Universidade da Amazõnia/UNAMA. em parceria com a Prefeitura Municipal de Belém/PA.
diversas empresas e o IPHAN, que desde o ano de 2000 vem desenvolvendo várias atividades
relacionadas a preservação da memória dos monumentos. ruas e costumes de Belém/PA.
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através de exposições, edição de material gráfico e fixação de placas em locais históricos com
textos de escritores exaltando a cidade de Belém/PA.

Aquisição de 81 (oitenta e um) livros para ampliação do acervo da Biblioteca e Arquivo Ernesto
Cruz, que reúnem além de seu acervo bibliográfico e foto-videográfico, toda a documentação
sobre as intervenções nos bens tombados na jurisdição da 2' SR, material único em termos de
arquivo. Pretende-se transformar a biblioteca em um Centro Referencial de Informações Técnicas
e Científicas. Público usuário: 1 20(cento e vinte) pessoas

Participação Expressiva no Prêmio Rodrigo Meio de Andrade. A ação "0 Pensamento Maguta nos
Meios Digitais", inscrita por Priscila Faulhaber, pesquisadora do Museu Emílio Goeldi, foi a grande
premiada na categoria Inventário de Acervos e Pesquisas

3' Superintendência Regional

Encontra-se sob a responsabilidade.da 3' SR/IPHAN 06 conjuntos urbanos, sendo um conjunto
urbano tombado na cidade de São Luís com aproximadamente 1.074 imóveis na área federal.
acrescido de 28 quadras com 334 imóveis da área listada como Património Mundial pela
ONU/UNESCO. totalizando cerca de 1 .408 imóveis e um conjunto urbano tombado na cidade de
Alcântara com cerca de 1.500 imóveisl 18 bens móveisl 16 sítios históricos. arqueológicos,
naturaisl aproximadamente 197 metros lineares de acervo arquivísticol 1.408 livros. 1.707
folhetos, 304 periódicos e 1 51 pastas com recortes de jornais do acervo bibliográficos 20.457 fotos
e 11.800 negativos do acervo fotográficos 18 fitas de vídeo, 12 cd's e 220 disquetes do acervo
videográfico e a Casa Histórica de Alcântara/MA.

Projeto Ação Emergencial
Ações realizadas com recursos provenientes do Convénio assinado com o Ministério da Cultura
Obras emergenciais nas(os)

Capela de São José das Laranjeiras, São Luas/MAI
Bens móveis e integrados da Capela de São José das Laranjeiras, São Luís/MAI
Ruínas da Igreja de Santa Quitéria, Alcântara/MAI

- Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Alcântara/MA
Casa Histórica de Alcântara/MA;

- Sítio do Físico-Mor. São Luís/MA;
Rua Afonso Pena n' 46, Quadra 1 10. no prédio "0 Imparcial". São Luís/MAI

- Rua do Giz n' 235 "Sede da 3' SR/IPHAN". São Luas/MA:
- Rua da Estrela n' 415. Quadra 107, São Luís/MAI

Rua da Palma n' 515 e na Rua Jacinto Maia n' 1 66, Quadra 159. São Luas/MA:
- Levantamento cadastral e projeto de estabilização e consolidação nas(os):

Rua da Palma n' 360. Quadra 137, São Luís/MAI
Beco da Pacotilha n' 194. Quadra 110, São Luas/MA
Rua da Estrela n' 535, Quadra 1 36. São Luís/MA:
Praça Jogo Llsboa n' 37, Quadra 68. Beco da Pacotilha. São Luis/MAI
R.ua dn Giz n' 53. Quadra 64, São Luís/MA

Projeto luminotécnico. elétrico e telecomunicações na igreja de São José do Desterro em São
Luís e na Igreja de Nossa Senhora do Carmo em Alcântara
Cadastro de bens móveis e integrados e implantação da Casa Histórica de Alcântara.

- Prometo de estabilização e consolidação na Rua da Saúde n' 94, Quadra 140 em São Luís/MA

Inspeção Técnica e Fiscalização de Bens Protegidos
Aplicados 14 embargos. Realizadas 472 inspeções técnicas Expedidas 262 notificações

105



Oficina de Educação Patrimonial em Alcântara e treinamento dos funcionários cedidos ao IPHAN
pela Prefeitura Municipal de Alcântara, para atuarem como guias e monitores no Museu Casa
Histórica de Alcântara. de propriedade do IPHAN

Oficina de Educação Patrimonial
Universidade Federal do Maranhão

com alunos do 5' período do Curso de Pedagogia da

Participação na discussão do plano de Desenvolvimento Turístico
Governo do Estado do Maranhão.

1 1 PRODETUR, junto ao

Orientação e análise dos 28 projetos básicos de Alcântara junto ao Programa Monumenta/BID

Assinatura de Termo de Compromisso com a Rede Globo de Televisão para utilização de imóveis
tombados como cenário da novela "Da Cor do Pecado

Ingerência da Superintendência junto ao Governo do Estado do Maranhão para a requalificação
cronológica e morfológica das estruturas arquitetõnicas e militares que definem o marco original do
urbanismo de São Luas. seu núcleo central de poder civil e militar, através da restauração do Forte
Hn !<af\ lltlç

Acompanhamento junto à Procuradoria do IPHAN
ações civis na Justiça

através de fiscalização e relatórios. de 37

Ações Desenvolvidas Com Outras Instituições
- Ciclo de Palestras "Posturas e Procedimentos nas Intervenções em Edificações Históricas

Tombadas
Apoio: Prefeitura de São Luas/MA. SEBRAE. SINDUSCON e Caixa Económica Federal.
Curso de luminotécnica "Iluminação e Instalação de Segurança em Monumentos e Conjuntos
U rbanos Tombados
Apoio: Prefeitura de São Luís/MA, SEBRAE, CREA - MA. Caixa Económica Federal e CITILUZ

- Lançamento da Campanha de Uso Disciplinado de Engenhos Publicitários no Centro Histórico de
São Luas. na sede da Câmara de Diretores Lojistas - CDL
Apoio: CDL, Prefeitura de São Luís/MA e Governo do Estado do Maranhão.

- Orientação técnica ao grupo de trabalho instituído pela Prefeitura Municipal de Caxias com a
finalidade de orientar os estudos necessários a instrução do processo de tombamento do Sítio
Histórico da cidade de Caxias/MA

- Assinatura de Termo de Cooperação Técnica com o Estado do Maranhão através da Gerência
de Articulação e Desenvolvimento da Região Metropolitana. visando o desenvolvimento de
atividades 4voltadas para a preservação do conjunto urbano de São Luís. declarado pela
ONU/UNESCO Património Cultural da Humanidade. e da cidade de Alcântara erigida em
monumento nacional
Assinatura de Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura Municipal de São Luas/MA.
visando a instalação e funcionamento do Núcleo Gestor no Centro Histórico de São Luas.

Participação em Encontros, Seno'inários, Congressos, Cursos
- Participação na "Oficina Preparatória de Planejarnento Estratégico - Sistema MinC", em

Brasília/DF
Participação no "l' Encontro Nacional de Cidades Históricas - Gestão compartilhada com
Património Cultural", na Cidade de Golas/GO

- Participação na entrega do Prémio Rodrigo Meio Franco de Andrade. em Brasília/DF
- Participação da técnica Stella Regina Bruto na elaboração do Projeto São Luas, em Brasília/DF
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4' Superintendência Regional

Projeto Ação Emergencial
- Restauração do Museu Jaguaribano em Aracati/CE/

Reforma da Sede do IPHAN em Teresina/PI
- Restauração da Igreja de Nossa Senhora das Vitórias
- Restauração do Museu Jaguaribano em Aracati/CE'

em Oeiras/PI

Inspeção Técnica em todos os monumentos sob a jurisdição desta Regional, no Estado do Ceará

Fiscalização de sítios históricos em Aracati. Sobral. lcó e Viçosa do Ceará

Acompanhamento da tramitação da instrução de tombamento do conjunto de inselbergs de
Quixadál da tramitação dos processos de obras embargadas no Sítio Histórico de Aracati: das
obras de restauro do Teatro São Jogo, financiadas pela Prefeitura Municipal de Sobram e pela
Secretaria Estadual de Cultura e Desportos das ações da Oficina-Escola para recuperação de
fachadas do sítio histórico de Sobral. com financiamento da Prefeitura Municipall e de obras e
análise dos projetos do Programa Monumento/IPHAN/BID. em lcó

Elaboração dos projetos de restauro do Teatro Pedra ll e do Sobrado da Marcela. em Viçosa do
Cearál do projeto de requalificação arquitetõnica da Igreja Matriz de Nossa Senhora da
Conceição, em Cascavell do projeto de restauro e requalificação da Escola de Música Luiz
Assunção e da fachada do Palacete Ceará, em Fortalezas e elaboração do prometo de restauro
arquitetõnico da Igreja Matriz de Nossa. em Tauá.

Atividades de Representação
Reunião com o Ministério Público Federal para elaboração do Termo de Cooperação Técnica e
Assistência Mútua a ser celebrado entre a 4' SR/IPHAN. IBAMA. DNPM, Superintendência
Estadual do Meio Ambiente, Secretaria de Ouvidoria e Meio Ambiente e Secretaria da Cultura do
Estado, com o objetivo de estabelecer formas de cooperação, com vistas a dinamizar e
implementar uma política estadual mais efetiva de preservação do património cultural.
Comparecimento do lphan na Curadoria do Meio Ambiente, conforme notificação, para assinar
Termo de Ajuste de Conduta que objetivou dar fim à Ação Civil Pública (Proc. N'
1 997.40.00.007099-7) em trâmite na Justiça Federal
Reunião no prédio do Ministério Público Federal. com os principais órgãos que atuam nas áreas
de Meio Ambiente. Transportes Públicos. Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público
Federal e Estadual. objetivo discutir e analisar os principais óbices que motivaram a interposição
da Ação Cautelar n' 2002.40.00003992-9. movida pelo Ministério Público no nível Estadual e
Federal. tendo como conseqüéncia o Embargo da Obra de Ampliação do Sistema Metroviário do
Município de Teresinal

- Audiência pública, no auditório da Fundação Museu Homem Americano em São Raimundo
Nonato. com Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com o objetivo dar andamento
ao processo de licenciamento ambiental. referente à instalação do Aeroporto Internacional Serra
cla caDivara
Expedição de 06 autorizações de saída do país de Obras de Artesanato "esculturas de madeira
entalhada
Participação nas solenidades de assinatura do "Programa Monumenta" em Oeiras e de reunião
com membros da UCG e UEP do Programa

- Participação na condição de técnica da Oficina Preparatória para o Planejamento Estratégico
IPHAN/MinC. no Edifício Sede do IPHAN

Reunião Teresina Agenda 2015: Plano de Desenvolvimento Sustentável de Teresina. para
discussão do tema "0 Parque da Floresta Fóssil, as intervenções necessárias à sua preservação
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e utilização
Teresina

e debate e plano de trabalho para revisão e atualização do Inventário Histórico de

Convénio assinado entre a 4' SR IPHAN Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí-
SEPLAN. Secretaria de Obras e Serviços Públicos -- SOSP e Prefeitura Municipal de Parnaíba
cujo objeto é a execução do Estudo de Tombamento de Parnaíba.

Informações e Pareceres Técnicos
- Parecer técnico sobre o projeto de intervenção da Antiga Intendência de Piracuruca. entorno da

Igreja N. S. do Carmo conforme solicitado pela Prefeitura Municipal e dirigido ao Dep. do
Património Cultural da Fundação Estadual de Cultura- Fundacl

- Assessoria Técnica à Prefeitura Municipal de Piracuruca sobre histórico e estudo de evolução da
Antiga Intendência com o objetivo de realizar exposição permanente no imóvel após sua
restauração

Laudo técnico sobre intervenção em imóvel protegido por lei municipal em atenção à solicitação
da Promotora de Justiça do Meio Ambiente do Estado do Piauíl

- Parecer técnico sobre a construção de jazigo no Cemitério do Batalhão. em Campo Maior.
tombado pela União, em resposta à solicitação da presidente da Fundação Estadual de Cultura
Sõnia Mana Dias Mendes:

- Análise e parecer sobre o EIA/RIMA do Prometo Níquel da Região de São Jogo do Piauí tendo em
vista o atendimento à resolução 001 CONAMA quanto ao património cultural e dirigido ao
Secretario do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Piauí: '

- Análise e parecer técnico de projetos de intervenção previstos no Programa Monumenta para
Oeiras : Cine Teatro de Oeiras. Solar das 12 janelas, Casa do Visconde da Parnaíba e Ponte
Grande do Mocha

- Informação técnica sobre as responsabilidades do IPHAN em relação à Floresta Fóssil do Rlo
Poti, localizada em Teresina-PI. em processo de tombamento federal. atendendo às solicitações
do Procurador da República, Marco Túlio Lustosa Caminham '

- Orientação técnica à prometo de intervenção em imóvel residencial situado no entorno de bens
tombados pela União em Oeiras- PI

- Informação técnica sobre resultado da ação conjunta do IPHAN/IBAMA E POLÍCIA FEDERAL
na região do Gongo no Parque Nacional Serra da Capivara a flm de garantir acesso de
pesquisadores aos sítios arqueológicos atendendo requisição do Procurador da República
Carlos Wagner Barbosa Guimarãest
Parecer sobre o valor cultural do imóvel da RFFSA, solicitado pelo Sr. Paulo da Silva Leite-Chefe
do Escritório Regional de São Luas da RFFSA em atenção à orientação do Ministério Público

- Parecer técnico sobre projeto Salvamento Emergencial dos Sítios do Património apresentado ao
Minc pela Fundação Museu do Homem Americano-FUMDHAM.

- Informação técnica à INFRAERO sobre bens tombados em Teresinal
Informação técnica ao Ministério Público Federal sobre processo de tombamento federal do
Parque da Floresta Fóssil do rio Poti. localizado em Teresina-Pll

- Parecer técnico conclusivo sobre o projeto de Restauração do Museu do Piauí, encaminhado à
Dominique Cortez de Lima - PRONAC/MinC

- Reuniões com o Ministério Público Federal para elaboração de Termo de Cooperação Técnica e

Federal

Laboratório de Conservação e Restauração de Papel
- Visita técnica à Fundação de Turismo, Esporte e Cultura de Caucaia para avaliação de acervo

fotográfico e vistoria das instalações.
- Texto detalhando procedimentos de restauro respondendo a um questionário relativo à "Pesquisa

sobre procedimentos: clareamento e desacidificação". desenvolvida pelo Museu de Arte
Contemporânea de São Paulo, através da restauradora isis Baldlne
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Acompanhamento da pesquisa de identificação e controle de microorganismos desenvolvida em
parceria com a Faculdade de Farmácia / UFC

- Participação no Seminário Cultura organizado pela SECULT, com a presença da Presidente do

Visita técnica ao arquivo do Seminário da Prainha, para registro fotográfico digital do acervo.
conhecimento e levantamento quantitativo do acervo e identificação das degradações para
elaboração de prometo de orçamento para confecção dos arquivos deslizantes

- Higienização superficial da documentação histórica de Sobral (cerca de 500 páginas), para
remoção de esporos de fungos ativos
Restauração de desenho em grafite sobre papel. com dimensões de 1,00 x 0.90 m com as
seguintes características de deterioração: sujidades superficiais. acidez escurecimentos do
suporte., infestação microbiológica. deformações. Foi realizado tratamento químico para
desacidifícação e clareamento. A obra foi planificada e recebeu reconstituições cromáticas nas

- Reunião com a coordenadora de cursos do SENAC, Mariana Tamas, para explanação do
Projeto de realização de um seminário de preservação de materiais sobre papel e de um curso
de restauração de obras de arte e documentos gráficos. bem como do prometo de Educação
Patrimonial através de expositores de mesa em acrílico com figuras e informações sobre
preservação de livros e documentos.
Visita à Faculdade de Farmácia para acompanhamento da pesquisa de controle de
microorganismos. Os professores que realizam os trabalhos, Everardo Albuquerque Menezes e
Francisco Afrânio Cunha , concluíram a I' etapa. onde os fungos isolados das obras
selecionadas foram cultivados e identificados, e os produtos fungicidas. alvo dos testes.
aplicados aos fungos. Obtivemos resultados conclusivos em relação à eficiência destes produtos
e à dosagem necessária, conforme relatório preliminar dos professores
Orientação técnica a um professor da Escola de Ciências Sociais da UFC quanto à limpeza
mecânica em teses afetadas por fuligem, decorrente do incêndio de um computador.
Higienização de documentação histórica relativa à cidade de Sobram, composta de

aproximadamente, 500 páginas, envolvendo limpeza mecânica com trincha. bisturi e pó de
borracha (papel com infestação ativa de microorganismos)
Registro fotográfico digital dos documentos de Sobral antes do tratamentos arquivamento das

Restauração de um periódico de 20 páginas abrangendo etapas de limpeza, reforço e velatura
em algumas folhas; recuperação da capa e costura final com acondicionamento
Montagem de 15 slides compostos de fotos e de 22 slides de cliparts e texto no PowerPoint
para uso didático do Laboratório.
Viagem à cidade do Crato com o objetivos de vistoria técnica no acervo documental pertencente
à Diocese do Crato. onde foram identificados tipos de materiais e as degradações que estes
apresentam, objetivando orientar os procedimentos de conservação a serem executados no
acervo no locall visita técnica ao Museu Vicente Leites treinamento para 12 pessoas que atuam
na área de documentação na Diocese, envolvendo informações teóricas e procedimentos
práticos de limpeza mecânica, reforços com papel japonês. uso de materiais específicos
embalagens para acondicionamento de documentos e fotografiasl entrevista para o "Jornal do
Meio Dia" - Televisão Verdes Mares Canal lO.
Avaliação técnica dos documentos para realização do restauro. O material encontra-se. na
maioria. em estado de conservação de regular a bom. sendo o principal dano a presença de
Infestação microbiológica ativa (presença de esporos) e perdas nas I' folhas e nas últimas.
Limpeza mecânica e enumeração em 40 folhas avulsas de documentos do Crato
Costura dos 1 0 cadernos que compõe a documentação do Crato
Encapsulamento com filme de poliester e fita dupla-face, de 55 x 30 cm. em gravura do acervo
do Crato em gravíssimo estado de conservação.

Elaboração de ficha técnica com os procedimentos realizados e identificação básica dos
documentos

A

per as

imagens
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Confecção de caixa para acondicionamento de projeto da Escola Justinlano de Serpa. a
concorrer o Prêmio Rodrigo Meio Franco.
Visita ao Tribunal Federal para orientação técnica em um caso de emergência. Foram fornecidas
orientações para intervenção imediata para salvar processos que sofreram danos com
vazamento de água. Prestamos auxílio na secagem da documentação.
Limpeza mecânica com trincha e pó de borracha em 106 folhas de processo manuscrito de
1875, da cidade de Sobral (Auto de Justificação de Mana de Lyra Pessoa), para retirada de
esporos de fungos ativos e sujidades
Banhos de limpeza e desacidificação no processo manuscrito acima citado, com 266 páginas
Reconstituições no referido documento, envolvendo reforços com papel japonês e cola metia
celulose nos rasgos. dobras, buracos e áreas faltantesl velatura em 45 páginasl planificaçãol
junção das folhas soltasl montagem dos cadernosl planificação final.
Planejamento de novas instalações para o laboratório de restauração da 4'SR (adaptação do
atual espaço do depósito).
Elaboração de prometo de preservação do acervo bibliográfico e documental do departamento
Nacional de Obras contra as Secas - DNOCS.
Atendimento à bibliotecárla do Tribunal Regional do Trabalho do Piauí. Mana Creuza de S
Magalhães (orientações acerca de materiais)

-Treinamento para a Bibliotecária do TRT do Piauí, Mana Creuza de S. Magalhães, envolvendo:
procedimentos básicos de higienização em documentos e fotografias, confecção de embalagens
para materiais fotográficos e informações teóricas sobre preservação de acervosl uso e
identificação de materiais de restauros listagem de fornecedores

.Restauração de cinco obras de arte pertencentes ao limo. Sr. Governador Lúcio Alcântara (
quatro gravuras e um desenho a nanquim com detalhes em aquarela)

,''''\

,-'\

Documentação e Arquivo
- Atendimento da demanda interna da 4' SR para consultas a documentos técnicos. livros e

acervofotográfico
Atendimento a estudantes e pesquisadores na biblioteca, registro de 120 consulentes / ano

Identificação e Documentação
- Região do Carirí (Barbalha. Crato. Assaré): Acompanhamento do Prometo Piloto do INRC, em

parceria com a Universidade Regional do Carlri, com vistas à solicitação de registro da Obra do
Poeta Patativa do Assaré. da Festa do Pau da Bandeira de Santo Antõnio de Barbalha e da
Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto -- em fase de conclusão.
Ampliação das bases do Sistema Nacional de Cadastro de Sítios Arqueológicos.

Promoção
- Elaboração e realização do Curso de Formação de Agentes Patrimoniais. juntamente com o

DNPM. Universidade Estadual do Ceará e Fundação Bernardo Feitosa, de Tauá. na unidade
Património Cultural. com vistas ao fomento do turismo científico no município

- Participação no seminário promovido pela Diocese de Crato sobre Romarias e a Piedade Popular
em Juazeiro do Norte, como parte da Pastoral da Cultura

- Participação no Conselho Presbiteral da Diocese do Crato para apresentação de palestra sobre a
preservação do património cultural da região do Crato. como parte da pastoral da Cultural

- Participação na Audiência Pública realizada na Câmara Municipal de Crato sobre a importância
do tombamento do Sítio Caldeirão

- Participação em eventos (palestras. debates, entrevistas)
- Participação como instituição membro dos conselhos estaduais de preservação do património

cultural e do turismo.

/=''b
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5' Superintendência Regional

Ações de acautelamento
- Fiscalização e acompanhamento da obra na Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres dos Montes

Guararapes (Jaboatão dos Guararapes/PE): restauração do pátio externo (agendamento e
cobertura). nave (piso, instalações elétricas), bens móveis e integrados (altares, inclusive os
laterais e colaterais), douramentos. etc.

- Fiscalização: num total de 53 (cinqüenta e três) vistorias realizadas pela equipe técnica do
PHNG, em imóveis situados no polígono de preservação do Parque Histórico Nacional dos
Guararapes

- Termo de Ajuste de Conduta - TAC, acompanhamento do Termo Ajuste de Conduta no
município de Jaboatão dos Guararapes por ocasião do evento Recifolia (carnaval fora de

- Projetos analisados no âmbito da 5' Sub regional/PHNG/IPHAN, total de ll (onze) projetos
analisados em imóveis situados no polígono de preservação do Parque Histórico Nacional dos
Guararapes nos municípios de Recife e de Jaboatão dos Guararapes

época)

6' Superintendência Regional

Projeto Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados
Digitalização e tratamento de imagens. copidesque e revisão de textos. confecção e

programação visual das capas do prometo, diagramação dos textos que compõem os volumes.
produção e confecção da capa dos CD's

Oficina de Estudos da Preservação
Organização. divulgação e assessoramento aos palestrantes. Realização de 1 8 palestras

Prémio Rodrigo Meio Franco de Andrade
Confecção de release. divulgação (mala direta, imprensa) nformações e inscrições

Projetos VITAE
Assessoramento na elaboração de projetos para apresentação à VITAE -- Can/ço e Saml)urá.

prometo de educação patrimonial do Museu de Arqueologia de ltaipu e Restauração de Bens
Move/s e E/emenfos /nfegrados, pertencentes ao acervo do Museu de Arte Religiosa e Tradicional
de Cabo Frio

Eventos
- Exposição Arqueologia em Maquete. no Museu de Arqueologia de ltaipu
- Exposição Fortalezas Multimídia, no Forte de São Matheus/Cabo Frio e no Forte Defensor

Perpétuo/Paraty
- Exposição O Homem e o Mar. no Museu de Arqueologia de ltaipu e no Forte de São Matheus
- Exposição Trajetórla 1954 a 1981 -- Rossini Perez: assessoramento ao Museu de Arte Religiosa

e Tradicional de Cabo Frio para trazer a exposição da Biblioteca Nacional
- Exposição Monique Merlone. no Museu de Arte Religiosa e Tradicional/Cabo Frio.
- Exposição Itinerante sobre Arqueologia no Brasil
- Exposição Arte Sobre Arte -- Uma introdução à técnica e ao restauro da pintura sobre madeira e

sobre tela: ação institucional junto ao Consulado Italiano no tocante à exposição apresentada no
Salão de Exposições da 6' SR/IPHAN e posteriormente itinerada para o Forte de São Matheus -
Cabo Frio/RJ

- MIRA 2003 - 3' Mostra Internacional Rio Arquitetura: ação institucional junto ao IAB para
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estabelecimento de formas de participação do IPHAN na MIRA 2003
Festa do Divino de Paraty: realização de fotografias sobre a festa para possível realização de
exposição sobre o tema. ;

Participação no "V Encontro Regional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo da Regional
Leste e da FeNEA (Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasíl)".
compondo a mesa de discussão Paraty: Património Histórico da Humanidade. ' ' '

Participação rla aprese.ntação. do "Prometo de Desenvolvimento Integrado de Turismo Rural -
Zona da Mata". ora em implantação no Estado de Pernambuco

Palestra .4 //um/nação do .Aceno A4useo/óg/co. a questão da consewação, apresentação de
procedimentos técnicos para uma postura preventiva de conservação do acervo museológico

realizada no IAB de Belo Horizonte -- MG.inimizar os danos provocados pela iluminação artificial

Curso de Iluminação: realizado no CECRE da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Exposiçlao.da Coleção Museu Imagens do Inconsciente: promover e divulgar a coleção. Rio deJaneiro/RJ

Expor;ição.Memória - Arte e Património: artes plásticas, tendo como temática os bens tombados
pelo lr'nai'l no Kio ae Janeiro. com trabalhos realizados por alunos da Escola de Belas Artes da

Rel glosa e Tradicional de Cabo Feio.reta: no Museu de Arqueologia de ltaipu e no Museu de Arte

Digitalização e tratamento de aproximadamente 150 imagens do Casario do Entorno da Igreja de
Reis Magos/ES

Sinalização para a Praça do Forte de São Matheus/Cabo Frio: programação visual
textosl produção fotográficas digitalização e tratamento de imagens.

elaboração de

Sinalização de Cabo Frio: conclusão dos textos para placas de sinalização de Cabo Frio

Tratamento de imagens para a Ordem Terceira de São Francisco da Penitência

Informativo /PHA/V da 6'. Criação e produção do informativo

Análise. acompanhamento e elaboração de projetos/processo
móveis e integrados, 27 do PRONAC e 84 de entornas.

132 de bens imóveis, 10 de bens

Vistoria e fiscalização de 1 93 bens imóveis e entorno. e de 16 bens móveis e integrados

Estudos e pesquisas realizados: 19

Embargos extra-judiciais: 1 5

- Própria do IPHAN: na Capela de São Bento
- De Terceiros: no Pão de Açúcar/Morro da Urca, no Chafariz da Rua Riachuelo - restauracão. no

Chafariz na Praça .Mahatma Gandhi - Programa de Garagens Subterrâneas. no Parque Lage. na
Antiga Casa da Moeda onde atualmente funciona o Arquivo Nacional - acompanhamento da
obra de restauração de todo o conjunto, no Convento e Igreja de Santa Tereza -recuperação da
instalação elétrica, no Museu Histórico Nacional - obras de recuperação no 3' pavimento e
reurbanização do entorno, no Museu do Primeiro Reinado - São Cristóvão. no Museu Nacional
da Quinta da Boa Vista, no Museu da República. no Parque da Quinta da Boa Vista - Pagode
Chinês. no Solar do Barão do Rio Seco - colocação de cobertura provisória, no solêã de

Obras
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Grandjean de Montigny, no Solar de Santo Antõnio (Campos/RJ), no Solar do Colégio dos
Jesuitas -- Arquivo Municipal Campos/RJ), na Casa de Marechal Deodoro. na Casa do Barão de
Rio Branco - Escola de Teatro Martins Pena, no Palácio ltamaraty - recuperação da fachada do
prédio da biblioteca. no Palácio Universitário/UFRJ- Antigo Hospício dos Alienados. na Igreja de
Nossa Senhora do Rosário (Donnana-Campos/RJ). no Conjunto Arquitetõnico da Rua do Catete
- obras diversas, no Conjunto Residencial do Parque Guinle. no Ed. Caledõnia - recuperação
das fachadas e no Ed. Bristol - recuperação das fachadas

Restauração de Bens Móveis e Integrados
- Orientação e acompanhamento das intervenções nas peças da Coleção de Arte Sacra do

Espírito Santo. da Igreja de Reis Magos (Nova Almeida-Serra/ES) e do Convento de Nossa
Senhora da Penha (Vila Velha/ES)

- Forros da Casa de Rui Barbosa, da Câmara Municipal (Petrópolls/RJ) e do Arquivo Nacional
Preservação dos elementos artísticos e decorativos da Igreja de Nossa Senhora das Dores.
Paraty/RJ

Participação em Cursos e Seminários
- Solicitação da Prefeitura/DGPC. para participação em comissão mista para tratar de sen/iços

relacionados à fazenda dos Baratas.
Seminário sobre conservação de acervos em museus de história natural - estudo de caso --
Museu Nacional da Quinta da Boa Vista

Curso de especialização em conservação de esculturas e em manejo de coleções, ministrados
pela Prof. Elizabeth Cornu do Museum of Fine Ans of San Francisco. organizados pela
Fundação Antorchas e Comissão Fulbright, em Buenos Aires. bolsas Vitae

- Curso de Conservação de Arquitetura Moderna - Fundação Alvar Aalto, ICROM

Identificação e Documentação
- Recebimento. registro, tratamento e arquivamento de documentos textuais: 9.7 metros lineares

documentos cartográficos: 110 unidades, documentos iconográficos: 700 unidades e livros
publicações e periódicos: 1 58 unidades

- Atendimento ao público interno e externo: Arquivo: 1 .483 e Biblioteca: 488

Tombamentos
- Relatório geral sobre a situação dos processos de tombamento não concluídos no âmbito desta

Regional: 120 processos.
Desenvolvimento dos estudos acerca do Art Déco e outras manifestações ocorrentes nas
primeiras cinco décadas do século XX. assim como sobre o quadro político e sócio-cultural da
referida época

Análise para Entrada e Saída de Obras de Artes/Antiguidades do País
Entradas - 06 processos / 692 objetos. Saídas - 471 processos / 42.342 objetos

Parcerias
- Prefeitura de Niterói: Legislação para o bairro da Boa Viagem
- Ministério Público Estadual/UFF/Prefeitura/Sociedade Civil/Empresas de telefonia celular/IPHAN

elaboração de normas para instalação de antenas para ERBs, no Município de Niteról
Prefeitura do Rio de Janeiro: Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro - PRO-COMPUR

Atendimento ao Público
- Atendimentos ao MPF. à instituições e à prefeituras.
- Atendimentos à proprietários de imóveis e responsáveis técnicos. quanto ao esclarecimento de

dúvidas, exigências e critérios estabelecidos para a elaboração de projetos arquitetõnicos e de
engenharia em áreas de entorno de monumentos tombados.
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Fornecimento de informações diversas sobre bens móveis e consultas prévias sobre bens
imóveis

Participação em Grupos de Trabalho e Comissões

Arqueologia
- Análise e acompanh.acento de: 05 projetos com autorização/permissão de pesquisas

arqueológicasl 08 avaliações do potencial arqueológicos 10 estudos de impacto ambientall 01
projeto do PRONAC, para captação de recursos para pesquisa arqueológicas e 03 processos de
tombamento - Comunidade Negra.Rural da Caveira. São Pedro da Aldeia/RJ, Fazenda Campos
Novos, Cabo Frio/RJ e Aqueduto Colónia Juliana Moreira.
Vistorias e fiscalizações. também para avaliação de denúncias formais e em outras
Superlntendências
Coordenação e execução do Projeto de Pesquisas Arqueológicas na Igreja dos Reis Magos.
berra/ES

Levantamento dos sítios arqueológicos localizados na Área de Proteção Ambiental (APA) de
CasiMiro de Abriu e Pau Brasill localizados no Parque Nacional da Tijucat na área do Programa
Rodoviário do Espírito Santo/ENGESPROI na Região Oceânica de Niteróil na região norte do
estado do Rio de Janeiro e na região sul do Estado do Espírito Santo para Faculdade de
Geologia/UFRJ - Petrobrás

Revitalização das unidades museológicas da 6' SR: modernização de equipamentos de
informática e fotográfico para os museus

Restauração de Bens Imóveis
Obra emergencial na Igreja e Capela dos Reis Magos, Nova Almeida - Vitória/ES.
C)bra emergencial no Solar Monjardlm. Vitória/ES
Obras no Prédio da Av. Rio Branco. 46 - sede da 6' SR. Rio de Janeiro/RJ.
Obras de restauração e conservação do Palácio Gustavo Capanema/RJ

- Obras de restauração da Igreja de Santana do Basílio, Rio Bonito/RJ
Obras emergenciais no Museu do Açude/RJ

- Demolição de obra irregular em São Pedro da Aldeia/RJ
Desinfestação e controle de térmicas em monumentos/RJ

- Obras emergenclals de recuperação dos Museus - Casas de Benjamin Constant.
Janeiro/RJ, e Museu de Arqueologia de ltaipu, Niterói/RJ

- Intervenções emergenciais no Convento de Nossa Senhora dos Anjos. Cabo Frio/RJ
Obras emergencials no Solar dos Ayrises, Campos/RJ

- Obras emergenciais no Hotel do Parque São Clemente, Nova Friburgo/RJ.

Rio de

7' Superintendência Regional

No âmbito da representação institucional, a 7' SR/IPHAN participa dos fóruns nos Conselhos do
PRODETUR ll para Salvador e entorno, para a Costa do Descobrimento e para a Chapada
Diamantina e no do Conselho de Desenvolvimento Urbano de Salvador - CONDURB

Entendimentos foram mantidos com a Superintendência Regional do IBAMA, apontando para a
realização de ações conjuntas, em particular, nas regiões de Porto Seguro, Santa Cruz de
Cabrália e da Chapada Diamantína

Emissão de pareceres e informações técnicas em
Regional/Porto Seguro (94)l em Cachoeira e outros (1 58)

Salvador/ETELF (461)l na 9' Sub
e no Rio de Contas e outros (120)
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O ETELF -- Escritório Técnico de Licenciamento e Fiscalização é formado pelo IPHAN, IPAC -
Instituto do Património Artístico e Cultural da Bahia e SUCOM - Superintendência de Controle e
Ordenamento do Uso do Solo do Município.

Inspeções técnicas e fiscalizações de bens tombados em Salvador/ETELF (483)l na 9' Sub
Regional/Porto Seguro(21 9)l em Cachoeira e arredores(1 30)l no Rio de Contas e Chapada(1 20)
e outros (04).

Embargos Extra-Judiciais em Salvador/ETELF (20)l na 9' Sub-Regional/Porto Seguro (14)
Cachoeira(03); no Rio de Contas(3); e em Lençóis. Mucugê. Andaraí(lgatu)(03).

em

Foram realizadas 58 notificações pela 9' Sub-Regional/Porto Seguro

Termos de Ajuste de Conduta -- TAC
- Registrou-se em Porto Seguro um total de três TACs, dois assinados pela 9 ; Sub-Regional e um

A 7' SR coordenou os trabalhos de elaboração de uma Mintuta de TAC relativa às obras a serem
realizadas na Estação Ferroviária de Cachoeira e na Ponte Dom Pedro 11, junto à Ferrovia
Centro- Atlântica/FCA e ao IPAC. A Minuta foi encaminhada ao Ministério Público Federal. onde
se encontra em análise
Encaminhou-se também ao Ministério Público Federal. sediado em Ilhéus. Minuta de TAC
relativa à formação de um Conselho de Gestão do Parque Indígena da Coroa Vermelha. junto
com a CONDER - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a Prefeitura de
Santa Cruz de Cabrália e a FUNAI

pela 7'SR

Obras emergenciais
Convénio firmado entre o IPHAN e o MinC
- Recuperação da Casa Berquó, Salvador/BA

Recuperação da Igreja e Convento dos Perdões, Salvador/BA
- Recuperação do Convento de Santo Antõnio do Paraguaçu, Cachoeira/BA

Programa Monumenta
As obras citadas a seguir. são financiadas pelo programa e executadas por meio de Unidades de
Execução do Programa/UEP. Em Salvador, a UEP é assumida pela CONDER -- Companhia de
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahla e nas cidades de Cachoeira e Lençóis é constituída
por técnicos do IPAC - Instituto do Património Artístico e Cultural da Bahia
- Obras de restauração na Casa dos Santos da Igreja de São F.rancisco. Salvador/BA
- Obras de restauração na Igreja de Nossa Senhora D'Ajuda, Salvador/BA
- Obras de restauração no Seminário São Dâmaso, Salvador/BA.
- Obras de restauração na Igreja Matriz e de bens artísticos integrados. Cachoeira/BA

Obras de restauração na Casa de Câmara e Cadeia. Cachoeira/BA
- Obras de restauração na Casa Ana Nery, Cachoeira/BA
- Reforma da antiga sede da Prefeitura Municipal, Lençóis/BA
- Reforma do antigo Mercado Municipal, Lençóis/BA

Obras de recuperação do telhado e forro da nave do Seminário de Belém de Cachoeira/BA, com
recursos obtidos pela Associação de Promoção dos Moradores de Belém de Cachoeira --
ASPROMOB.

Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados/INBMI - Bahia
Implementação da execução do 7' Módulo deste projeto. firmado por meio de convénio entre o

IPHAN e a Fundação VITAE, tendo sido inventariados, em Salvador. 05 monumentos com um total
de 2.939 peças catalogadas. sendo: a Catedral Basílica de Salvador com 1.229 peças. Igreja de
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Nossa Senhora. da Conceição da Praia com 677 peças, Igreja de Nossa Senhora da Graça com
139 peças. a Igreja de Santo Antõnio da Barra com 78 peças e o Asilo D. Pedro ll com 94 peças
inventariadas.

Educação Patrimonial
Visitas de equipes universitárias à Sede do IPHAN

Prêmio Rodrigo Meio de Andrade
A Comissão Regional, presidida pela 7' SR, analisou quatro projetos e pré-selecionou o Prometo

Escola Oficina de Salvador" na categoria Educação Patrimonial e o Projeto "0 Primeiro Carro da
Bahia" na categoria Preservação de Bens Móveis e Imóveis.

Museus
- Foram iniciados estudos relativos aos museus sob a responsabilidade da 7' SR
- Obras de instalação do Museu do Descobrimento em Porto Seguro. realizadas pela Fundação

Roberto Marinho. Foram iniciadas negociações visando encontrar uma estrutura de gestão
adequada

Arqueologia
- Autorizações de serviços de acompanhamento arqueológico referentes a 14 processos
- Demandas do Ministério Público Federal: 7 processos.

Tombamentos
- Aprovação do tombamento do Terreiro Mansu Bandunquenqué -- Bate Folha.
- Conjunto Arqultetõnico do Corredor da Vitória em processo de avaliação pelo Conselho do

IPHAN. devido a repercussão social provocada pelo seu tombamento provisório, por tratar-se de
uma área com forte apelo imobiliário

- Instrução do processo de tombamento do Terreiro llê Axé Mariolage (Alaketo).

Participação da 7'SR na elaboração dos planos diretores (organização espacial das áreas
urbanas tombadas) em municípios com conjuntos arquitetõnicos e paisagísticos tombados pelo
IPHAN e de Interesse turístico, cuja contratação é de responsabilidade da Coordenação de Ação
Regional, órgão do Governo Estadual. por meio do PRODUR - programa financiado pelo Banco
Mundial

Capacitação Profissional
Promoção de cinco encontros para discussões técnicas, envolvendo
instituições (Faculdade de Arquitetura da UFBA e equipe do IPAC)

- Participação no I' Encontro Nacional de Cidades Históricas. em Golas/GO.

técnicos de outras

8' Superintendência Regional

O Estado de Sergipe possui 23 (vinte e três) Monumentos com Tombamento individual.
localizados em vários Municípios, sendo 06(seis) deles Capelas Rurais e 02(duas) cidades: Sãn
Cristóvão e Laranjeiras. com seus Conjuntos Urbanos e Paisagísticos

O Estado de Alagoas possui 07 (sete) Monumentos Tombados individualmente. localizados em
vários Municípios, e a cidade de Penedo. localizada às margens do Rio São Francisco, com seu
Conjunto Urbano e Paisagístico. Neste ano de 2003 foi tombado o Conjunto Urbano e Paisagístico
da cidade de Piranhas. também localizada às margens do Rio São Francisco.
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Inspeção e fiscalização técnica dos bens tombados a nível federal nos Estados sob sua jurisdição
Sergipe e Alagoas

Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados nos Estados de Sergipe e Alagoas. realizado por
meio do Termo de Cooperação Técnica e Financeira entre o IPHAN e a Fundação VITAE - Apoio
à Cultura. Educação e Promoção social, Convênio n' 01/2002. Projetado para ser elaborado em
três módulos, dos quais o primeiro já foi executado e o segundo está em andamento

Oficina Escola de Laranjeiras/SE: Convénio firmado desde 1997 entre o IPHAN e a Prefeitura
Municipal de Laranjeiras/SE. que tem com meta a capacitação de jovens na faixa etária entre 16
anos completos e 24 anos incompletos. para aprendizagem de serviços técnicos especializados
visando restaurar e preservar o património cultural edificado da cidade. As atividades formativas
da Oficina se desenvolvem dentro dos canteiros das obras de restauração. A primeira turma de
aprendizes foi formada na ano de 2000 e executou a restauração da Capela de Nossa Senhora da
Conceição da Comandaroba, construção jesuítica do século XVlll, localizada no antigo Engenho
da Comandaroba. A segunda turma está executando a restauração da sede da Oficina Escola. um
belo sobrado do século XVlll, localizado no Centro Histórico da cidade de Laranjeiras. que foi
desapropriado pela Prefeitura para esse fim.

Programa Monumenta: implantado em 03 (três) cidades. com total participação do IPHAN. Esta
parceria propiciou, além da revitalização de cidades históricas tombadas, a contratação de quatro
(04) arquitetos para reforço institucional. sendo 01 (um) lotado em Penedo/AL e 03 (três) cotados
na Sede da 8' SR/SE: 01 (um) arquiteto para São Cristóvão e 02 (dois) para Laranjeiras/SE

Contratação de serviços de engenharia necessários à restauração da Igreja de Nossa Senhora do
Rosário dos Homens Pretos. em São Cristóvão/SE, por meio de Convénio firmado entre o IPHAN
e o Ministério da Cultura. Obra em andamento. previsão de término em fevereiro de 2004

Contratação de serviços de engenharia necessários à restauração da Igreja de Nossa Senhora do
Amparo, em São Cristóvão/SE. por meio de Convénio firmado entre o IPHAN e o Ministério da
Cultura. Obra em andamento. previsão de término em fevereiro de 2004

9' Superintendência Regional

Intervenção em loja de antiquário em São Paulo. impedindo a venda irregular de objetos
históricos. culminando com a recuperação de quatro tocheiros de prata que pertenciam a antiga
Sé de São Paulo e que haviam sido furtados no passado

Embargo de vendas de documentos históricos públicos no X Salão de Antiguidades
Clube Hebraica em São Paulo.

realizado no

Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o IPHAN e a empresa Planegram Construções e
Planejamento Ltda. em face de impactos no Loteamento Industrial no Município de Jundiaí.
reconhecido como área de potencial arqueológico

Participação no Prêmio Rodrigo de Meio Franco de Andrade

Na categoria Educação Patrimonial foi selecionado o trabalho "Arqueologia até debaixo d'água
de Gilson Rambeli, na Inventário, Acervos e Pesquisa, o trabalho "Plano de Integração de Acervos
/ SP" do Centro Cultural São Paulo e na Preservação de Bens Móveis e Imóveis foi selecionado o
trabalho "Plano Integrado de Preservação Sítio do Capão / Anália Franco" da Kruchin Arquitetura
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Estudos de tombamento
- Chácara Paraíso em Campinas/SP
- Casa de Vidro da arquiteta Lha Bo Barda em São Paulo/SP;
- Edificações da Pontifície Universidade Católica em São Paulo/SP

Recinto de Exposições Agropecuárias em Barretos/SP
- Capela do Cristo Operário em São Paulo/SP
- Conjunto Urbanístico e Paisagístico da cidade de Santana do Parnaíba/SP;
- Bens móveis e integrados do Teatro Municipal de São Paulo/SP
- Conjunto paisagístico na Serra de Atibaia ou ltapetinga. conhecido como Pedra Grande em

Atibaia / SP:
- Teatro Oficina e seu entorno, no Bairro do Bixiga em São Paulo/SP

Bolsa Oficial do Café com seus bens integrados em Santos/SPI
Bairro do Pacaembú e Jardim América em São Paulo/SP

- Rerratificação do tombamento da Real Fábrica de Ferro lpanema em lperó/SP
Rerratificação do tombamento do centro histórico de Corumbá/MS

- Levantamento fotográfico para o processo de tombamento do Quarteirão Paulista e Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto/SP;

- Instrução do processo do Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga do Centro Cultural S
Paulo. compreendendo, texto justificativa, seleção e arrolamento do acervo. avaliacão do estado
de conservação e demais providências

Estudos que permitiram caracterizar a arquitetura original do prédio da Serrada pertencente a Real
Fábrica de Ferro lpanema em lperó/SP

Projeto e restauração do prédio da Cavalariça pertencente a Real Fábrica de Ferro lpanema em
lperó/SP

Prometo e restauração dos telhados. caixilharia e estruturas de madeira da Aldeia Jesuítica de
Carapicuíba/SP

Projeto e serviços de instalações elétricas na sede da Superintendência, Rua Baronesa de ltu
639, São Paulo/SP

Prometo Básico de restauro da sede bandeirista do Sítio do Manda em Cona/SP

Consultoria técnica para as obras de restauração da igreja Matriz de São Vicente executadas com
recursos do governo estadual em São Vicente/SP

Consultoria técnica para as obras na torre do Convento do Calmo executadas pelos carmelitas em
Santos/SP

Consultoria técnica para as obras de restauração
proprietários da área em Santana do Parnaíba/SP

da Capela de Voturuna executadas pelos

Elaboração de diretrizes urbanísticas para a Praça da Matriz de ltanhaém junto a Prefeitura local
ltanhaém/SP

Restauração do altar lateral direito da Igreja Matriz de Santana com recursos do FNC e Prefeitura
local, em ltanhaém / SP

.''3

,.'''x

Acompanhamento das obras de recuperação do telhado e restauração do forro da capela-mor com
pinturas de José Patrício da Sirva, executadas pelo ateliê de restauro Júlio Moraes na Matriz da
Igreja Nossa Senhora da Candelária em ltu/SP
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Acompanhamento das obras de restauro (Mercado e residências na Rua Fox) empreendidas pela
Prefeitura de Santo André na Vila de Paranapiacaba/SP

Acompanhamento das obras de recuperação do Prédio do Antigo DOPS em São Paulo/SP

Acompanhamento das obras de recuperação da Estação da Luz em São Paulo/SP

Acompanhamento das obras na Casa de Portinarí e Praça Santo Antonio em Brodowski/SP

Projeto de restauro do Jirau do quartel da Fortaleza da Barra Grande no Guarujá/SP

Orientação na elaboração de proposta no Conjunto de Edificações da Companhia Paulista de
Estudas de Ferro. para instalação da autarquia municipal da Prefeitura de Jundiaí , denominada
FUMAS e restaurante com cozinha industrial, restaurando dois edifícios do conjunto, em
Jundiaí/SP

Apoio à restauração do prédio da antiga Prefeitura de Porto Murtinho/MS. compreendendo a
compatibilização dos projetos executados, identificação de soluções construtivas envolvendo
trechos arruinados, definição de opções de soluções a serem adoradas

Exposições
- Sobre o Canal da Bertioga. realizada no Loteamento lporanga no Guarujá/SP, com a

colaboração do SOS Mata Atlântica. sob a coordenação do arquiteto Júlio Abe.
- Sobre a História da Arquitetura Militar. com quarenta painéis 1,00xl.00m na Fortaleza da Barra

Grande no Guarujá/SP

Simpósios, Seminários e Cursos
- Participação direta em Cursos de Especialização Pós-graduação latu-sensu. nas áreas de

Restauração e Preservação, na UNICSUL - Universidade Cruzeiro do Sul e na UNISANTOS --
Universidade Católica de Santos

- Palestra sobre o IPHAN e a Preservação no Brasil em Seminário no município de Santo André --

Palestra e debate público em Simpósio em ltu. em 7 de novembro de 2003, com o tema -
Preservação do Património no âmbito Municipal", organizado pelo Condephaat.

Participação à convite da Universidade Federal do Para do Seminário Internacional "Lande e o
Século Xvlll na Amazõnia", de 17 a 21 de Novembro de 2003 Teatro Mana Sylvia Nunes
Belém - Para -- Brasil.

- Participação do Seminário em Brasília a convite do Programa Monumenta.
- Palestra na Semana do Turismo na cidade de Praia Grande. convidado pela UNISANTA. com o

tema Património Cultural e Turismo
- Participação na Oficina Técnica de Planejamento Estratégico do MINC
- Xll Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira: "Arqueologias da América Latina" - 21/25

de setembro/2003 - Memorial da América Latina/SP

SP

Parcerias:
- UNISANTOS - Universidade Católica de Santos nos trabalhos de recuperação e conservação da

Fortaleza da Barra Grande no Guarujá e no Mosteiro de São Bento em Santos.
Prefeitura Municipal de Bertioga/SP na desapropriação e implantação do Parque do Forte São
Jogo, na conservação e administração da área e na restauração da tenalha do Forte São Jogo

CONDEPASA - Conselho de Defesa do Património Cultural Santista. nas ações de
fiscalização e preservação do património existente na cidade de Santos
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- CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Património Histórico. Arqueológico, Artístico e Turístico
do Estado. nas ações de preservação em geral no Estado de São Paulo.
CONPRESP-DPH - Tanto o Conselho do Património Cultural e Ambiental do Município de São
Paulo, como o Departamento de Património Histórico da prefeitura da capital, são parceiros
constantes na fiscalização e conservação do património existente na cidade de São Paulo

- SAB - Sociedade Brasileira de Arqueologia nos trabalhos de pesquisa dos sítios arqueológicos
Centro Cultural São Paulo, em função de Termo de Cooperação Técnica vigente.
- Instituto de Estudos Brasileiro da Universidade de São Paulo. em função de Termo de

Cooperação Técnica vigente.
- Floresta Nacional de lpanema / IBAMA nos programas de conservação da Real Fábrica de Ferro

de lpanema.

Análise de quarenta processos de intervenções em bens culturais no Estado. sendo os principais:
Restauração da Casa das Rosas na cidade de São Paulo / SP, Reforma e Restauro do Antigo
Prédio do Palace Hotel em Ribeirão Preto / SP, Salão de Exposições e Eventos da Cinemateca
Brasileira em São Paulo/SP, Restauração do Casarão do Mosteiro de São Bento em São Paulo /
SP, Restauração do Monumento da Independência em São Paulo / SP. Estação da Língua
Portuguesa, na área da Luz em São Paulo/SP e Restauração da Catedral da Sé em São Paulo /
SP. Obras executadas com recursos do Fundo Nacional de Cultura por meio de convénio com o
Ministério da Cultura.

Programa Monumenta / BID
Vistorias e acompanhamentos técnicos nas obras empreendidas em Corumbá/MS.
Participação nas reuniões com a Representação do Programa Monumenta em São Paulo para a
discussão de projeto a se realizar na Praça Coronel Fernando Prestes.
Discussão de propostas de urbanização, (calçamento. iluminação pública, mobiliário urbano etc.)
no entorno imediato da Estação da Luz, Bairro da Luz/SP

- Elaboração do "Relatório de Avaliação de Obras" sobre os serviços de conservação realizados
na Chaminé da Urina da Luz, no Bairro da Luz/SP

Arquivo Documental e Fotográfico
Iniciaram-se os trabalhos de reorganização do arquivo documental e parte da Biblioteca, as

pesquisas de materiais e recondicionamento para a elaboração do prometo de organização e
conservação do acervo fotográfico. o processo de digitalização do arquivo fotográfico e estudos de
critérios para a elaboração da base de dados de fotografias.

Património Arqueológico
- Análise de 170 processos no Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, relativos a autorização

de pesquisas, embargos, pareceres e informações técnicas, vistorias, com o apoio do
arqueólogo Rossano Lopes Bastos.

- Termos de Ajustamento de Conduta - TACs nos casos de obrigatoriedade de restauração dos
monumentos tombados pelo IPHAN na região do Rodoanel Mário Covas (Sítio do IMandu, Sítio
do Padre Inácio em Cona e Sítio de Santo Antõnio em São Roque)

Examinou-se cerca de vinte mil obras. para fins de saída do país

Examinou-se cem projetos de bens tombados abrangidos pelo artigo 18 do Decreto-lei 25/37

Vistorias Técnicas nos bens tombados e áreas de entorno sob a jurisdição da 9a SR

Análise de dezesseis processos referentes á alienação de bens móveis e imóveis pertencentes a
Rede Ferroviária Federal - RFFSA - em liquidação. no âmbito da 9'SR/IPHAN
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1 0' Superintendência Regional

Inspeção técnica e fiscalização de bens protegidos
bens fiscalizados.

bens tombados e sítios arqueológicos 14

Atendimento ao público em geral (autorização de saída de obras de arte)
estudantes(biblioteca e arquivo).

pesquisadores e

Gestão compartilhada dos centros históricos das cidades da Lapa e de Paranaguá, constituída na
análise e aprovação de projetos em conjunto com a Secretaria de Estado da Cultura.

Análise e emissão de pareceres para o PRONAC

Conclusão do prometo museológico do Museu Histórico da Lapa e, com recursos municipais, em
parceira com Departamento de Cultura local, realizou-se a implantação e montagem do Museu.

Elaboração de material informativo para divulgação do Museu Casa do Coronel Joaquim Lacerda
Lapa/PR.

Aquisição de 1 1 3 livros para incremento da biblioteca da 10a SR

PP'\

Ações firmadas por meio de Convênios MinC/FNC:
- Estabilização estrutural do Museu do Mate;

Serviços de conservação e manutenção do Edifico Sede da 10' SRI e
- Conservação e manutenção do Museu Casa do Coronel Joaquim Lacerda

ll' Superintendência Regional

Fiscalização dos bens protegidos com vistas a sua salvaguarda, no apoio ao Estado de Santa
Catarina e aos municípios catarinenses na proteção dos bens de importância cultural.

Prometo dos Roteiros de Imigração (áreas de colonização italiana
parceria de cerca de 10 municípios do planalto norte catarinense

alemã e polonesa), com a

Trabalho nos centros históricos tombados de Laguna e São Francisco do Sul, com
aproximadamente 1200 imóveis, inclusive com a avaliação do estado de conservação dos
mesmos para o desconto do IPTU

Finalização das obras da Igreja de Santo Antõnio dos Anjos (prometo do IPHAN e recursos do
BNDES. via PRONAC). em Laguna/SC

Revitalização da Praça República Juliana e da Biblioteca Municipal Prof
projetos do IPHAN e recursos do Programa Urbes): Laguna/SC

Romeu Ulysséa (com

Acompanhamento das obras do Programa Monumenta. em São Francisco do Sul/SC

Reabertura de novas áreas do Museu Nacional do Mar. São Francisco do Sul/SC, em parceria
com o Governo do Estado de Santa Catarina (Fundação Catarinense de Cultura). Prefeitura
Municipal de São Francisco do Sul e Associação dos Amigos do Museu do Mar e patrocínio da
Petrobrás e Vega do Sul (Grupo Arcelor)
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Bens individualmente protegidos
- Sistema de Fortalezas da Ilha de Santa Catarina (Florianópolis, Palhoça e Governador Censo

Ramos)
- Edifício da Antiga Alfândega de Florianópolis (obras de restauração)

Ilha do Campeche (fiscalizações. qualificação de guias. em parceria com a Associação de
Pescadores da Armação do Pântano do Sul, instalação de decks de madeira e correção das
trilhas em seu interior).

- Casa Natal de Victor Meirelles (obras de conservação preventiva)
- Conjunto Paisagístico da Antiga Vila de São Miguel. em Biguaçu (obras de restauração da Casa

dos Açores e Igreja de São Miguel. em parceria com a Fundação Catarinense de Cultura).
- Escritório Técnico de Laguna (obras de restauração)
- Escritório Técnico de São Francisco do Sul (obras de restauração)
- Obras executadas com recursos oriundos de convénio celebrado com o MinC

'nq.

Ações relacionadas com a arqueologia realizadas nos municípios de Abdon Batista. Anata
Garibaldi. Araquari. Barra do Sul, Campos Novos, Celso Ramos, Correia Pinto, Florianópolis,
Governador Censo Ramos, lçara, Imaruí, Imbituba. ltajaí, Jaguaruna. Joinville. Laguna. São
Francisco do Sul e São José, entre outros

Iniciada a 2' Edição do Curso de Pós Graduação em Arqueologia. em parceria com a URI
(Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões) - Campus Erechim - RS

Conclusão do Estudo Preliminar para a implantação de um Parque Arqueológico no Sul do Estado
de Santa Catarina, entre Laguna e Jaguaruna, onde estão localizados os maiores sítios
arqueológicos do tipo sambaqui do mundo.

Foram realizadas em torno de 110 vistorias e visitas técnicas. nesse universo de
aproximadamente 1220 imóveis protegidos e 1500 sítios arqueológicos no Estado de Santa
çatanna

12' Superintendência Regional

Principais Responsabilidades:
Bens Imóveis tombados 105 e 2 não tombadosl cerca de 11.200 Sítios Histórico protegidosl 4
Sítios Arqueológicos Administradosl 5 Acervos Museológicosl aproximadamente
54 metros lineares de Acervo Arquivísticol aproximadamente 2.000 livros do Acervo Bibliográfico;
6000 slides e 2.000 fotografias de Acervo Fotográficos 70 unidades de Acervo Videográficot e 01
Museu Regional

'\

'\

.p'qlh..

Ações Executadas
- Restauração da cobertura e esquadrias da Casa Dona Zilba. - Antõnio Prado/RS
Obras de emergência na Casa Zulian- Antânio Prado/RS
Serviços de restauração da cobertura. esquadrias e rede lógica e elétrica da sede da 12' SR.
Porto Alegre/RS

- Serviços para Instalação de sistema de prevenção de descargas elétricas no sítio Arqueológico
de São Miguel das Missões/RS

- Restauração dos vitrais e conservação das esquadrias de madeira da sede da 12' SR. Porto
Alegre/RS

- Obras de engenharia para construção do bloco de sanitários na Casa da Quinta em São Miguel
das Missões
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Implantação de acessibilidade nos sítios missioneiros de São João, São Luiz Gonzaga/RS e São
Lourenço, Entre uís/RS
Consolidação de remanescentes arquitetõnicos nos sítios missioneiros de São Jogo, São Luiz
Gonzaga/RS e São Lourenço, Entre ljuís/RS
Obras de restauração na "Casa de David Canabarro" . Santana do Livramento/RS
Elaboração de projeto de restauração da Caixa D'Agua de Pelotas/RS
Obra de restauração da cobertura e execução de sub-telhado em chapa de alumínio da Nave
Principal. da Capela Mor e Sacristias da Igreja Nossa Senhora da Concepção. Viamão/RS

Serviços emergenciais em edificações danificadas por tornado, no conjunto arquitetânico de bens
tombados em Antõnio Prado/RS
Revitalização das Unidades Museológica, Museu das Missões em São Miguel das Missões/RS
Assessoramento às Prefeituras de Pelotas e Porto Alegre para a realização dos levantamentos
necessários para a viabilização do Programa Monumenta.
Fiscalização e acompanhamento de obras realizadas dentro da área de Entorno dos Bens
Tombados em 21 municípios.
Apoio à Comissão do Património Mundial - Análise de propostas de candidaturas e apoio
participação da elaboração do Dossiê Rio Património Mundial
Liberação de Obras de Arte para o Exterior - Análise e parecer técnico em 43 processos de
liberação de obras de arte para o exterior
Aprovação e fiscalização de 20 de projetos de arqueologia
Instrução de processo de tombamento de bens culturais e outras formas de acautelamento nos
municípios de São José do Norte, llópolis e Pelotas
Processo de declaração do Casarão Sirva como um dos 100 monumentos em risco pelo World
Monuments Fund -- WMF - Edificação feita com pedras missioneiras, São Nicolau /RS
Produção e distribuição de material informativo sobre o Museu das Missões - Edição de antigas
iconografias da redução de São Miguel Arcanjo existentes na Biblioteca Nacional e no Arquivo
do ltamaraty no Rio de Janeiro
Prêmio Rodrigo Melão Franco de Andrade - Divulgação institucional e seleção de candidatos do
Estado do RS
Participação da organização do 5' Encontro da Frente Nacional de Prefeitos das Cidades
Históricas do Brasil e 2' Encontro da Organização das Cidades Brasileiras Património Mundial
Divulgação da atuação do IPHAN nas cidades históricas brasileiras e nos sítios missioneiros. o
lançamento do Prometo da Rede de Cidade das Missões/ONU/Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres. o Ministério da Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local sobre o
desenvolvimento local e sua relação com a cultura e o Ministério das Cidades com a
Conferência Nacional das Cidades e sua relação com as cidades históricas do Brasil. São
Miguel das Missões/RS
Organização do Curso-Oficina sobre conservação. gestão e desenvolvimento sustentável das
Missões Jesuíticas dos Guarani, promovido pela UNESCO e Organizada pelo World Monuments
Fund em São Miguel das Missões. RS
Organização da Jornada Missões- Património da Humanidade-20 Anos, São Miguel das
Missões/RS

''\

Exposições
- Bens Tombados no Rio Grande do Sul - Divulgação do Património Histórico

Realização: 1 2' Superintendência Regional/RS
- Trajetória da Preservação do Património no Brasil
. Realização: Cais do Porto de Parto Alegre e Casa Cor 2003
- Missões Jesuíticas dos Guarani

Parceria/realização: Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul
- Bens Culturais Latinoamericanos em perigo - Publicações sobre Património Cultural em risco

Realizada em Paras
Parceria: ICOM
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Participação de servidores em cursos, simpósios e similares
Dois cursos de doutorado e dois mestrados em engenharia civil (em andamento)
Curso-Oficina sobre conservação. gestão e desenvolvimento sustentável das Missões Jesuíticas
dos Guarani, São Miguel das Missões/RS
Promoção: World Monuments Fund, UNESCO e IPHAN
Jornada Missões- Património da Humanidade-20 .Anos, Porto Alegre/RS
Promoção: 12' SR/IPHAN
5' Encontro da Frente Nacional de Prefeitos das Cidades Históricas do Brasil e 2' Encontro da
Organização das Cidades Brasileiras Património Mundial, São Miguel das Missões/RS
Promoção: IPHAN
Treinamento do sistema de controle de processos e documentos, Brasília/DF
Promoção: IPHAN
Encontro da URBAL, Pelotas/RS
Promoção: URBAL
Audiência Pública Quilombo no Rio Grande do Sul/RS
Promoção: Assembléia Legislativa do RS
Palestra Política Nacional de Museus: Memória e Cidade, Porto Alegre/RS
Promoção: Museu Hipólito da Costa
Seminário Cultura e Identidade Regional. Porto Alegre/RS
Promoção:COPESUL
Jornada Património Histórico e Desenvolvimento. Porto Alegre/RS
Promoção:DEFENDER
Palestra A Revolução Farroupilha. Porto Alegre/RS
Promoção:IEL

- Palestra Trajetórias Profissionais, Porto Alegre/RS
Promoção:Museu Joaquim José Felizardo
Reunião de Planejamento Estratégico, Brasília/DF
Promoção: MinC
Encontros Património Imaterial no Rio Grande do Sul
Promoção: 12' SR/IPHAN

- Conferência Municipal da Cultura. Porto Alegre/RS
Promoção: Prefeitura Municipal de P.Alegre
História da Arqueologia, Havana LaVieja/Cubo
Promoção: IPHAN
Congresso Ibera-Americano sobre Património Cultural. Desenvolvimento e Turismo.

Morélia/Mexico
Promoção: CONACULTA - Coordenação de Património Cultural e Turismo

- Curso de Doutorado em Gestão do Património Cultural, Sevilha/Espanha
Promoção: Universidade Pablo de Olavide

Património Desenvolvimento

13' Superintendência Regional

A 1 3' SR/IPHAN é responsável pelo património cultural considerado um dos mais importantes do
país. O acervo sob sua responsabilidade consta de mais de 200 monumentos tombados
isoladamente. distribuídos em 47 municípios, bem como aproximadamente 5.000 edificações que
formam os 12 conjuntos urbanos tombados.

Obras emergenciais de escoramento e
Anibal Machado, 73. Diamantina/MG

restauração da cobertura do sobrado à Rua Vereador
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Realização da Exposição "Património Procura Imagens Furtadas" no espaço do Museu Regional
de São Jogo Del Rei/MG: esta campanha é mais uma ação para a preservação, a identificação e o
resgate dos bens procurados. o que se pretende com a veiculação de peças é estimular denúncias
da posse ilícita ou a devolução espontânea de objetos religiosos às igrejas saqueadas ao longo de
vários anos.

Revitalização da Unidades Museológicas
Ações realizadas com recursos provenientes do Convênio firmado entre o IPHAN e FNC/MinC:
- Modernização de equipamentos de informática e fotográfico para os museus da 13'

Superintendência Regional.
- Restauração arquitetõnica da Biblioteca Antõnio Torres. Diamantlna/MG

Obras Emergenciais
- Restauração da Casa Setecentista, Mariana/MG

Execução de sistema de proteção contra descargas atmosféricas para Igrejas no
IVlllld b.

- Instalações elétrlcas para a Igreja de Nossa Senhora das Mercês, Sabará/MG.
Obras na Igreja Nossa Senhora do Rosário, Paracatu/MG.

- Obra de conservação no Museu do Ouro, Sabará/MG.
Elaboração de projetos luminotécnicos e instalações elétricas para monumentos
Gerais/MG .
Diagnóstico das instalações elétricas e gás em São Jogo Del Rei, Mariana. Ti
Diamantina/MG

- Obras na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Sabará/MG.

Estado de

em Minas

radentes e

Projeto de Restauração de Bens do Património Cultural
- Restauração de elementos artísticos da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, Serra/MG.
- Restauração dos elementos artísticos da Igreja de Nossa Senhora da Penha de Vitoriano Veloso

Prado/MG
- Restauração arquitetõnica e dos elementos artísticos da Igreja de Nossa Senhora do Rosário

Caeté/MG.
- Restauração dos elementos artísticos da Igreja de Santana. Inhaí - Diamantina/MG
- Restauração arquitetõnica da Igreja de Nossa Senhora do Calmo, Serro/MG

Inspeção técnica e fiscalização de bens protegidos, bem como acompanhamento de obras de
restauração arquitetõnica, urbanística e paisagística em bens tombados. executadas pelo IPHAN,
recursos do PRONAC. programa MONUMENTA, prefeituras. Governo do Estado, Instituto
Estadual de Património Histórico e Artístico de Minas Gerais/IEPHA-MG. entidades diversas e
particulares

Atendimento a pesquisadores, estudantes e proprietários de bens tombados, por meio de
consultas a arquivos. bibliotecas. informações sobre núcleos, monumentos e bens tombados.
legislação, em Congonhas. Serro, Sabará, Diamantlna. Ouro Preto, Tiradentes. Mariana, São João
l)nl }< nl

Parceria com o Instituto Estadual de Património Histórico e Artístico de Minas Gerais/IEPHA-MG. o
Setor de Arqueologia do Museu de História Natural e o Jardim Botânico/UFMG para vistorias em
sítios arqueológicos. por razão de denúncia ou solicitação recebida

Iniciação do prometo de registro do toque dos sinos da cidade de São Jogo Del Reí. considerado
como o último remanescente no Brasil dos inúmeros toques dos códigos sonoros que um dla
existiram em todas as cidades coloniais. essenciais aos rituais e à própria vida civil da cidade.
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Realização.. através da Prefeitura Municipal
situados na cidade de Tiradentes/MG

do levantamento cadastral dos imóveis urbanos

Obras de consolidação estrutural e restauração arqultetõnica na Igreja Matriz de Santo Antõnio e
restauração da cobertura da Igreja de São Jogo Evangelista, em Tiradentes/MG.

Desenvolvimento de um prometo para complementação do inventário de Mariana e a realização dos
inventários dos Distritos. onde existem bens tombados pelo IPHAN, possibilitando a delimitação do
perímetro de entorno dos bens tombados.

Obras de conservação da edificação. com manutenção física do prédio e execução de cerca viva
para o fechamento do terreno, na Casa dos Ottoni - Museu Regional, em Serro/MG.

Apoio, com o intuito de preservação. da Festa de Nossa Senhora do Rosário. Serro/MG,
manifestação religiosa tradicional, objeto de pesquisas e registros por instituições e pesquisadores
diversos

Desenvolvimento do prometo de ordenação do tráfico em Ouro Preto. pelo programa
MONUMENTA/BID. O tráfego de veículos pecados no centro histórico está proibido pelo Ministério
Público local, por meio de ação civil pública em grau de recurso perante o TJMG

1 4' Superintendência Regional

f'''\.
Promoção do I' Encontro Nacional do Ministério Público na Defesa do Património Cultural
(aproximadamente 400 participantes). realizado em Goiânia/GO
Parceiros: Ministério Público do Estado de Golas, Ministério Público Federal, Unesco. Escola
Superior do Ministério Público do Estado de Golas, Prefeitura Municipal de Goiânia. Governo do
Estado de Goiás. Escola Superior do Ministério Público da União e Associação Brasileira do
Ministério Público de Meio Ambiente.

'3' Goiânia Mostra Curtas": mostra competitiva. que possibilitou o mapeamento da produção
nacional, mostrou a diversidade cultural brasileira. propôs formar público e capacitar profissionais.
Foram inscritos cem filmes de 23 estados diferentes. (20.000 participantes)
Parceiros: lcumam (Instituto de Cultura e Meio Ambiente). Petrobrás, Vivo, Unimed, Revista de
Cinema. Prefeitura Municipal de Goiânia, AGEPEL, Kodak. Estúdio K, Grillo Eventos. Canal Brasil

Audiência Pública na Câmara Municipal de Goiánia: realizada por iniciativa do vereador do
município de Goiânia. onde foi apresentado o processo de tombamento do património Art'Déco em
cioiãnia

Participação
- Módulos de palestras, promovidas pela Prefeitura Municipal de Goiânia, para um grupo de 40

coordenadores pedagógicos, com o objetivo de discutir um projeto de educação patrimonial para
as escolas municipais
Parceiros: Secretaria Estadual de Educação, Universidade Federal de Goiás e Universidade
Católica de Golas.
Palestra sobre o tombamento dos Imóveis Art'Déco e traçado urbano de Goiânia (120
participantes)
Parceiro: Habitare - Projetos e Consultorias. pesquisador Wolney Unes
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I' Seminário .de Intercâmbio das Unidades do Programa Monumenta: evento de capacitação
envolvendo todas as instâncias do Programa Monumenta. organizado pela Unidade Central de
Gerenciamento - UCG, com apoio do Banco Interamericano - BID e da UNESCO
Seminário Repensando Penedo. realizado no l I' aniversário da Fundação Casa do Penedo, com
apresentação e debate de experiências de participação comunitária na preservação do
património cultural de cidades tombadas
No curso "Estudo da Arte Sacra Brasileira - O Barroco em Goiás". ministrado pelos
restauradores Docelina Mau Soarem dos Anjos e Warlei Marques da Salva
Palestra: Património Arqueológico -- o que e como proteger. e a legislação específica. em
N atividade/T O
Fórum Estadual de Cultura. Palmas/TO.
Programa Estadual de Geração de Renda, Plano Participativo Plurianual-PPA, tema cultura,
Natividade/TO.
Fórum de Desenvolvimento Local, para realização do Viveiro de Mudas Nativas para
reflorestamento e replantio dos jardins urbanosH'O.
l .o Seminário de Educação Patrimonial. promovido pela Prefeitura de Palmas
Na elaboração das Diretrizes para Política Cultural do Governo de Palmasl

Apoio ao lo Encontro Nacional de Cidades Históricas/Gestão compartilhada clo Património Cultural
(aproximadamente 300 participantes)
Parceiros: Agenda 4 Comunicação. Petrobrás. Sebrae. Caixa Económica Federal. Vivo, Varig
Brasil, Construtora Biapó, Prefeitura Municipal de Goiânia. Agência Goiana de Cultura Pedro
Ludovico peixeira, Universidade Católica de Golas, Prefeitura Municipal de Golas

Exposições
Restauração da Igreja Matriz de Pilar de Golas: conta o processo de restauração da referida
Igreja. Emprestada à Prefeitura Municipal de Pilar de Goiás para ser exposta no Araguaia
Shoping e na AGM -- Associação Goiana de Municípios.
Parceiros: Prefeitura Municipal de Pilar de Golas e Associação Goiana de Municípios.
Identidade Art'Déco de Goiânia: 18 painéis fotográficos de tamanhos diversos que enfoca o
conjunto Art'Déco da cidade de Goiânia. Cedida para a Câmara Municipal de Goiânia, o Centro
Federal de Educação Tecnológica de Golas-CEFET, a Escola Municipal lzabel Espiridião Jorge
/Goiânia-GO. a Escola Municipal Ernestina Lama Marra /Goiânia-GO, a XI Semana Cultural do
Colégio PREVEST/Goiânia-GO, a Faculdade Cambury/Goiânia-GO e para o Restaurante Dona
Jandira/Goiânia-GO(aproximadamente 8.000 visitantes)
Parceiros: Prefeitura Municipal de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação.
Câmara Municipal de Goiânia. CEFET, Agência Goiana de Turismo-Agetur, Faculdade
Cambury-Instituto Cambury

- Cidades Históricas do Centro Oeste: 1 0 Painéis que contam a história e apresentam imagens de
cidades Tombadas no âmbito da 14' SR. Percorreu o Tribunal Regional do Trabalho da 18'
Região em Goiânia/GO. o Evento Cultural realizado pela Diocese de Natal/RN e a Secretaria de
Cultura de Pilar de Golas/GO (aproximadamente 5.000 visitantes).
Parceiros: SESC, Araguaia Shoping. Empresa de Limpeza e Vigilância Fortesul, Poder Judiciário
da União/TRT

- Contemplação de Ouro Preto: apoio à realização da exposição fotográfica organizada por Dimas

Golas em detalhes: promoção da exposição fotográfica organizada pela fotógrafa Gerlind
Carvalho. (200 visitantes).
Parceiros: 'Saneago - Saneamento de Golas S/A, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
Fugi Foto e Faculdade Araguaia

- Golas pelo buraco da agulha: promoção da exposição fotográfica organizada por José Rosa (250
visitantes).

Guedes

''''\
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Parceiros:. Saneago -- Saneamento de Golas S/A, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Fuja Foto e Faculdade Araguaia

Elaboração de Relatório: Recuperação da área atingida por enchente do rio Vermelho. na cidade
de Golas/GO, requisitado pela UNESCO. descreve as obras de recuperação. de restauração. de
reconstrução e o atendimento assistencial à população atingida.
Parceiros: Governo do Estado de Golas, Prefeitura Municipal de Goiás. Casa de Cora Coralina,
Movimento Pró-Cidade de Goiás e Diocese de Golas.

Análise de 15 projetos de intervenção em bens tombados, emissão de lO laudos de vistorias
técnicas, de 19 pareceres técnicos solicitados pelo Ministério Público Federal e de 6 relatórios
técnicos

Prometo Salvamento e Resgate do Sítio Arqueológico Vale dos Sonhos.Goiânia/GO
primeiro sítio arqueológico urbano descoberto em Goiânia
Parceiros: Universidade Católica de Goiás e Prefeitura Municipal de Goiânia

trata-se do

\

Realização de Palestras
Crescimento da cidade. expansão e preocupações com preservação/O que significou o

tombamento": 3 palestras para um total de 90 alunos dos cursos de arquitetura da UCG. UEG e
da UNIP. em Golas/GO

- "Museu na Atualidade": ministrada pela museóloga Célia Mana Corsino, Goiás/GO
- "História do papel e confecção de papel artesanal e reciclado": ministrada por servidor para 60

alunos da 7' série do Colégio Jogo Augusto Perillo. Golas/GO

.'''\

'''x

Emissão de 05 (cinco) notificações de fiscalização em desfavor de proprietários de imóveis
situados na cidade de Golas. 03 já solucionadas e 02 em andamento, e de 8 notificações no
Estado do Tocantins.

Efetuados 1 93 requerimentos referentes a intervenções na área tombada e entorno
cidade de Gioás. e de 47 requerimentos e 47 autorizações no Estado do Tocantins

realizadas na

Fiscalização e acompanhamento técnico
- Implantação de Sinalização Turística e Cultural. do Núcleo Histórico da Cidade de Golas.
- Obras de restauração da Casa de Fundição, em Goiás/GO, com recursos do Ministério Público

Estadual
Obras de restauração do calçamento de pedra e calçadas do Centro Histórico da cidade de
Goiás (Becos, Rua e Largo), com recursos da ELETROBFRÁS/PRONAC/Mecenato.
Obras de recuperação dos muros de pedra e adobe, nas residências que margeiam o rio
Vermelho, Golas/GO. com recursos da ELETROBRAS/PRONAC/Mecenato.

- Obras de restauração de imóveis atingidos pela enchente de 2001. em Gotas/GO. com recursos
da ELETROBRÁS/PRONAC/Mecenato

Apoio à realização dos eventos comemorativos da Semana Santa na cidade de Golas

Apoio à realização de oficina de fotografia com utilização da técnica "pin rolle". ministrada pelo
professor José Rosa. em Golas/GO

Promoção do lançamento da obra: "Casas de Pirenópolis: casas de Deus, casas dos mortos.
casas dos homens". Goiás/GO
Parceiros: Universidade Católica de Goiás. Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil
Central. Casa de Cora Coralina, Marmelo Barra e Antonio Cardos Costa Campos.
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Apoio à realização do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, ern Golas/GO

Obras de Restauração
- Realizadas com recursos provenientes do Convênio firmado entre o IPHAN e o FNC/MinC:
- Restauração da Casa de Cultura (Casa de Rótulas). em Pilar de Goiás/GO.
- Restauração dos Elementos Artísticos Integrados da Igreja Nossa Sra. da Natividade/TO.
- Obras de Manutenção da Igreja Santana do Sacramento, na Chapada dos Guimarães/MT.
- Obras de Conservação e Restauro do Imóvel Euclides Hugo Oliveira. em Natividade/TO.
- Conservação Arquitetõnica e Restauro da Igreja Nossa Sra. Rosário, em Goiás/GO.
- Obras emergenciais na Igreja de São Jogo Batista, edificada no antigo Arraial do Ferreiro, cidade

de Golas

Museu de Arte Sacra da Boa Morte
- Aquisição de 04 peças do escultor goiano Veiga Valle, patrocinada pela Saneago.
- Visitas guiadas, atingindo um público de 17.31 9 visitantes (moradores. turistas e estudantes).

Participação no evento de comemoração do aniversário de Cora Coralina.
Parceiro: Casa de Cora Coralina. (800 participantes)

- Participação na organização e realização de V FICA (Festival Internacional de Cinema e Vídeo
Ambiental) .(20. 000 visitantes)

- Promoção de exposição do escultor goiano José Joaqulm da Veiga Valle. realizada na sede da
CEF, Agência Vila Boa de Goiás. (500 visitantes)
Participação na organização e realização de evento no período da quaresma. (7.000

participantes)
Parceiros: Organização Vilaboense de Artes e Tradições de Goiás (OVAT) e Governo do

.'''\

Parceiros: Organização
Estado

Museu das Bandeiras
- Exposições

- Tecnologia de Trançados Indígenas
Parceiros: AGEPEL -- Agencia Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira, Subsecretaria
Regional de Educação de Golas e Livraria e Papelaria DIP
- Artes plásticas de Mariana Jácomo e Rossana Jardim e lançamento do folder "A história da
Cidade de Golas
Parceiros: AGEPEL e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/PMGO.
- Amostra de pinturas em aquarela referenciando a libertação dos escravos (acervo próprio).
Parceiro: AGEPEL - Agencia Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira.(500 visitantes)
- Artes Plásticas de Hermê Perillo
Parceiro: AGEPEL -- Agencia Goiana de Cultura Pedra Ludovico Teixeira. (500 visitantes)
- Coletiva Itinerante de Artes Plásticas de Anápolis. organizada por Cecília Espindola
Parceiros: AGEPEL e Associação de Artes de Anápolis.(950 visitantes)
Amostra de reproduções fotográficas da família Real Portuguesa

Parceiro: AGEPEL - Agencia Goiana de Cultura Pedra Ludovico Teixeira.(300 visitantes)
- O Mundo Imaginário - Artes Arqultetura Colonial, do escultor Fábio Ferrer
Parceiro: AGEPEL - Agencia Goiana de Cultura Pedra Ludovico Teixeira.(1 80 visitantes)
- Novos valores. Escola Veiga vallel Formas e Cores. coletiva dos artistas locaisl Preto no
Branco. fotografias de Marly Mendanhal Caricaturas de Nelson Rodriguesl e Pinturas sobre
papel reciclado. Flavia de Moraes. Realizadas durante o V FICA
Parceiro: AGEPEL - Agencia Goiana de Cultura Pedra Ludovico Teixeira.(850 visitantes)

- Apoio ao ll Simpósio Regional do CEHIL-A - Centro Oeste (Centro de Estudos da História da
Igreja na Latina Americana), organizado pelo professor Eduardo .Gusmão:..(230 vi.sitantes)
Parceiros: AGEPEL. Diocese de Golas, Faculdade Cambury. UCG, UEG, IPEHBC e CEHILA
Atendimento à 1 5.268 visitantes (moradores. estudantes, turistas do Brasil e exterior)
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Oficina de~Papel Artesanal, reciclado. ministrada para 75 alunos do Colégio João Augusto Perito
(7' e 8' Séries). Parceiro: AGEPEL - Agencia Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixelra

Escritório Técnico de Pirenópolis
- Fiscalização dos imóveis particulares e públicos do núcleo tombado de Pirenópolis (lll

processos).
- Organização e atualização do acervo bibliográfico, disponível à comunidade local e visitantes
- Organização do acervo fotográfico dos projetos: Conhecer para Presemar e f)afdmõn/o

Iluminado.
- Apoio para exibição do filme "0 Mestre Capelão" sobre a vida e obra de Tonico do Padre.
- Elaboração de Projeto para a Recuperação da Matriz
- Educação Patrimonial:

- Projeto desenvolvido para alunos de 6' série. a fim de promover a preservação da cidade, com
montagem e divulgação da Exposição Institucional 'História dos Lugares'. visitada por mais de
340 alunos. realizada a partir de pesquisas efetuadas pelos alunos.
Parceiros: Colégios/Escolas Estaduais Comendador Christóvam de Oliveira. Senhor do Bonfim,
Comendador Joaquim Alves de Oliveira e Santo Agostinho.
Acompanhamento de alunos em visitas ao Centro Histórico de Pirenópolis

- Divulgação, apoio e encaminhamento dos projetos das Escolas Santo Agostinho, Luciano
Peixoto e Universidade Estadual de Goiás -- Pólo de Pirenópolis, para o Prêmio Rodrigo Meio
Franco/2003.

Palestra para os alunos da Pré-escola municipal Tia Olívia no Cine Pireneus (entre 5 e 7 anos
de idade), resultando na elaboração de desenhos.

- Atendimento a alunos do ensino fundamental, universitários e pesquisadores
- Implantação, junto com a AGETUR. da sinalização turística.
- Retirada dos postes dos relógios medidores de energia. dos imóveis situados no Centro

Histórico. Parceria CELG - IPHAN

P '\
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Elaboração dos Planos de Aplicação de Recursos para intervenção físicas emergenciais para as
Igrejas de Nossa Senhora da Natividade/ Igreja São Benedito/ Imóvel Jesuíno Lustosa/ Ruínas da
Igreja N. Sra. do Rosário dos Pretos e Imóvel Sr. Euclides/I'O.

Elaboração da Avaliação de Riscos dos Monumentos de Natlvidade0'0 (Igrejas)

Articulação na formatação de convénio IPHAN/Fundação Cultural. objetivando a montagem e
elaboração do Banco de Dados (INBl-SU) da cidade de Porto Nacionaln'OI junto ao Tribunal de
Justiça Federal - TO, para ações conjuntas de preservação de Sítio Urbanos e junto ao CREA/
Naturatins/ Detran/ para realização de seminários educativos

Apoio a formação da Associação dos Foliões do Divino Espírito Santo e visita a Zona Rural para
acompanhamento da Folia - Fazenda Oficina, Natividade/TO

Visita conjunta de Perícia Técnica do Ministério Público Estadua
Quiosques dentro da Zona de Proteção Histórica. em NatividadeH'O

acerca dos Camelos e

15' Superintendência Regional

Inspeção Técnica e Fiscalização de Bens Tombados
- 1 03 Vistorias realizadas e respectivos Relatórios

1 58 Pareceres técnicos emitidos
- 1 1 Notificações Extrajudiciais e Embargos emitidos
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- 206 Ações Judiciais em curso. referentes em sua maior parte às ações contra os "os comércios
locais", pois tratam-se de ações unitárias para cada estabelecimento comercial. Existem ainda, em
menor número, ações individualizadas para grandes transgressões. como no caso dos "sétimos
pavimentos" nas superquadras e nos das edificações além dos limites permitidos na orla do Lago
Paranoá

Análise, Aprovação e Acompanhamento de Projetos - PRONAC/MinC e outros
Desde 2001 foi instituído o Grupo de Trabalho Interinstltucional/GTI entre IPHAN e o Governo do
Distrito Federal, mediante o Termo de Cooperação Técnica. objetivando o "desenvolvimento de
ações conjuntas para estudar. propor e aprimorar medidas de preservação do Conjunto
Urbanístico de Brasília especialmente tutelado", que também inclui o acompanhamento de certos
processos de análise e aprovação de projetos. somente como instância consultiva.

- 88 projetos e processos analisados. sendo 1 0 processos via PRONAC

Instrumentos Normativos para a Preservação
Nesse contexto deve ser novamente citado o Termo de Cooperação Técnica entre IPHAN e GDF
e o Grupo de Trabalho Interinstitucional daí decorrente.

- Participação em conselhos e similares. como o Conselho de Preservação/GDF e o Conselho de
Meio Ambiente/GDF

- Fortalecimento da relação com o(s) Ministério(s) Público(s) pelas reuniões conjuntas para fins
específicos. vistorias conjuntas e o diálogo em geral.

P rocessos de Tombamento

Definição de um perímetro de Entorno de Proteção da Área Tombada, em fase de conclusão.
- Tombamentos isolados de alguns "Monumentos", em fase de franco detalhamento, próximos

de conclusão.

Exposições Comemorativas
Semana do Património Cultural do Distrito Federal, homenageando Oscar Niemeyer. com

lançamento das exposições "Janelas do Brasil" e "Cartemas" elaborado pelo Arquiteto Márcio
Vianna. Anunciando à comunidade braslliense a parceria institucional entre a 15' SR/IPHAN e o
Departamento do Património Histórico e Artístico/Depha, a Secretaria de Cultura/GDF, a
Secretaria de Turismo/GDF, a Secretaria de Educação/GDF e a Associação dos Arte-Educadores
do Distrito Federal.

Prémio Rodrigo Meio Franco de Andrade
Efetivação de inscrições de candidatos ao Prêmio, incluindo orientaçõesl divulgação na média

local (Brasília)l contato e seleção dos representantes para compor a Comissão de Avaliação
Regionall organização da reunião final para pré-seleção dos projetost encaminhamento dos
projetos selecionados a Assessoria de Promoção para julgamento final

/'''\.

Divulgação/Difusão
Elaboração do Prometo Promoção e Difusão do Património Cultural do Distrito Federal. que
pressupõe parceria com o Governo do Distrito Federal. por meio das Secretarias cie Cultura. de
Educação e de Turismo. Atualmente o Governo está sendo elaborado o Termo de Cooperação
Técnica para ser firmado entre as partes. cujo interesse é definir planos de ações para
- Identificar, por meio de inventários, os bens culturais visando a inscrição nos livros de tombosl

Promover e divulgar os eventos culturais do Distrito Federall
Promover a conscientização da importância dos bens culturais, utilizando métodos de educação
patrimonial entre a comunidade escolar na rede pública e privadas
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Estimular o tuüsmo local no sentido de valorizar e divulgar os bens culturais da regiãol
Efetivar a articulação e o intercâmbio institucional com a finalidade de captar recursos com outras
entidades afins para desenvolvimento de projetos

Parceria Institucional com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
Convidada a participar do programa Central de Medidas Alternativas - CEMA criado pelo

Ministério Público, o qual pretende aplicar penas alternativas a pequenos delitos relacionados aos
danos causados ao património natural e cultural

f"'-\
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Seminários / Eventos Diversos
- Participação no Congresso sobre Gestão para Cidades Históricas em Goiás

Participação na Oficina de Educação Patrimonial do GDF
- Participação no seminário promovido pelo Departamento de Antropologia/UNB sobre Património

Imaterial
- Participação em treinamento para recebimento de equipamentos doados pelo CEMA/Ministério

Público do Distrito Federal e Territórios

Projeto ''Inventário do Património Cultural do Distrito Federal"
Inventário e mapeamento dos bens culturais da região, tendo os seguintes subproj3tos:
- Área tombada: Conjunto Urbanístico Superquadras. em fase de conclusão do mapeamento

- Área tombada: Monumentos Isolados, em fase de finalização do levantamento INCEUI

Acampamentos Pioneiros: Vila Planalto. mapeamento concluído do INCEU. em fase de
reavaliação do projeto para novos encaminhamentos;
Vernáculo Regional: Planaltina, prometo geral elaborado, em fase de captação de parcerias
institucionais responsáveis pela administração da cidade e contatos com a população para
envolvimento nas ações que serão desenvolvidas no projeto

- Património Imaterial: Escola-Parque como Património Cultural da Educação - prometo geral
elaborado. em fase de preparação de Convênio com o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Anísio Teixeira/Inep/Mec para consolidar captação de recursosl
Inventário do Património Cultural de Brasília: projeto aprovado pelo Mecenato/MinC, em parceria
com a FUBRA/UNB. em fase de negociação com os patrocinadores: CEF e Correios e
Telégrafos para o desenvolvimento do projeto.

INCEU

.'''''\

Organização do Arquivo Técnico da 15' SR
- Reordenamento do espaço físico
- Aquisição de material específico de acondicionamento de cópias fotográficas e negativos para o

acervo fotográfico

UNIDADES ESPECIAIS

Museu Imperial

Encontra-se sob a responsabilidade do Museu Imperial 1 1 bens imóveisl 11.979 peças + 5.000
peças (Casa Geyser) dos acervos museológicosl acervos arqulvísticos contendo 100 metros
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lineares de documentos, aproximadamente 14.000 unidades de acervo fotográfico.
aproximadamente 500 mapas e aproximadamente 850 peças de material iconográficos 44.494
volumes de acervo bibliográficos e relacionados aos processos de tombamento em 2003: 3.000
documentos (Arquivo Histórico), 05 peças (Museologia) e 727 obras (Biblioteca).

Modernização de Museus da União
Ações realizadas com recursos provenientes do Convénio firmado com o MinC (FNC)
- Desinfestação do Laboratório de Conservação e Restauração.
- Aquisição de equipamentos para modernização do Museu Imperial.
- Restauração e reposição de peças de serralheria do Palácio.
- Recuperação de portas e janelas do Museu.

Reparos nas salas: Princesa lsabel e de Exposições Temporárias

Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos
- Exposição "Estúdio Imperial"
- Exposições Temporárias: o Museu implantou o Programa de Artes Visuais. uma cooperação

técnica entre o Museu Imperial e a FUNARTE. que prevê a realização de exposições, seminários
multidisciplinares. cursos e workshops, com a proposta de capacitar profissionais, formar novas
platélas e ampliar o conhecimento do público em geral. Neste programa também foram alocados
recursos da Sociedade de Amigos do Museu Imperial. Foram realizadas duas exposições
("Conexão Petrópolis" e "Via BR-040 -- Longo Trecho em Active") e um encontro de debates com

- Eventos Culturais no Ml: realização de consertos e festivais de música. em parceria com a
Dell'Arte Promoções Culturais e a Sociedade de Amigos do Museu Imperial.

artistas

Projeto CD ROM D.Jogo VI, Rei de Portugal e Imperador do Brasil
seleção e transcrição de documentos

continuidade ao trabalho de

Tratamento técnico do Arquivo Grão Para por meio de identificação, arrolamento. higienização e
acondicionamento do acervo.

Projeto "Banco de Dados Acervo do Ml", continuidade dos trabalhos. com
negativos de vidro e celulose, documentos textuais, cartográficos e iconografia

a digitalização de

Projeto de Sinalização dos espaços externos do Museu: com recursos da Sociedade de Amigos
do Museu Imperial foram adquiridas três placas de sinalização.

Obras Realizadas em Parceria com a Sociedade de Amigos do Museu Imperial
- Reforma na Casa de Chá.

Adequação de espaços na Casa Cláudio de Souza, visando a criação de uma nova "galeria de
exposições". A integração com a comunidade de Petrópolis vem sendo reforçada através das
atividades realizadas na Casa. que abriga diferentes associações culturais. o chamado "Silogeu
Petropolltano", entre os quais a Academia Petropolitana de Letras. de Poesia. de Educação: de
Ciências. o Instituto Histórico de Petrópolis. o CAMPI -- Centro de Aperfeiçoamento da Mulher
Petropolitana e também o escritório regional do IPHAN
Adequação de espaços no pavimento térreo do prédio do DDH. para realização de workshops.
seminários e palestras
Reforma no prédio do Pavilhão. que abriga a Sala das Carruagens. Pátio Lacombe. Plataforma
Contemporânea e Cafeteira

- Reparo estuque no forro da Sala do Educativo.
. Restauração dos portões. grades, muretas e iluminação do jardins e portão principal do Museu.
- Aquisição. em leilão, de acervo histórico: peças de vestuários de uso da Família Imperial e

gravuras representando membros da mesma

I'''x.
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Público Atendido no Museu
- Visitantes. inclusive alunos de escolas públicas, privadas e grupos especiais: 233.306 pessoas.
- Pesquisadores atendidos: aproximadamente 26.591 pessoas (Arquivo. Biblioteca. Museologia

Imprensa e Mídia em geral. Auditório e Parque. Casa de Chá e Cafeteria, Projeto "0 Museu que
nâo se ve")

p'''\.

Espetáculo de "Som e Luz''
- Realização de 245 espetáculos. com total de 37.356 expectadores. Produto de uma das mais

bem sucedidas parcerias do Museu Imperial com a Sociedade de Amigos do Museu Imperial, a
Fundação Roberto Marinho e a Eletrobrás.

- Em convénio com a Universidade Católica de Petrópolis. o Museu realizou uma pesquisa junto
ao público do "Som e Luz". visando o levantamento do perfil sócio-económico dos expectadores

''O Museu é Nosso''
O Museu concede gratuidade, no último domingo de cada mês. aos moradores de Petrópolis,

garantindo o acesso da clientela de baixo poder aquisitivo, um dos meios de reforçar a integração
do Museu com a comunidade de Petrópolis

Centro de Educação Patrimonial
Atendimento de 62.450 pessoas (escolas, grupos de terceira idade. alfabetização solidária,

associações e igrejas). Com o apoio da Sociedade de Amigos do Museu Imperial foram
contratadas professoras/monitoras que prestam atendimento por hora. que inclui monitoria da
visita, exercícios e manual de Educação Patrimonial

f'.
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Outras Exposições
- "Tipos e Cenas do Brasil Imperial -- a litografia Briggs na Coleção Geyer": enfoca personagens e

cenas urbanas do Brasil. no período de 1830 - 1840
- "Objetos de Memória: 160 anos de Memorabilia Petropolitana": mostra comemorativa dos 160

anos da fundação de Petrópolis e aos 60 anos da inauguração do Museu Imperial
- "Guerra e Paz": exposição por ocasião do Dia Internacional de Museus contendo documentos.

imagens. armas, uniformes, medalhas e objetos referentes às Guerras do Farrapos e do
Paraguai
O Duque de Bragança: D

nascimento de D. Pedro l
'0 Barão e a Caricatura": mostra itinerante lançada pelo Centro de História e Documentação
Diplomática do Ministério das Relações Exteriores por ocasião do centenário da assinatura do
Tratado de Petrópolis(1 7/1 1/1 903).

Pedro l em Portugal": comemorativa dos 205' aniversário de

Museu da República

Programa de Cultura Republicana e Brasilidade
Em novembro de 2003, com a presença do Excelentíssimo Ministro da Cultura. Sr. Gilberto Gil.

foi criado o Programa, em parceria com o Museu do Folclore Edson Carneiro. o Museu do Índio. o
Museu Histórico Nacional e o Arquivo Nacional. A partir de reuniões constituiu-se dois eixos
temáticos: Retratos do Brasil e Getúlio Vargas - 50 anos depois. (Público: 350 pessoas)

Centro de Referência da História Republicana Brasileira
Reformulação do portal do Centro. que visa atender a pesquisadores e a comunidade com
informações básicas sobre a história republicana brasileira. Patrocinado pela Petrobrás.
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Exposições Permanentes
Eu, Getúlio". Acervo: 146 peças. Os primeiros socorros foram dados a dois documentos do

acervo danificados porenchente
'A ventura Republicana". Acervo: 1 .050 peças
Cronologia Republicana". Acervo: 26 peças.

-'''\
Exposiçõesde Longa Duração
- "Salão Ministerial". Acervo: 38 peças
- "Piso nobre: Ambiências". Acervo: 348 peças
- "Eletrize-se". Acervo: 1 0 peças.

Exposições Temporárias
José Tannuri". Galeria Catete com 450 visitantes.
'0 pasquim 21 " - os maiores cartuns do mundo: reuniu painéis com as melhores capas e cartuns
publicados pelo jornal durante o ano de 2002.
'Caixa n' 4 Dyspepisia" - Bruno de Carvalho. Galeria Cacete com 304 visitantes
'Termas Peles" - Anna Braga. Galeria Cacete com 425 visitantes
'Andarilhos" - Regina Marconi. Galeria Catete com 375 visitantes
Nosso Olhar" - Luciano Quintella: retrata o cotidiano da comunidade do Vidlgal. A mostra faz
parte do Encontro Internacional de Fotografia do Rio de Janeiro - FOTOR10 2003
'Tempo-Luz" - Ni da Costa. Galeria Catete com 387 visitantes.
Play" - Júlio Rodrigues. Galeria Catete com 320 visitantes.
Coletiva" - Patrícia Canneti. Galeria Catete com 462 visitantes
Bandeiras do Brasil": trabalhos de 31 artistas convidados em comemoração ao Dia da Pátria
reunindo obras com o tema Bandeira Nacional
EXST" - Franz Manata. Galeria Catete com 293 visitantes.
'Tête-à-Tête" - Grupo Miolo. Galeria Catete com 723 visitantes
Sua Rua Minha Vida": exposição fotográfica que mostra à sociedade a difícil rotina das pessoas
que vivem nas ruas do Centro do Rio de Janeiro, incluindo depoimentos

Iniciativa da organização internacional Médicos Sem Fronteiras
Rodrigues Alves e a reforma da capital", imagens e textos sobre Rodrigues Alves e seu prometo
de reforma do Rio de Janeiro
O caminho dos direitos humanos

Exposiçõesltinerantes
Brasil. quem é você?"
Memórias em preto-e-branco: JK no fotojornalismo'
'Antropofagia
Pereira Passos" - Prefeitura da Cidade de Tinguá
Heróis Olímpicos
'A República e os Presidentes" - CIEP Mário de Andrade
O Brasileiro Darcy Ribeiro" - Escola de Cinema Darcy Ribeiro
'A Constituição e a Participação Popular" - Fundação Casa de Rui Barbosa

Museu Histórico Regional de Passo Fundo

Reserva Técnica
- Recuperação de parte do Salão Ministerial.

Recuperação de 7 peças
- Restauração do quadro de Jogo Baptista da Costa e da obra (2.1 0m X 1.40m) Wenceslau Brás

Registro de 517 fichas catalográflcas do Acervo Geisel, doado em 2002

Tratamento do acervo fotográfico com apoio do governo espanhol. através do prometo Preservação
e acondicionamento do acervo fotográfico do Museu da República
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Participação no seminário Imprensa e História na Casa de Rui Barbosa

Aquisição de 1 33 livros e folhetos, 13 periódicos, 3 vídeos e 2 CD-Rom para a Biblioteca

Difusão Pedagógica
- Prometo Educação e Trabalho: realização de cursos profissionalizantes dirigidos aos

adolescentes ligados a diversas instituições sociais e a comunidades populares (45 alunos
participantes).
Apoio/parceria: ONG Ser Cidadão/ Senac/penar/Jardim Botânico.
Patrocínio: pessoal (Sr. Mário Freering)

- Projeto Colónia de Férias: desenvolve atividades lúdica-pedagógicas para o público infantil. com
temas ligados ao património cultural. (64 crianças participantes)
Parceria: TEAR - Escola de Arte

- Encontro de professores: treina professores da rede pública e privada de ensino para visita ao
Museu, em especial para participar do prometo Visitas Interativas. (108 professores participantes
de 76 escolas).

- Visitas escolares ao Museu: agendadas de grupos escolares da rede pública e particular
(participação de 8.773 alunos. 572 universitários e 865 professores acompanhantes)

- Projeto Museu-Escola: Evento: Bandeiras e Bandeiras do Brasil. A partir da exposição 'Bandeiras
do Brasil'. no Museu. foram realizadas atividades lúdico-pedagógicas com o público infantil das
escolas municipais e particulares, buscando a percepção e a reflexão sobre o significado das
bandeiras. em especial o da bandeira nacional. (participação de 21 1 alunos de 1 1 escolas)
Parceria/patrocí nio: Eletrobrás

- Centro de pesquisa escolar: orienta a pesquisa e incentiva a leitura, em especial dos estudantes
de ensino fundamental e médio da rede pública e privada. Atende também o público interno para
desenvolvimento de atividades relacionadas ao Museu. (atendimento a um público externo de
3.966 pessoas e interno de 383 pessoasl
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?faças. Boca de ouro. Domi, a abelhinha. Telecotech de C)r\genes L.essa. Santa Rata de Cássia, O
santo Inquérito de D\as (comes, Fausto, A Onça e o bode, Show Riso, Farra do forro, Chico
Mandes. O Alienista, O mágico de Oz. Baú do Seu Machado, A Barca do Inferno de Gil Vice.nte,
Contos da Amazõnia. Juscelíno Kubitschek, Como Nasce Um Cabra da Peste, Banda Larga,
Loucos da Vida, Jogo e Mana, 7 X Medeia e Repolho.
Show do músico Pedro Lucro

Teatro

Música
- Música no Museu. Público médio: 80 pessoas
- Série Dell' Arte: Palestras com exibição de vídeos de grandes óperas, balés e concertos. Público

médio: 6C) pessoas

Eventos
- Repúl)//ca do Samba. vídeos e palestras sobre grandes autores. músicos e sambistas (público

médio: 60 pessoas)
- Ps/c/ne. /limes sobre psicanálise, seguidos de debates (público médio: 60 pessoas)
- Sexta Básica. palestra com exibição de slides sobre fotografia, filmes, equipamentos.

enquadramento, luz, etc. (público médio: 60 pessoas por sessão)
- Semana /nfernaciona/ dos Museus. apresentação do Coral Petros e da Banda da Guarda

Municipal. Apresentação da peça Show R/se (público total de 340 pessoas)
- ,4n/me P/Q/ecf: mostra de animação japonesa (público: 370 pessoas).
- D/a Mund/a/ do Me/o Ámb/ente: eventos em comemoração a 5 de junho (público: 1 50 pessoas).
- Mabrt/k (Felicidade em Árabe): show de dança árabe (público: 1 00 pessoas).
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Sem/nados /Võmades: Mesa de debates 'Universidade Nõmade' (público: 1 80 pessoas)
Gela//o (aniversário): Banda Sinfónica da Guarda Municipal (público: 300 pessoas).
Tv /Vossa/g/a: exibição de antigos sucessos da tv (público médio: 60 pessoas)
Maracafu: apresentação com o Grupo Artembeco, realização da ONG ECOAR, e do Maracatu
Estrela de Ouro. de Aliança do Recife (público: 150 pessoas). Workshop de toque, canto e
dança do maracatu rural (público: 60 pessoas).
Lançamento do livro l.usar de Pa/aura - núc/eo de aferição â v/o/énc/a. publicação do NAV, em
parceria com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento(público: 1 00 pessoas)
DEF/VÉÍT -- D/sfúrb/o De E#c/énc/a f:ís/ca + /Vef: palestras com o tema de 'Saúde na empresa
(público: 60 pessoas)
Evento Ta/?go/omango: forma uma ciranda de cultura e cidadania (público: 1 .000 pessoas).
Parceria com o Centro Cultural Oduvaldo Viana Filho (Castelinho do Flamengo).
Fe/ra Cu/ft/ra/ da f:ofogra/7a: encontro mensal de fotógrafos com exposição de fotos. Realização:
ABAF. (Público: 200 pessoas)
Saúde rvo Parque: Terapeutas de Shiatsu, Reiki, Floral. Massagem Sueca. Cristaloterapia fazem
atendimento à comunidade (público: 40 pessoas)
Seresfa. encontros semanais de seresteiros (público: 30 pessoas)
Zt/ml)/ dos Pa/mares. vídeo-palestra em comemoração ao dia de Zumbe dos Palmares
Tempo de Res/sfénc/a. lançamento do vídeo, texto de Leopoldo Paulino e direção de André

L/ma /cova v/são do 7err/fóHo Pena/. /ançamento do livro de Sophia Bisilliat e André Camarante
com fotos de Jogo Wainer e Pedro Lobo, seguido de mesa-redonda
9' /Wosfra /nfer7?aclona/ do f://me Efnográ#co: exibição de documentários de caráter etnográfico
nacionais e estrangeiros e debates a partir dos filmes. com diretores convidados, seus
colaboradores e especialistas. Espaços: Espaço Museu da República de Cinema. Espaço
Multimédia. Auditório do Museu do Folclore e Casa do Comércio/SESC
Soros)os/f/vo: lançamento de vídeo - Dia mundial de combate a AIDS.
7o Encont/o de Criação l./feráría: com autores de literatura brasileira. que falaram sobre o seu
processo de criação literária. Debate. autógrafos e sorteio de livros
Temi)o Fe//z - Palestra com a terceira idade, festejando o final do ano

Ristun

Cursos
História da Arte". Professor: Marco Cavalcanti
'Arquivologia: Conceitos e métodos". Professora: Ténia Vicente.
Filosofia e Arte: Deleuze e o cinema". Professor: Auterives Maciel
História do mobiliário". Professor: Almir Paredes Cunha
Desenho avançado e história em quadrinho". Professor: Renato Figueira
Curso de desenho e pintura". Professora: Sõnia Mana Couto
Movimento e dança de salão na República". Professoras: Mana H

Monnerat
Danças Circulares e da Paz Universal". Professora: Mana Ache
'Teatro na Terceira Idade". Professoras: Débora Azevedo e Rosé Germa.
Oficina Teatral". Professor: Vivaldo Franco
Dança para Amores". Professor: Régis
Oficina de Teatro". Professor: Régis
'Tai chi chuan". Professora: Elizabeth Furtado Saldanha.
Hatha Yoga". Professora: Regina Galdi.
Lian Gong". Professoras: Tanta Magalhães e Rosangela Accioly Miguel

Versiani e Sylvia B

Projetos realizados com o apoio da Associação dos Amigos do Museu da República-AAMR
CD-ROM: Encerrado. Patrocinado pela Secretaria Municipal de Educação. permitiu a

multiplicação da cronologia republicana para distribuição em escolas da rede pública
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Pílulas históricas: Concluído. Patrocinado pela Fundação Vitae, objetivou a edição de série
histórica da República em cinco fitas de videocassete.
Telecentros de pesquisas: Encerrado. Patrocinado pela Petrobrás. aglutinou e estruturou em
centros de pesquisa de três universidades. MG. PA e RS. núcleos de ampliação do acesso e
difusão ao conteúdo do portal Centro de Referência da História Republicana Brasileira
ADAl: patrocinado pelo Governo Espanhol. visa à conservação do acervo fotográfico e do acervo
histórico do Museu.
Difusão do Manual Técnico e Metodológico do Banco de Dados da República pela internet
Patrocinado pela Fundação Vitae.
Laboratório de conservação: implantação. para restaurar documentos em papel
Patrocinado pela Fundação VITAE.
Bandeiras: organização, realização de exposição e publicação de catálogo de obras sobre a
Bandeira Nacional. Patrocinado pela Eletrobrás.
lumlnando a República: restauração da iluminação e parte elétrica do Museu.
Patrocinado pela Eletrobrás

Museu Nacional de Belas Artes

Visitação ao Museu: 26.236 pagantes, 17.932 estudantes pagantes e
ingressos oferecidos com cortesia, totalizando 97.386 visitantes.

não pagantes e 53.218

A Fundação Vital disponibilizou a Dra. Rosada Ono. da Faculdade de Arquitetura e urbanismo as
USP. para fazer um diagnóstico da situação da rede elétrica e da segurança contra incêndio do
N/museu. O Relatório passou a pautar as primeiras iniciativas no campo da prevenção contra
incêndio

Obras de reestruturação física do prédio do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro
realizada com por meio de convénio firmado entre o FNC/MinC e o IPHAN

Papel Educativo
- Parcerias com o Instituto Arte na Escola - Fundação lochpe. visando reforçar o papel educativo

do Museu
- Elaboração do prometo de Simpósio Internacional sobre Museus Arte e Educação Pública, em

conjunto com o Museu de Arte Moderna de Nova York (que veio ao Brasil). Secretarias de
Educação do município do Rio de Janeiro, UERJ e outras instituições de todo o país. O
Simpósio. planejado em 2003 deverá ocorrer no segundo semestre de 2004

- Criação do Núcleo de Arte Educação da Rede Pública Municipal no MNBA. prometo em adiantado
estado de discussão com a Secretaria de Educação da Cidade do Rio de Janeiro. Seria o
primeiro núcleo vinculado a uma secretaria de educação, que seria estendida a outras
secretarias. A Implantação deverá ocorrer em 2004.

- Criação do Pólo Arte na Escola em Museu do Instituto Arte na Escola. o primeiro no Brasil, a ser
instalado com o apoio do BNDES

- O Museu foi encarregado pela Fundação lochpe/ Instituto Arte na Escola para articular a
distribuição no Rio de Janeiro do Prometo Artebr de material para a rede escolar (deverá atingir a
1 .400 salas de aulas)

- Visitas Monitoradas: 274 visitas, 7.948 estudantes do ensino fundamental. médio, universitário e
outros (Ongs, fundações. empresas etc)
Capacitação de Professores: Secretaria Municipal de Educação (RJ) 525 professores e
Secretaria de Educação do Estado (RJ) 720 professores.
Projetos Especiais: Quem lê jornal sabe mais - 12 visitasl Música no Museu - 20 visitasl
exposição "Eu e o Novo Milénio"l visita monltorada aos participantes do XXlll Colóquio do
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Comité Brasileiro de História da Arte e VI Colóquio Luso-Brasileiro de História da Arte -4
visitasl Ciranda de Psicanálise e Arte-escola Lacaniana de Psicanálise - 2 visitas= Gincana de
Pintura. Escultura e Desenhos Escola de Comando e Estado-Maior do Exército; integrantes da
Peça de Teatro "Sinal de Alerta"l e exposição "Os 12 Cézares

Convite ao arquiteto Paulo Mendes da Rocha. professor da USP, arquiteto com trajetória de
láureas internacionais, para elaborar o projeto arquitetõnico para um novo Museu Nacional de
Belas Artes. a fim de reformular os espaços internos do Museu. com vistas a uma maior
racionalidade e operacionalidade do prédio

Doações de Obras
- Oferecidas pela artista plástica francesa. radicada nos Estados Unidos, Louise Bourgeois, que

está enviando ao Museu obras de artistas estrangeiros como Maxilien Luce, Vuillard, Deram
Laprade. Maurice André, Le Corbusier (7). Leo Kelly, moda austríaca da primeira metade do
século XX (Lilly Jacker e Alise Fischer). além de anónimos dos séculos XVlll e XIX. Esta
incorporação se constitui numa das mais importantes no plano da arte estrangeira na história do
Museu Nacional de Belas Artes.

- Oferecidas pela Sra. Amplia Lucy Geisel, peças de artistas brasileiros que pertenceram ao seu
pai, o presidente da República Ernesto Geisel. Destacamos. no conjunto de cerca de 50 obras
as pinturas de Manabu Made e Siron Franco. além de gravuras e esculturas
Pinturas Brasileiras: Cibele Vareta - "Imagem", 1985. tinta acrítica/tela e "Crepúsculo na serra
1988. óleo/tela. doado pela artistas Gianguido Bonfanti - "18.06.1998". óleo/tela, doado pelo
artista: Emmanuel Nassar - "lnstabile", 1993. acrílica/tela, doado pelo artistas Alex Flemming -
17". 2000. acrílico/peça de vestuário. doado pelo artistas Francisco Severino de Oliveira -
Fazenda Cajueiro". óleo/tela, doado pelo artistas Flávio Shiró - "Umbigo do Mundo", 1989,

óleo/tela. doado pelo artistas Hansen Bahia - "Cristã na Bahia", óleo/madeira. doado pelo artista
plástico Flávio Shiró; Jorre Duarte - "0 turista espanhol" (tríptico), tinta acrílica sobre tel, doado
por Paulo Herkenhoffl Karin Lambrecht - "Comedores de olhos e de almas" (díptico), tinta acrílica
sobre tela. doado por Paulo Herkenhofft Anna Mana Maiolino - "N' 2272, Ida séries codificações
matérias", 1988. tinta acrilica sobre tela e Paulo Roberto Leal - "Interiores", 1985, tinta acrítica
sobre tela, ambas doadas por Paulo Roberto Santa da Rocha
Esculturas Brasileiras: Checo Tabibuia - "EXU", doado pelo Prof. Paulo Pardall Cópia de Mestre
Valentim - "Ninfa Eco" e "Narciso", doados pela Fundação Roberto Marinhos Vasco Prado - "Um
Gaúcho", permuta Grupo Gerdaul Rodolfo Bernardelli - "Estudo para Moema", após a fundição
da escultura. o Grupo Gerdau entregou uma cópia para o MNBA.

- Gravuras (brasileiras e estrangeiras): Mítico Shiraivat Zé lginol 10 de Gianguido Bonfantil 3 de
artistas estrangeiros doados por Paulo Herkenhoffl 5 gravuras de Lívio Abramo e 8 de Alex
Gama doados pelo artista Alex Gamas l álbum com 8 gravuras doados pelo artista Ronaldo
Regos 6 gravuras doadas pelo artista Paulo Carapunarlol 3 doadas pelo artista Glaé Macalósl lO
Fotografias de Cláudia Andujar. da série Yanomami. doadas pela autora; e 3 fotografias de
Joaquim Priva doadas pelo autor.

- Desenhos Brasileiros: Guita Chariffer doados pelo artista; Guianguido Bonfantti doado pelo
artistas Alex Gama doado pelo artistas Maurício de Sousa - 15 obras doado pelo artistas e Waldir
Günther, doado pelo artista

- Desenho Estrangeiro: 28 desenhos de autores estrangeiros doados pela artista plástica Louise
Hnilrnpnrq

A ausência de pessoal técnico nos espaços de Reserva Técnica. deixou ao acaso os trabalhos
sistemáticos de controle e conservação de parcela significativa do acervo do Museu (mais de
90%). Com a colaboração imediata da VITAE, através de sua gerente cultural, Sra Gana Machado,
esteve à disposição do MNBA um dos mais importantes especialistas em controle ambiental para
reservas técnicas, Shin Maekawa. que realizou um primeiro diagnóstico nas Reservas do Museu.
detectando vários problemas graves. como a elevada umidade dos ambientes. a presença de
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fungos e outros microrganismos prejudiciais ao acervo. além de sistemas precários de aeração e
prevenção contraincêndio

Atendimento ao público e pesquisadores brasileiros e estrangeiros

Consultas ao acervo para publicações, exposições e reprodução. através de entrevistas
previamente marcadas

Manutenção do arquivo museológico composto de negativos coloridos. fotografias. documentos
sobre os artistas e obras

Registro de 75 (setenta e cinco) peças de doação de
Nacional de Belas Artes, no Livro de Registro

obra de arte para o acervo do Museu

Informatização da Documentação do Acervo.
Em 2003. foram realizadas catalogações, revisões e inclusões de obras do acervo de artistas das
coleções de Pintura Brasileira e Estrangeira. Escultura. Desenho Brasileiro. Desenho Estrangeiro
e Gravura, no Banco de dados do MNBA (SIMBA). Neste ano foram também catalogados os
acervos de mobiliário, medalhas e arte decorativa. Total de obras já incluídas no sistema (SIMBA):
15.043

Exposições Permanentes
- Galeria de Arte Brasileira -- Séculos Xvll/ XVlll/ XIX, abriga cerca de 1 00 trabalhos.
- Galeria de Arte Brasileira -- Século XX: desativada há dois anos. Face à degradação de seus

espaços internos foram iniciadas obras de recuperação, atualização da rede elétrica de parte da
galeria, modernização dos equipamentos de iluminação. com o objetivo de preparar a
remontagem das obras brasileiras do século XX. Abertura da Galeria do Século XX está prevista
para o ano de 2004.

Exposições do Acervo
- "ltália, fascínio e sedução". na Sala Carlos Oswald

Arte Contemporânea". nas salas Chaves Pinheiro e Lúcio Costa
- "Grandjean de Montigny -- um arquiteto da Europa para o Brasil", na Sala Clarival do Prado

Valadares.
:Lê Corbusier" -- um carioca secreto". na Sala Ubi Bava
'Destaques -- Acervo de Pintura Brasileira Século XX". na Sala Ubi Bava.

- "Presença de Portinari no MNBA", na Sala Clarival do Prado Valadares e primeira sala da galeria
do Século XX.
'Vítor Meireles - um artista do império". no Museu C)soar Niemeyer (Curitiba/PR), exposição
comemorativa ao centenário de falecimento do artista. Participaram do prometo o Museu Victor
Meirelles(Florianópolis) e o Museu Imperial(Petrópolis)

/'\
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Empréstimos do Acervo
Exposição "Imagem e identidade - um olhar sobre a história". no Banco Santos Cultural. São
Paulo/SP. Foram cedidas pinturas. gravuras, esculturas e desenhos de artistas brasileiros e
estrangeiros.

- Exposição "Arte e Sociedade (1930-2C)00): uma relação polémica", no Instituto ltaú Cultural -- São
Paulo/SP. Foram cedidas obras do acervo de pintura e gravura brasileira.

- Exposição "Retrospectiva lberê Camarão". na Pinacoteca - SP e no Paço Imperial - RJ. Foi
cedido acervo de Pintura Brasileira.

- Exposição "Emmanuel Nassar: A poesia da gambiarra", no Centro Cultural Banco do Brasil no
Rio de Janeiro/RJ e em Brasília/DF. Foi cedido acervo de Pintura Brasileira
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Exposição."Arte em movimento". na Galeria do BNDES - Rio de Janeiro/RJ. Foram cedidas obras
do acervo de pintura e gravura brasileira.
Exposição "Alfredo Andersen". para a Exposição comemorativa a Visita Oficial do Rei e Rainha
da Noruega ao Brasil, na Pinacoteca - SP. Foi cedida obra do acervo de Pintura Brasileira
Exposição "Anos 20: A Modernidade Emergente", no Museu de Arte de Ribeirão Preto/SP e no
Espaço Cultural CPFL. em Campinas/SP. Foram cedidas obras do acervo de Pintura Brasileira.
Exposição "Aquarelas -- Anna Vasco e Mana Vasco", no Solar do Jambeiro - Niterói/RJ. Foram
cedidas obras do acervo de Pintura Brasileira
Exposição "Da antropofagia a Brasília", no Museu de Arte Brasileira - MAB/FAAP. São Paulo/SP
Foram cedidas gravuras de Oswaldo Goeldi.
Exposição "Napoleão", no Museu de Arte Brasileira -- MAB/FAAP, São Paulo/SP. Foram cedidas
3 gravuras de autores estrangeiros. um desenho brasileiro e 3 pinturas estrangeiras
Exposição "Arte e Metafísica - sistemas espirituais na arte do Brasil", no Instituto Tomie Ohtake
São Paulo/SP. Foram cedidas obras do acervo de gravura brasileira, pintura brasileira e uma
peça indígena
Exposição "Arte do Aço". no Museu Ferroviário Vale do Rio Doce. Foram cedidas 3 esculturas.
Exposição "Amar o outro Mar - a pintura de José Vital Branco Malhoa". no Museu Histórico
Nacional, Rio de Janeiro/RJ. Foram cedidas pinturas, esculturas e desenho estrangeiros.
Exposição "Victor Meirelles - um artista virtuoso". no Museu Vector Meirelles. Florianópolis. SC
Foram cedidos desenhos do acervo do MNBA
Exposição "Traço. Humor e Cia", no Museu de Arte Brasileira/ FAAP, São Paulo/SP. Foram
cedidos desenhos brasileiros(caricaturas)
Empréstimo de longa duração ao Ministério da Defesa - Brasília/DF de 08 obras do acervo de
Pintura Brasileira

Acervo Incorporado
15 aquarelas sobre papel de autoria de Vitor Melreles, intituladas "Estudo de traje Italiano". que
encontravam-se no Museu Vector Meirelles, Florianópolis, em regime de comodato desde 1 951
l óleo sobre tela de autoria de Glauco Rodrigues. intitulada "Marrom". premiada com Menção
Honrosa no Salão de 1960. Esta obra estava no atelier do artista. que há anos havia
demonstrado o desejo de incorpora-la ao Museu por tratar-se de pintura premiada.

Participação em Seminários, Palestras, Encontros
- Palestra Estética Africana, no Centro Cultural Banco do Brasil, RJ
- Palestra Educação e Património Cultural: A Galeria de Arte Brasileira do Século XIX do MNBA

1 7' Congresso Nacional de Arte Educação em Montenegro, RS
- Palestra na Holanda - Museu Bonnefanten em Maastrich. Haja

Participação no XXlll Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. no MNBA
- Palestra na Holanda - Museu Vicente Van Gogh

Apresentação da Comunicação "Onde fica a sala dos dinossauros ?". ll Encontro de Arte
Educação da Escola de Belas Artes.

Publicações Realizadas pelo Museu
- "Os Segredos das Pinturas Antigas - uma coleção da pintura estrangeira - Acervo Museu

Nacional de Belas Artes". Apoio Instituto Cultural Bandepe, São Paulo
Reflexos da Europa 1900 - Pintura estrangeira do Museu Nacional de Belas Artes". (Folder)
'Vítor Meireles - um artista do Império" (catálogo da exposição). Pesquisa e curadoria, realizada
por técnicos do Museu Nacional de Belas Artes

Exposições Temporárias
- As b/g mamoas e os doze Casares. Artista: BARATA, Lúcia. Sala: Clarival do Prado Valladares
- Leda Gontijo Artista: GONTIJO. Leda. Salas: Djanira e Goeldi.
- Francisco Severino. Artista: SEVERINO, Francisco. Sala: Burle Marx
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Confafos /mod/aios. Artista(s): Coletiva da Fundação São Maninho. Sala: Lúcio Costa
Marília Kranz. Artista: KRANZ. Marília. Sala: Clarival do Prado Valladares
Su/70und..Artista: VARELA. Cybêle. Salas: Goeldi e Djanira
Fotografias dos /nd/os /anomám/s. Artista: ANDUJAR. Cláudia. Sala: FAPERJ.
L/nha /mag/nárfa. Gênero: Pintura. Artista: PETRILLO. Sala: Chaves Pinheiro.
M/sfer/osa .4mazõn/a. Gênero: Pintura. Artista: FERNANDES. Berenice. Sala: Burle Marx.
F/onde/ras da //usão. Gênero: Pintura. Artista: MARTINS, Jorge. Sala: Galeria do Século XXI
Eu e o novo m//ên/o. Gênero: Desenho. Artista(s): Coletiva do Canal Futura. Sala: Bernardelli
,Aceno de a/te liras//e/ra do séc. XX. Gênero: Pintura. Artista(s): Coletiva do acervo de Pintura
Brasileira. Sala: Ubi Bava.
Ca/xa Rer7dada. Gênero: Pintura. Artista: NUNES. Gilvan. Sala: Faperl.
Os grandes fe//nos. Género: escultura. Artista: MARTINS. Leopoldo. Sala: Bernardelli
Enfr /dos. Género: Fotografia. Artista: MENDES, Rui.. Sala: Djanlra.
Umberto França - Pinturas. Artista: FF{ANÇA, Umberto. Salas: Ubi Bava e Chaves Pinheiro
Paulo Bandeira. Género: Pintura. Artista: BANDEIRA. Paulo. Sala: Lúcio Costa.
,4 [)anca da ]-uz. Género: Pintura sobre Fotografia. Artista: OIT]C]CA, CESAR. Sa]a: Goe]di
Presenç;a de Porá/nad no MA/E3,4. Género: Pintura. Artista: PORTINARI. Cândido. Sala: Clarival do
Prado Valladares.
Requiem - Marcelo Frazão. Exposição de obras sobre papel (técnica mista) do artista Marcelo
Frazão, inspiradas na obra Réqu/em de Mozart. Sala Cardos Oswald. MNBA.
Na palma da mão - Monica Barki. Exposição de colagens sobre papel da artista Mõnica Barki
Sala Cardos Oswald. MNBA.
Na trilha de Macunaíma - Fotografias de Tude Oswald. Exposição de fotografias de autoria de
Tude Oswald. Sala Cardos Oswald, MNBA.
Waldir Günther - Ex - Votos (desenhos). Exposição do artista Waldir Günther pela Seção de
Desenho Brasileiro. Sala Cartas C)swald. MNBA
Guita Chariffer - desenhos, gravuras e aquarelas. Salas Djanira e Goeldi. Houve um encontro
com a artista e com intelectuais. na sala de exposição.

/''"\

Outras Atividades
Oficina de papel reciclado ministrado pela artista plástica: Lúcia Barata, com a participação de
61 professores
Debate com a artista plástica Leda Gontijo

- Debate com a artista plástica Marília Kranz.
- Debate com o artista plástico Jorge Martins

Pães/a na boca do esfõmago - Patrocínio Casa Cruz.
- Lançamento do livro C) Rococó Re//g/oso no Brasa/ -- e seus anfecedenfes eu/opeus - Myriam

Andrade Ribeiro de Oliveira
Lançamento do livro L/fsões e 4/t/mbrame/7fos - Coleção Joaquim Paiva de fotografia

contemporânea brasileira
- Organização de uma Mesa-Redonda sobre o centenário de Portinari, com a parceria da Escola

de Belas Artes/UFRJ, a presença do filho do pintor, Jogo Cândido. e mediação do Diretor do
MNBA. Paulo Herkenhoff

- Apoio à organização do projeto Música no Museu
. Atendimento a alunos e apresentação de trabalho em seminários: turma de mestrado em História

da arte da UFRJ e turma de Museologia UNI - RIOS e pesquisadores de Vítor Meireles e de
Rodolfo Bernardelli

-.Apresentação de trabalho de reciclagem de papel, no Laboratório de Restauração, em exposição
no MNBA

- Apresentação de trabalho do Laboratório de Papel. em Seminário "Preservação de Bens'
Museu vector Meirelles. Florianópolis. SC.

- Assessoria ao Arquivo do Museu da República, na ocasião de uma enchente com danos a
documentos e livros. com laudo técnico sobre o estado de conservação das obras

,''''\
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Laboratório de Conservação e Restauração de Pinturas
- Vistoria e laudos das pinturas do acervo para empréstimo
- Vistoria e elaboração de relatórios sobre o estado de conservação das obras da Galeria do

Século XIX, medição de luminosidade.
- Relatório de iluminação da Sala Portinari com obras da coleção do antigo DNER.
- Monitoramento e vistoria de obras de pintura brasileiras expostas na galeria do Século XIX
- Vistoria e acompanhamento do estado de conservação das obras de pintura estrangeira

expostas nas Galerias Rodrigo Mello Franco. Barroco Italiano e Sala Taunay.
Vistoria de obras de diversas coleções do MNBA na Reserva Técnica e expostas na Sala Clarival
do Prado Valladares
Vistoria da obra "A Primeira Missa no Brasil" de autoria de Vitor Meireles, quando do seu
empréstimo para o Banco Santos. em São Paulo.
Vistoria e laudos das obras das exposições Luas Feito, de Jorge Martins. Petrillo - linha
imaginária. Berenic - Misteriosa Amazõnia, Paulo Bandeira e Umberto França -- olhos nus
(obras não pertencentes ao acervo do MNBA - Exposições no Museu)
Projeto Modernização do Laboratório de Pintura, aprovado pela VITAE, que possibilitou a
aquisição de equipamentos para medição e fotografia. computadores para a documentação dos
processos de restauração, dentre outros

Acompanhamento de pedido de colaboração com o Setor de Pintura do IHGB. para recuperação
de obras daquela instituição
Acompanhamento do processo de intercâmbio com a UFRJ e CECOR. para pesquisa aplicada
em obras da colação de Pintura Estrangeira

- Acompanhamento da pesquisa no Laboratório de Elizabete Van der Linden, aluna de Doutourado
da UFRJ, para teste de acervo em metal.

Restaurações
- Acervo de Pintura Brasileira - concluídas: Natureza Morta - Túlio Mognainel Porto de Treboul -

Antonio Ferrazl No Verão - Eliseu Viscontil São Sebastião do Rio de Janeirol . Estrutura e Lapa
- lbere Camargol Retrato de Azeredo Coutinho - Modesto Brocosl Usina - Frank Schafferl Porto
do Rlo de Janeiro -- Castagnetot Uma rua do Desterro, A Bacante, Apresentação do anel,
Retrato de D. Luiza. Tarquínio e Lucrecia -- todas de Vítor Meireles.

- Acervo de Pintura Estrangeira -- concluídas: Aldeia com castelo -- autor desconhecidos Flores
numa cesta - autor desconhecidos Retrato de nobre Holandês - Mirevelt: Sobre a relva -
Antonio Mana Nardil e Basse-coar - Gisbert Hondecoeter
C)bus do acervo em tratamento: Natureza morta - Djanira da Motta e Silvar Figura feminina -
Theodore Rivierel Cabeça de moça - Vítor Meirelesl Salomé com a cabeça de São Jogo Batista
-- autor desconhecidos virgem com flores - Daniel Segherst Retrato de Conde Nassaul
Fiandeiras - Terbochl Virgem adorando o menino Jesus - Guido Renal e Retrato do Conde de
Nassau - autor desconhecido

- Obras não pertencentes ao acervo do MNBA: Retrato do Imperador Pedra ll - Agostinho José da
Motta -- Ordem 3'. - RJI Retrato da Imperatriz Teresa Cristina - Agostinho José da Motta -
Ordem 3' - RJ: Peixes no 1 -- Daniel Matolal e Derrubada do Morro do Castelo - Modesto
Brocos - pertence à família do artista. em comodato no MNBA
Acervo Desenho Brasileiro: Henrique Bernardelli -- D. Jogo VI e o padre José Mauríciol Rodolfo
Amoedo - Estudo decorativos Rodolfo Bernardelli - Esfera armilar. Estudo para a Faceira,
Estudo para a Faceira e Esboços para túmulosl e Vítor Meireles - 33 obras
Gravura Estrangeira: Adrian van Ostade - Duas mulheres com criança na janelas Autor
Desconhecido - Retrato de Martins Van Veldel Francesco Bartolozzi - Invicto Wellington
Luisitana gratas Gerard Edelinck - Retrato do genealogista Charles d'hozierl e Jan Edelinck -
Jean André. conde de Morstin.
Biblioteca: recortes de jornais(sem autor e jornal A Noite e O Jornal)
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Obras não pertencentes ao Museu (através de termos de cooperação): 5 obras de Modesto
Brocas (três Ex - librés e dois esboços de medalha para o Instituto Nacional de Música),
pertencentes à Sra. Aricles Brocosl e 14 obras dos Passos da Paixão. de Carlos Oswald.
pertencentes ao Padre Pedra. PUC/RJ.

/'\.

Laudos emitidos para obras do acervo do MNBA: 91 laudos para diversas exposições e
empréstimosl e para obras não pertencentes ao acervo: exposição Guita Charíffer - 51 obrasl e
exposição Luis Feito - 33 obras

Biblioteca/Mediateca''Araújo Porto Alegre''
- Processamento e disponibilização para os seus usuários de um total de 588 novos títulos. já

incorporados às bases de dados.
- Atuallzação do acervo de recortes de jornais dos artistas plásticos por meio de doações.
Aquisição de 49 publicações. enriquecendo o acervo bibliográfico.

- Participação de funcionários da Biblioteca na Palestra sobre Digitalização e Cooperação Técnica
Científica com o Brasil. do Doutor Michael Noubert. responsável pelos Projetos de Bibliotecas
Virtuais da Biblioteca do Congresso, no Auditório Machado de Assim da Biblioteca Nacionall e no
111 Seminário para Bibliotecários de Centros Binacionais. realizado no Auditório do IBEU.
Copacabana/RJ

- Participado de reuniões mensais da REDARTE - Rede de Informação de Bibliotecas e Centros
de Informação em Arte.

- Integra a Comissão de Estudos do Vocabulário Controlado das Bibliotecas do IPHAN

f''\.
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Museu Histórico Nacional

Conjunto Arquitetõnico: Os prédios e o entorno
- Tratar e modernizar a estrutura física das edificações que compõem o Museu com interferência

nos espaços e implantação de diferentes modalidades de equipamentos.
- Adequação do espaço físico, visando o atendimento ao público. fomentar o turismo cultural e

modernização de acessos do público e instalações para deficientes físicos, e/ou visitantes da
assim chamada terceira idade.

A Dinamização
Retomar /renovar /iniciar contatos pertinentes a
outras Instituições do Brasil e do exterior.
Reformular/implementar o setor educativo. o circuito de exposições permanentes
Implantar o segundo módulo da exposição permanente de numismática relativo a História do

Manter/ampliar a prática de promover exposições temporárias com acervo do Museu ou de
terceiros em sua sede e em outros locais do Brasil e do exterior
Viabilizar/expressar através de exposições temporárias. exposições itinerantes e ou programas
educativos diversos

Brasilr

propostas para exposições conjuntas com

O Acervo
- Restaurar os itens do acervo ainda necessitados de intervenção
-Iniciara cometa de novositens.
- Ampliar as coleções, incluindo no rol de aquisições itens que retratem todos os agentes da

história e não apenas os "heróis da Pátria
- Implementar o banco de imagens visando a ampla divulgação do acervo produto da cultura

material e paralelamente concluir o banco de imagens do acervo em Reservas Técnicas.
- Restauro e recuperação de uma viatura/carruagem do Séc. XVlll, exemplar único no Brasil.
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Restauro e pesquisa da Coleção Wanderley Pinho, apoio da VITAE
Oficina de Obras em Suporte Papel do Laboratório de Restauração.

documentos etc.
recuperou 1.380

Controle de Acervo:
- Aquisição de acervo: 77 peças

Retiradas para exposições temporárias no Museu: 37 peças
- Retiradas para exposições extra- muros: 01 peça

Fotografadas para exposições. livros e revistas: 25 peças

Processamento Técnico do Acervo:
- Reorganização dos medalheiros, em cofres e biblioteca de numismática. após a retirada do

acervo para a exposição permanente de numismática
Higienização de 635 peçasl confecção de 591 etiquetas para a marcação das peças
seleclonadas em medalheirosl organização das peças em medalheiro à parte para a
digitalizaçãol orientação e acompanhamento quanto ao eixo das moedas a serem digitalizadas
(posição de anverso e reverso)l revisão das imagens digitalizadasl correção no texto original das
alteraçõestécnicas efetuadas.
Revisão técnica e bibliográfica das moedas brasileiras selecionadas para a 2' etapa da
exposição de numismática. referente ao Brasil: 591 peças
Revisão técnica e bibliográfica das moedas brasileiras de ouro. selecionadas para a exposição
do Brasi1, 78 peças

Arquivo Histórico
No Arquivo Histórico foram manuseados no período. objetivando o atendimento a pesquisadores

internos e externos, 1.371 documentosl confeccionados 3.496 invólucros. para armazenamento
de documentos, avaliadas as coleções: Nair de Teffé, Sisson, Louis Boulanger, José dos Reis
Carvalho. Newton Cavalcanti, Debret (parte). Ferdinand Denis e Juan Gutierrez, num total de 643
documentos iconográficos. Francisco de Paula Argolo, Limpo de Abreu, Inocêncio Marques de
Lemos Basto, Pedro Américo de Figueiredo e Rende Grosman. num total de 1.212 documentos
iconográficos. Como doação, o Arquivo recebeu 502 itensl três tomos de Voyage Pitoresque et
Historique au Brésil de Jean Bptlste Debret. fac-símile da edição original, doados por Letícía
Salazar de Paulal De Renée Grosman. recebimento de 486 documentos diversos (88 cartões
postais, 230 cartões natallnos. 21 fotos pessoais e de família, etc.)

Capacitação de Servidores
Realização do Seminário Internacional. "de Museus & Cidades" em conjunto com Universidades

e outras instituições culturais e de pesquisa do Brasil e do exterior. Os temas abordados são do
campo das Ciências Humanas e Sociais com ênfase em questões patrimoniais, memória.
preservação e museus em geral.

Cursos Oferecidos
Curso "Gestão de Coleções: Princípios de Heráldica": 24 inscritos: sendo 12 estudantes
universitários e 03 profissionais de museologia, 09 estagiários/voluntários e ou funcionários do

Curso "Gestão de Reserva Técnica: Teoria e Prática": 16 inscritos : sendo 06 estudantes
universitários. 07 profissionais de museologia, 03 estagiários/ voluntários e ou funcionários do

- Curso "Gestão de Coleções: Identificação e Classificação de Acervos em Museu de História: 24
inscritos: sendo 07 estudantes universitários, ll profissionais de museologia, 06
estagiários/voluntários e ou funcionários do MHN

MHN

MHN
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Curso "Ade Sacra e Iconografia Cristã": único curso em que o professor não pertence aos
quadros do MHN, com 27 inscritos: sendo 1 5 estudantes universitários. 03 profissionais de áreas
relacionadas ao tema, 09 estagiários/voluntários , funcionários do MHN
Curso: "Oficina de treinamento de auxiliares de pesquisa em instituições de memória
Participantes: 04 alunos do Curso de História da Universidade Federal Fluminense

Técnico da Área de Tratamento de acervo:
- Conclusão de Mestrado em História Social / UFRJ

Técnico responsável pela Reserva Técnica:
- Estágio no Programa "Sejour Colture" / Paras/França

Assessoria/consultoria/ e ou participação de servidores ministrando cursos. palestras, seminários
realizados porterceiros

Técnico responsável pela Área de Numismática
Participação no Xlll Congresso Internacional de Numismática / Madre/Espanha

- Participação no Luso Brasileiro de Numismática e Mesa Redonda "A questão da limpeza de
moedas em coleções públicas e particulares / Brasília/DF

.f'\.

Técnico Chefia responsável pela área de Museografia
- Participação como Palestrante no 6' Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem /

Florianópolis/SC
- Convidado para proferir o Seminário Conjunto de Encerramento da terceira Turma do Curso de

Especialização em Museologia / MAE/USP-SP

Técnico da área de Numismática
- Participação no Luso Brasileiro de Numismática e Mesa Redonda "A questão da limpeza de
moedas em coleções públicas e particulares / Brasília/DF

Curso Gestão de Coleções do total dos 04 módulos. 03 foram ministrados por técnicos do MHN

Ações de Divulgação Científica/ Eventos Académicos e Culturais
Trata-se de outra das linhas programáticas do CeRLuB/MHN. Através desses eventos.

freqüentados por estudantes universitários, professores e pesquisadores de instituições
culturais, divulga-se a língua e a cultura lusófonas através das vertentes histórica, literária e
filosófica

Relações Culturais em ambiência Lusófona; Importância do debate -- os Seminários
Internacionais do MHN. Importância do Juizado de Paz. A Cu\\ura \..usófona de PoRuga\ ao
Atlântico .

Palestra : " Dois Poetas Engenheiros -- Alvará de Campos e Jogo Cabral "
Reunião /Encontro de trabalho entre a Representação da Assessoria Internacional do lx4inlstério
da Cultura do Brasil com Ministros e Representantes do Ministério da Cultura de Portugal
Encontro da representação da Secretária de Museus do MINC com Diretores de Museus
Apresentação de espetáculo Musical com expoentes do fado português com o renomado artista
Antonio Chainho. contou com a presença e participação musical do Ministro Gtlberto Gil
Lançamento da Política Nacional para os Museus com a presença do Ministro da Cultura
Gilberto Gil. Secretariado. Coordenações do Minc e diretores e ou representantes de museus
brasileiros
Encontro de representantes do Ministério da Cultura com diretores de Associações de Amigos de
Museus
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Inauguração do anfiteatro na área externa do Museu, com a apresentação especial do Quarteto
de Clarinetes Chorando Baixinho, da Escola de Música Villa-Lobos
Apresentação no auditório Brasil Canadá. do Coral Lorenzo Fernandez, do Conservatório
Brasileiro de Música
Retomada do projeto "Música no Museu" com a apresentação da Orquestra Rio Camerata
regência do maestro Rlster Savic.Este é um programa mensal e que se realiza todas as ultimas
sextas feiras
Realização na Sala Coelho Neto dos l e ll Encontros de Diretores de Museus e Representantes
das Associações de Amigos de Museus.
IX Encontro Internacional de Violoncelos no Projeto "Música no Museu
Concerto "Caminhos do Violão Brasileiro". de Paulo Pedrassoli. no projeto Música no Museu
Projeto "Música no Museu". com apresentação do Quarteto Paulo Bosíslo
Concerto de Violões dentro do Programa " Música no Museu
Integrando a Festa Anual da AAMHN, com a entrega das Medalhas Enrique Sergio Gregori as -
Empresas e Amigos que apoiaram o Museu, apresentação do Quarteto Continental - Programa
Musica no Museu

1--'\.
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Reestruturação e Modernização do Arquivo Institucional
- O Arquivo Institucional esta sendo modernizado com o financiamento da Fundação Vitae. O

projeto contempla a ampliação do espaço físico ocupado pelo Arquivo Impresso e Fotográfico
Institucional e Protocolo dotando-o de equipamentos modernos. O espaço físico tratado passa
de 100m: a 200m: e possibilita o armazenamento e conseqüentemente a salvaguarda de itens
da maior importância

- Com recursos do Fundo Nacional de Cultura, foram adquiridos materiais para higienização e
guarda da documentação que está sendo examinada (processos administrativos referentes ao
período de 1960 - 1990). Foram examinados 4.000 (quatro mil) processos, esse trabalho tem
por objetivo o encaminhamento dos processos para a Comissão Permanente de Avaliação de
Documentos, Comissão essa que dará destino a documentação examinada

Biblioteca
Ampliação e tratamento do sistema de iluminação da biblioteca do Museu aumentando a

capacidade do sistema para melhor atender consulentes usuários e os próprios técnicos. A
biblioteca desenvolveu ações de aquisição/seleção de livros. folhetos. periódicos. cds e cds-rom.
fitas de vídeo e cassetes. num total de 375 itensl automação de livros, títulos, fascículos.
perfazendo um total de 4.953 itens

Conservação
- Ocupou-se com a higienização mecânica de objetos. itens já em exposição e/ou selecionados

para figurarem em mostras totalizando 12.861 objetos
- 1 .147 Itens foram higienizados para integrar as exposições temporárias O/har outro /14ar

(internacional). /Wemódas Compadf/dadas e 4 Come/n/cação Escdfa)
- 7 peças para a Sala da Descobertas 33 suportes (bases, cubos em acrílico. painéis etc.).

1 1 .714 itens fazem parte das exposições permanentes. e são seqüencialmente higienizados
- Foram também efetuadas aplicações de produtos químicos contra cupins em peças e bases.

sempre que necessário

Laboratório de Conservação e Restauração
Foram desenvolvidas ações de tratamento de restauro estrutural e ou intervenções para

higienização química.

A Oficina de Madeira, foi responsável pelas restauração da carruagem do Séc. XVIII. de uma
escultura de São Sebastião em cimento. em tamanho natural , já recolocada no Pátio de Santiago
- local onde se encontrava originalmente, restauração de duas molduras das obras pertencentes
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à Câmara Municipal de ltapemiriml restauração de 27 molduras recomposição de elementos
decorativos e de perdas estruturais, limpeza, douração. aplicação de verniz etc.)l 3 retratos em
relevo, 2 retratos em medalhão e ll Itens de mobiliário, como secretárias, cómodas papeleiras.
escrivaninhas. bancos escolares etc. da exposições temporárias /Wemódas Compad//hajas e ,4
Escrita no Encontro dos Séculos.

r'+--.
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A Oficina de Pintura, restaurou treze obras, sendo doze óleos sobre tela e um óleo sobre
madeiras recuperação total de duas telas retratando D. Pedro ll e D. Teresa Cristina. pertencentes
à Câmara Municipal de ltapemirim. A Oficina de Pintura também foi responsável pelos laudos
contendo o estado de conservação das obras do artista Malhoa pertencentes a acervos
brasileiros. bem como pelo acompanhamento dos laudos e estado de conservação das obras
portuguesas durante todo o período da exposição

A Oficina de Livros, higienização e acabamento dos livros: A viagem de Jean Hugues. de 1638.
Monete d'ltália. tomo IV. 1600. em higienização.Nederlandsche Historipenningem, 1726, em
higienização.Em 2003 foram recuperados também 61 livros correntes e em fase final de
tratamento dois álbuns: Memória dos Presidentes e Miguel Calmon.

A Oficina de Têxteis recuperou: Camisola de cambraia de linho. branca, século XIXI Anágua de
algodão, branca. século XIX. Camisola de seda, século XIXI Vestido de primeira comunhão. em
organdi suíços Vestido em cambraia de linho branco. renda de filé feita a mão, bainha abertas
Vestido em "voile" de algodão. bordado com fios de prata. século XIXI Lenço em cambraia de linho
bordado e pintura de agulhas Capa de agenda em veludo de seda, vermelho, bordado com fios
metálicosl Pasta de documentos em veludo. azul, bordada com fios de prata
A responsável pela Oficina participou da montagem e da desmontagem da exposição Amá//a
Roer/gues - f/a/es de cena. bem como realizou a higienização de toda a indumentária da
expor\ção E par falar em moda

Reserva Técnica
- Revisão de fichas cadastrais ilustradas com fotos que comporão um catálogo temático - o de

Pinturas. abrangendo 481 telas. A coleção de armada foi implantada nova topografia
cronológica. baseada no tipo de armam o monitoramento das condições ambientais da Casa do
Trem e o monitoramento diário das condições ambientais das exposições E por fa/arfam moda
Uma brisa no ar e Amar outro mar,

- Foram reviradas e revisadas 20.500 fichas catalogáficas.

N umismática
- Total de exemplares existentes nas coleções do Departamento de Numismática 1 29.989 itens.
- Atendimento a instituições de pesquisa específica. professores, pesquisadores. consultores e

aos órgãos da média. sobre assuntos diversos. exposição de numismática e coleções gerais. sob
a guarda do Departamento de Numismática

- Participação e Conferencias ministradas no Xlll Congresso Internacional de Numismática
realizado na Espanha e também no Primeiro Congresso Latino Americano de Numismática, em
São Paulo/B rasil

- Elaboração de artigos para publicações do Museu Histórico Nacional , Revista do Clube da
Medalha da Casa da Moeda do Brasil. e de outras instituições

/'''\. Exposições de Longa Duração
Colonização e Dependências Farmácia Homeopática Teixeira Novaesl Memória do Estado

Imperiall No Tempo das Carruagensl Expansão Ordem e Defesas Idéias e Imagens do Divinos Na
Velocidade do Prótons; Hall dos Arcazesl Pátio dos Canhõesl Pátio da Minerval Bandeiras
Históricasl Pátio de Santiagol Sala Instituto Camõesl Galeria Jenny Dreyfusl As Moedas Contam A
História. Com um total de 4.446 itens expostos.
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Parcerias: AAMHN. Brascan. Fundação Roberto Marinho. MinC, Coca-Cola. Petrobrás, Mercedes
Benz. Michellin, Banco de Boston. Instituto Camões (Portugal). BR Distribuidora.

Exposições Temporárias Internacionais
lsabel Pavão - Pinturasl Graça Coutinho - Pinturasl Amar o Outro Mar: Pinturas de Malhoa

Trajes de Cenas Arquitetura Japonesa Contemporânea.
Parcerias: Instituto Camõesl Ministério da Cultura Portugall Instituto Português de Museusl
Gabinete de Relações Culturais Internacionais; Ministério da Cultura; Consulado Geral do Japão e
Fundação Japão.

Exposições Temporárias Nacionais
E por falar em modal Uma brisa no arl O Barão do Rio Branco e a Alma Cariocas Fragmentos da

Exposição de Arquitetura de 19221 Memória Compartilhada - Retratos na Coleção do Museu
Histórico Nacionall Comunicação Escrita no Encontro dos Séculos XIX e XXI Imagens da Peste
Branca: Memória da Tuberculose e Denguel Traço. Humor e Ciat Napoleão, A História de um Mito
e Rio das Baleias.
Parcerias: AAMHN; Centro Cultural da Saúde. Rio de Janeiro/RJ= Museu de Arte Brasileira da
FAAP, São Paulo/SP e Fundação Oswaldo Cruz -- Museu da Vida, Rio de Janeiro/RJ

Exposiçõesltinerantes
O Descobrimento do Brasill Pelas Ruas e Calçadasl O Império e a Repúblicas A República no

traço de Riam Imagens do Brasil e Memória Cearense.
Entidade Local: Partheon Centro de Rate e Cultura. Nlterói/RJI Centro Cultural Fazenda da Posse,
Barra Mansa/RJ, EM Mana da Penha M. Siqueira./Cardoso Moreiral Escola Ensino Total.
ltaperuna/RJI Col.Estadual Rotary. ltaperuna/RJ

f'-\ Projetos e Programas Educativos
Espaço Museu Construção do Saber. com 309 participantesl Visitas Agendadas, com 20.489

participantes: Sala da Descoberta. com 1.308 participantesl Descobrindo o Museus Projeto
Fetransport (Transporte Gratuito de Escolares da Rede Pública). num total de 2.232 estudantes de
55 escolas l Núcleo de Apoio à Pesquisa Escolar.'\

Comunicação e Divulgação
- Foi aprímorado o Site no museu na Internet - wvwv.museuhistoriconacjQnBL:çQDl:tX, onde estão

disponíveis informações sobre a programação do Museu. os serviços oferecidos. as pesquisas
em andamento e galerias virtuais, totalizando ll galerias virtuais com 493 imagens. foram
contabilizadas 1 54.000 consultas em inglês

- Foram veiculadas matérias sobre o museu em 30 páginas de jornal e 1:20 uma hora e vinte
minutos de mídia eletrõnica (rádio e televisão)

Programa de Desenvolvimento Social
Foi desenvolvido inúmeras ações em conjunto com diversas organizações de apoio a infância
adolescência ou a terceira idade. São organizações de natureza variada - governamentais ou não

Projeto Mundo do Trabalho:
- Programas realizados em conjunto com a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAO MARTINHO
- Estágio no MHN com o apoio daAAMHN
- Programas educativo culturais:

- Viabilização de encontro de organizadores do Prometo Inserção-Multi Empresas (Light,
Eletrobrás. lpiranga e IRB)
- viabilização para realização de palestra sobre Mercado de Trabalho para os alunos do
curso Mundo do Trabalho da ABSM. total de participantes 3.935
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Projeto Terceiraldade
- Realizado com diversas Instituições.
- Participação no XXlll Fórum Permanente da Secretaria Especial da Terceira Idade
- Prefeitura do Rio de Janeiro. Discussão sobre o tema - " O Desafio do Envelhecimento
- Atendimento a grupo da Terceira Idades em visita às exposições, total de participantes 895
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Lazer Cultural:
- Atendimentos aos grupos do Instituto Social "Mana Telles"; visita às exposições.
Moeda do Brasil, Colonização e Dependência.
- Atendimento ao grupo do CEMASI - Laranjeiras.
- Atendimento ao grupo do Curso do Mundo do Trabalho da ABSM, total de participantes 1 .455

Centro de Referência Luso Brasileira

Ações de caráter sistemático/ permanentes: Pesquisa e produção

'Expressões da expansão do mundo luso-atlântico no acervo do Museu Histórico Nacional
dividido em duas partes: I' : A materialidade do Mundo Luso-atlântico e sua expressão no acervo
do Museu Histórico Nacionall 2a : Ponta do Calabouço jazimentos de memória

Com recursos da Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro -
FAPERJ. foram produzidos 1000 (Mil) CDS-Rom para distribuição e venda

"No tempo dos Bragança." Projeto ExX)sessões da expansão do mundo /uso-af/ánf/co no aceno
do Museu Histórico Nacional.

#--.
''Anais do Museu Histórico Nacional, volume 35, 2003, edição
Histórico Nacional, retomada em 1996 após 20 anos de interrupção

do 35' volume do Museu

Público Atendido no Museu

Visitantes, inclusive alunos de escolas públicas, privadas. visitantes da exposições itinerantes
visitas ao site na Internet e grupos especiais: 226.000 pessoas.

Museu de Biologia Melão Leitão

O museu permaneceu aberto e em funcionamento durante todo o ano de 2003

Atendimento ao público (visitação e biblioteca)
externos

129.526 visitantes incluindo o público de eventos

Destaque-se o papel do Museu de Biologia na atração de público especializado. não incluído no
total de visitantes, que vem para consultar as coleções científicas, biblioteca e/ou visitar a Estação
Biológica de Santa Lúcia, constando de professores, pesquisadores e estudantes, de diversas
Instituições, tais como
- AMAR - Aves de Mata Atlântica Reabilitadas (ES)l
- American Museum of Natural History (EUA)l

Aracruz Celulose S/A:
- Associação de Floricultores do Estado do Espírito Santos

CCl-S (RJ);
Centro de Pesquisa do Cacau (BA);
Conservation International:

- Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa (ES)
- Escola de Ensino Superior do Educandário Seráfico São Francisco de Assis - ESESFA (ES)l

P-+'\

150



FAC'rUR(ES);
FALSA(ES);
FARESE(ES);
IDAS:(ES);
Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica (ES)l
Jardim Botânico do Rio de Janeiro:
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais:
Prefeitura Municipal de Santa Mana de Jetibá (ES)
SOMA (PR);
UNIUNHARES(ES):
Universidade de Vilha Velha(ES)l
Universidade Estadual de Campinas(SP)l
Universidade Estadual de Feira de Santana (BA)l
Universidade Estadual de Mato Grosso:
Universidade Estadual do Rlo de Janeiro
Universidade Estadual Norte Fluminense (RJ)l
Universidade Fedral de Minas Gerais
Universidade Fedral do Espírito Santos
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

/"'-\
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Reunião do Conselho Científico do MBML
Realização da reunião anual em Santa Teresa, com a participação dos representantes da

Sociedade Brasileira de Botânica, Sociedade Brasileira de Zoologia. Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência e da Universidade Federal do Espírito Santo. Dentre outros assuntos desta
reunião podemos citar o credenciamento do MBML como fiel depositário de património genético
junto à Secretaria do Património Genético

Aprimoramento Técnico-Científico de Servidores
Participação de servidor na Xll Reunião de Jardins Botânicos Brasileiros. em Belém/PA
Passagem aérea disponibilizada pela Rede Brasileira de Jardins Botânicos

- Participação no XXV Encontro Regional de Botânicos. em Vitória/ES, com recursos provenientes
do Projeto Biodiversidade (CNPq -- Proc. n' 400360/01)

Estação Biológica de Santa Lúcia(EBSL)
Manutenção do funcionamento da Estação: recebimento de estudantes e pesquisadores para o

desenvolvimento de estudos sobre a fauna e flora da Mata Atlântica
A gestão da EBSL vem sendo realizada de forma integrada entre os três proprietários da área
(MBML. Museu Nacional/UFRJ e Sociedade de Amigos do Museu Nacional).''''\

Fundo MBML
Aquisição de material para tratamento técnico. preservação e informatização do acervo fotográfico
em parceria com a Sociedade de Amigos do MBML.

Ampliação do Acervo Bibliográfico
Aquisição de mais de 40 títulos de importantes livros técnicos nas áreas de Botânica e
Biblioteconomia, para a Biblioteca Fernando E. Lee. do MBML

Manutenção das Coleções Biológicas
- Aquisição de material para tratamento técnico e conservação das coleções zoológica e botânica.
- Manutenção de móveis e equipamentos relacionados às coleções científicas.

Serviços fotográficos (aquisição de filmes. revelação e ampliação).
Com recursos alocados do projeto de pesquisa Prometo Biodiversidade (CNPq - Proc. n'
400360/01).

'\
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Pesquisa e Ampliação do Acervo do Herbário
Realização de expedições para colega. processamento e identificação de material botânico. corri

recursos provenientes do Projeto Biodiversidade (CNPq - Proc.' n' 400360/01), que é' uma
iniciativa conjunta com a participação de pesquisadores da UFES, MBML, UFV e PUC de Minas.

MBML ficou responsável diretamente. através de seu pessoal e contratados. pelo Sub-prometo
Flora de Santa Teresa". que ampliou ao longo de cinco anos o inventário de plantas no município.

Apoio a Projetos de Pesquisas de Graduação e Pós-Graduação
Apoio a mais de 1 5 projetos de pesquisas institucionais ou individuais
fauna e flora regionais.

enfocando principalmente a

Boletim do MBML

- Editoração científica. publicação e distribuição de 1 .000 exemplares do Boletim do MBML n' 1 5
- Editoração científica, publicação e distribuição de 1 .000 exemplares do Boletim do MBML Ro 16

Exposições, Eventos e Educação no Museu de Biologia
- Participaçã.o na XIV Feira do Verde de Vitória/ES. com produção e apresentação de exposição

sobre plantas aquáticas.
- Comemoração do Dla dos Museus: apresentação de pequena exposição sobre os tipos de

museus e sua importância
- Comemoração da Semana do Meio Ambiente: apresentação de palestras nas escolas locais de

ensino médio e fundamental. teatro de bonecos para público Infantil e realização do VI Passeio
Ciclístico até a Estaçã.o .Biológica de Santa Lúcia. Patrocinado pela Prefeitura Municipal de
Santa Teresa e comércio local

Cineclub: apresentação de vídeo para público infanto-juvenil, em parceria com a Escola de
Ensino Superior do Educandário Seráfico São Francisco de Assis - Prometo Escola Viva

- Gincana de Educação Ambiental: trabalho com escolas locais. para promover a conscientização
ambiental e angariar alimentos para os animais em cativeiro do Museu.

- Outras atividades educativas,e culturais: comemorações à datas especiais (Dia da Mata
Atlântica. Dia da Terra. Dia do Índio, Dia das Crianças, etc), oficinas, dinâmicas e palestras para
grupos de alunoslocais

Revitalização.das Unidades Museológicas do IPHAN(Convênio Firmado com o MinC)
- Adequação de espaço físico do Setor de Zoologia
- Adequação de espaço físico do Pavilhão de Botânica
Ações emergenciais de reparos no prédio da Admístração

- Ações emergenciais no Vlveirão e Casa das Epífltas.
- Ações emergenciais no Auditório

Modernização. de. equipamentos: aquisição de equipamentos para manutenção do parque
adequação hidráulica, manejo e fiscalização

Paço Imperial

Exposições
- Atelier Finep

Lygia Pape - Ttéia l /C"
"Antonio Dias - Seu Marido
Waltercio Caldas - Anda uma coisa no ar
Luiz Aquilo - Canteiro de Obras
José Resende
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Franz Weissman - Janelas e Fitas
Exposições com instalações, pinturas e esculturas

Parceria: FINEP- Financiadora de Estudos e Projetos - Ministério da Ciência e Tecnologia
Apoio: IPHAN. BNDES, Associação dos Amigos do Paço Imperial e Varig. '

Anna Mana Malolino - Arroz e feijão - 2'. versão
José Damasceno -- Ensaio sobre observação com lâmpada relativa'
'José Beschara - Área de serviço
Marcelo Silveira - Bochinche'
Gilvan Samigo
Carmela Grosa - Aurora

Exposições com instalações, pinturas e esculturas.
Parceria: FINEP- Financiadora de Estudos e Projetos - Ministério da Ciência e Tecnologia
Apoio: IPHAN. BNDES. Associação dos Amigos do Paço Imperial, Varig e Alves Tegam
Fernanda Junqueira
Exposição de pinturas e esculturas
Apoio: IPHAN. BNDES. Associação dos Amigos do Paço Imperial. Varig e O Globo nas Artes
Visuais
Germana Monte-Mor

Exposição de pinturas e esculturas
Apoio: IPHAN, BNDES, Associação dos Amigos do Paço Imperial. Varig e O Globo nas Artes
visuais

'A Imagem do Som do Rock - Pop Brasileiro
Exposição de pinturas. esculturas. gravuras, fotografias e impressões de 80 artistas das diversas
áreas de artes visuais. objetivando associar às artes plásticas a música brasileira
Parceria: MinC, Francisco Alvos Editora, Petrobrás e O Globo nas Artes Visuais
Mano Mera

Exposição dos artistas italianos, fundadores do movimento ,4Ne movera, surgido na ltália em

Parceria: Instituto Italiano de Cultura, Fondazione Merz
Apoio: IPHAN, Tenaris Confab, PROA Fundación e Associação dos Amigos do Paço Imperial.
Albert Eckhout volta ao Brasil 1644 - 2003
Exposição do artista holandês que esteve no Brasil contratado por Maurício Nassau. entre os
anos de 1637 a 1644. para documentar nossa terra
Parceria: The National Museum of Denmark
Apoio: IPHAN, Banco Real ABN AMRO, McCann -- Erickson e Associação dos Amigos do Paço
Imperial
Elizabeth e Christian de Portzamparc'
Exposição com o Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB. faz parte do projeto Primeira Mostra
Internacional Rio Arquitetura - MIFRA 2003
Parceria: Instituto dos Arquitetos do Brasil, Prefeitura do Rio e Secretarias de Cultura
Apoio: IPHAN, MinC, Secretaria de Estado de Cultura, Secretaria Municipal de Cultura e
Associação dos Amigos do Paço Imperial
índia México - Vientos Paralelos

Exposição de fotografias de Graciela lturbide (México). Sebastião Salgado (Brasil) e Raghu Raí

Parceria: Coordinación de Asuntos Internacionales. Dlrección de Difusión Cultural Internacional /
Consejo Nacional para la Cultura y lãs Artes -- CONACULTA - México - DF
Apoio: IPHAN, Consejo Nacional para la Cultura y lãs Artes -- CONACULTA - México -- DF e
Associação dos Amigos do Paço Imperial
O Fio e o Espaço
Exposições individuais de artistas contemporâneos.

"Brlgida Baltar: A cometa da umidade
Denise Cathilina:(sem título)

196
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Helena trindade: Campo minado
Suely Farhi: Riscos e penas'
Afonso Tostes: Marcas'
'André Amaral: Displace / This peace - situação n'. 2"
Chacal: Caro barato
Felipe varbosa: Quintessência
Jarbas Lopes: Cosmético e O Debate'
Márlo Fraga: (sem título)"
Chang Chl Chai: (sem título)

Apoio: IPHAN, Millenium Transportes e Associação dos Amigos do Paço Imperial
'Vik Muniz - Retratos de revista
Exposição de fotografias.
Apoio: IPHAN. Galeria Fortes Vilaça, Transportadora Atlantis e Associação dos Amigos do Paço
Imperial
lberê Camarão - Diante da pintura
Exposição sobre a trajetória do artista. buscando a preservação e divulgação de sua obra
Parceria: Fundação lberê Camargo.
Patrocínio: Gerdau
Apoio: MinC. IPHAN. Instituto Camargo Correa e Associação dos Amigos do Paço Imperial
Anna Belga Geiger - Obras em arquipélago
Exposição com cerca de 70 trabalhos com técnicas e fases diversas
Apoio: IPHAN, Associação dos Amigos do Paço Imperial e Transportadora Atlantis
'Alex Flemming
Exposição de obras em acrílica sobre plotter. desenhos. gravuras e objetos de parede
Apoio: MinC, IPHAN e Associação dos Amigos do Paço Imperial.
Panorama da Arte Brasileira 2003 (Desarrumado) 1 9 Desarranjos
Exposições com esculturas. vídeos, instalações, intervenções, pinturas. objetos e performances
de 21 artistas brasileiros e estrangeiros
Parceria: Museu de Arte Moderna / SP
Apoio: ltaú Cultural, MinC. IPHAN e Associação dos Amigos do Paço Imperial

3

3

'3

Biblioteca Paulo Santos
- Conclusão da Homo Page da Biblioteca Paulo Santos, com textos de Verá Medina e Web Design

de Teresa Fagundes Lima.
Realização de 10 reuniões na REDARTE -- Rede de Bibliotecas e Centros de Informação em

- Elaboração de dois projetos: um na área de conservação, enviado para a Fundação Vitae e outro
de modernização da Biblioteca, enviado para o BNDES.

- Realização da festa comemorativa dos 1 0 anos da Bilbioteca
- Tratamento técnico em 830 livros, folhetos. teses, vídeos. cd-roms e catálogos.

Arte

Atividades Educativas
- Visitas ao prédio/visitas monitoradas envolvendo 35.000 participantes (estudantes. grupos

comunitários, público espontâneo)
- Visitas comentadas envolvendo 1 00 participantes (visitantes em geral).
- Oficinas e Práticas Leitoras: Oficina de Artes Plásticas envolvendo 50 participantes (professores

da rede pública) e C)ficha de Contadores de História envolvendo 200 participantes (profissionais
de diferentes áreas).
Capacitação de monitores para exposições: trabalho educativo de acompanhamento do público
nas exposiçoes

- Capacitação de professores sobre as questões das exposições envolvendo 250 participantes, a
fim de orientar no acompanhamento dos alunos. Parceria: Fundação lberê Camargo

,''''\
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Seminário sobre relações do público com a arte de seu tempo, envolvendo 50 participantes
(professores da rede pública e particular)

Museu da Inconfidência

''\

Prometo de reformulação da sua exposição permanente (Casa de Câmara e Cadeia)
- Instalação de novo prometo elétrico (Secretaria de Património, Museus e Artes Plásticas/MinC)
- Reinstalação dos sistemas de segurança e de telefonia
- Adaptação dos banheiros do primeiro pavimento para o atendimento de pessoas necessitadas de

cuidados especiais (IPHAN)
- Instalação de elevadores com o mesmo objetivo e aquisição de um equipamento motorizado que

permite, sem qualquer instalação que venha ser mais uma agressão ao monumento histórico
promover o transporte, do piso da rua até o patamar da escadaria extrema. do usuário em
cadeira de rodas. (FundaçãoVITAE -- Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social)

- Recuperação de acervo (FundaçãoVITAE - Apoio à Cultura. Educação e Promoção Social)

Intervenção reabilitadora de diversas pinturas e peças de imaginária
mais favoráveis para serem apresentadas ao público (IPHAN)

que ficaram em condições

Reestruturação das Bases de Dados da Biblioteca (com 14.383 registros) e do Arquivo Histórico
(com 30.942 registros), visando permitir o acesso

Outras atividades
- Recebimento de comitiva dos Museus do Vaticano em visita oficial
- Medalha Dr. Jogo Velloso, instituída pela Câmara Municipal de Ouro Preto: participação do júri

que selecionou a medalha e o diploma entregues como premiação e da sessão extraordinária da
Câmara na ocasião da entrega da medalha
Participação, como entidade parceira. na organização da Semana do Aleijadinho, promovida pelo
Museu do Aleijadinho

- Participação como membro do júri convidado a selecionar os três melhores trabalhos realizados
pelos alunos da Fundação Aleijadinho, que funciona em Saramenha, com apoio da Alcan

- Participação como membro do júri de seleção dos trabalhos que se destacaram no programa
Educação Patrimonial. da Secretaria Municipal de Educação. Com o apoio da Alcan, foram
oferecidos 3 prêmios nas categorias Redação. Desenho e Maquete. para os alunos e
professores orientadores dos trabalhos
Participação na comissão de seleção de projetos do Programa de Doação e Patrocínio da
ALCAN - Alumínio do Brasil

Publicações do Museu da Inconfidência
Edição da "Oficina do Inconfidência: Revista de Trabalho": publicação da terceira revista, que
atingiu plenamente o objetivo com a divulgação de estudos e pesquisas que contribuem para a
investigação e conhecimento do acervo museológico do Museu da Inconfidência e do património
histórico-cultural brasileiro. (1 .000 exemplares)

- Edição do Jornal "Isto é Inconfidência
'Colecão Música do Brasil Colonial, vol lil". DUPRAT. Régis. BIASON. Mary Ângela. Trabalho
entregue a Edusp para publicação.
Modinhas de muito bom gosto". BIASON. Mary Angela, LAMA. Edilson Vicente de. Da Coleção
Francisco Curt Lange. Trabalho em fase de revisão para publicação.
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'Os acervos das corporações de bandas de música da cidade de Ouro Preto e distritos'
BIASON, Mary Angela. Trabalho em fase de elaboração com os músicos das corporações
ouropretamas,
'Catálogo de manuscritos musicais: Coleções Campanha. Arquivo Público Mineiro e Coleção
Francisco Curt Lange", DUPRAT, Régis e BIASON, Mary Angela. Trabalho em fase de revisão
para publicação

'\

Edição do "Repertório das Devassas do século XVlll": não contemplada com verbas
orçamentárias. a base para subsídio do projeto deu-se com a defesa da dissertação de mestrado
no curso de História da UFMG, pelo Diretor do Museu Dr. Rui Mourão, que se constitui estudo
Inédito sobre a série documental Devassas do Arquivo Histórico do Museu. trabalho que mereceu
inclusive o destaque da banca examinadora

Organização e catalogação do Acervo HERCULANO GOMES MATHIAS
Constituído por documentação doada pelo pesquisador Herculano Games Mathias. sendo
documentos que tratam da segunda edição dos Autos de Devassa da Inconfidência Mineira.
correspondências recebidas e emitidas

Catalogação da Série Inventários do Arquivo Histórico. ordenada por Maços e Letras

Acervo Arquivístico
Preservação e conservação do conjunto do Acervo Arquivístico
quantificando um total de 52 códices e 307 documentos

do Museu da Inconfidência

Acervo Bibliográfico
- Aquisição de cerca de 74 novos livros. na sua maioria obras de referência e de temas

relacionados à história. arte, educação. museologia, restauração. objetivando promover a
atualização do acervo. dotando a Biblioteca de publicações especializadas nas áreas de
conhecimento em que atuam os setores técnicos do Museu.

- Recuperação de 140 livros necessitados de restauro

Acervo Museológico
Higienização. pequenos reparos e organização de 78 objetos do acervo

Acervo Têxtil :
Restauração de 06 peças. financiada pela Fundação Vitae

Exposição Temporária
Sala "Manoel da Costa Athaíde''

- "Instrumento Musical", instrumentos musicais. partituras, catálogos. acervo fotográfico.
- Exposição de Lúcio Barrete, pinturas (291 visitantes)

Geologia Interior". de Hugo Moss. pinturas. Realização simultânea de oficina pedagógica com
a colaboração da Secretaria Municipal de Cultura (314 visitantes)
Hexagnus": participação de 6 artistas mineiros: Beatriz Abi-Acl, Décio Noviello. Marcelo AB,
Marina Nazareth, Miguel Gontijo e Yara Tupynambá (654 visitantes).
Rex Tremendae Majestatis" (Rei de Tremenda Majestade). instalação de Jorge Fonseca, para
a imagem de São Jorge. de Aleijadinho (1.908 visitantes). Simultaneamente, foram exibidos
filmes. que abordam a figura do São Jorge nos contextos sacro e profanos realizada uma
oficina de arte com palestras que promoveram a leitura da obra de arte de Aleijadinhot e
realizada um mostra paralela com obras diferenciadas, em parceria com o Centro de Cultura
do SESI em Mariana, na Galeria SESI
'A Grande Talha Mineira". de Maurino de Araújo, realizada com obras de colecionadores de
Belo Horizonte e do Museu de Arte Moderna da Pampulha (901 visitantes)
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Retratos de.Ouro Preto". fotografias de Damas Guedes (702 visitantes)
CASTIGO: formas e permanência". acervo do Museu da Inconfidência, coleção particular de
Luiz Antõnio Rodrigues (Chiquitão). fotografias de Sebastião Salgado e desenhos de
Rugendas e Debret, realizada em parceria com o Centro de Cultura do SESI, na Galeria -
SESI, em Mariana. integrando o programa de comemorações de 10 anos de atuação naquela
cidade. A abordagem sugerida procurou dar ênfase a historiografia recente sobre o escravismo
brasileiro relacionando-o as possíveis formas de escravidão contemporâneas.

Reserva Técnica
Manutenção permanente do acervo acondicionado em Reserva Técnica e acompanhamento da
climatização do espaço físico.

Casa da Baronesa - Ouro Preto/MG

Restauração de 7 cadeiras que encontravam-se em péssimo estado de conservação no porão da
Casa da Baronesa.

Processamento Técnico Informatizado do Acervo Museológico
Sistema utilizado: SC4M para W/ndows - Sistema de Controle do Acervo Museológico do Museu
da Inconfidência. Aplicativo de propriedade do Museu. que armazena e retorna informações e
imagens do acervo. Está sendo desenvolvido e implementado por meio do Convénio para
Estágios Profissionalizantes, com o apoio do Departamento de Computação do Instituto de
Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto
- Catalogação Descritiva de 1 .882 objetos de um total de 4.068 objetos
- Digitalização de 9.575 arquivos de imagens de objetos registrados no SCAM

Registro de 1 26 objetos no SCAM
Documentação fotográfica do acervo e inserção das Imagens no SCAM. Destaca-se a
documentação fotográfica digital dos objetos do acervo museológico de outros Órgãos do IPHAN
e em outros órgãos Públicos, tais como a Casa da Baronesa, a Casa Setecentista de Mariana e
o Museu Casa dos Contos

Atividades Extras
Visita à Santa Casa da Misericórdia. localizada na cidade do Rio de Janeiro, para fotografar o

Crucifixo usado por Tiradentes em sua caminhada para a forca. tendo em vista auxiliar na
reconstituição da réplica do Crucifixo de propriedade do Museu da Inconfidência

Vistoria Técnica em peças apreendidas pela Polícia Federal
Recebimento e vistoria de 32 peças de caráter histórico-artístico apreendidas pela Polícia

Federal em dois Antiquários na cidade de Belo Horizonte e que foram trazidas para Ouro Preto por
determinação da Justiça, tendo em vista a verificação de sua origem e procedência. Por falta de
um local apropriado para a guarda estes objetos se encontram sob a guarda do Museu

Musicologia
- Finalização dos trabalhos de criação do s/fe do Museu da Inconfidência, projeto com o apoio da

Fundação Vital

- Catalogação das obras constantes nas diversas coleções que compõe o acervo de manuscritos
musicais depositados no Arquivo Histórico do Museu da Inconfidência

- Término da catalogação e confecção dos /nc@/fs musicais e listagens anexas da Coleção
Campanha (37 obras do repertório sacro) e da Coleção Arquivo Público Mineiro (conta com 20
obras sacras. um tratado de canto de órgão manuscrito do séc. XVII. mais 17 documentos
referente a música colonial brasileira como recortes de jornais e cartas)

Listagem da Coleção Pitangui(repertório popular conta com 430 obras mais fragmentosl
repertório sacro com 214 obras mais fragmentos)
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Organização da Coleção Francisco Curt Lange com Integração de documentos e revisão dos
incipits musicais.

Preparação dos manuscritos já catalogados e confecção dos f7ashs para serem microfilmados no
laboratório do Arquivo Público Mineiro

Pesquisa de campo feita em locais onde existe ou presume-se que existam papéis de música do
período colonial para catalogação
Catalogação dos acervos de manuscritos musicais das corporações de bandas de música da
cidade de Ouro Preto e distritos. São elas a Banda Euterpe Cachoeirense (de 1856) e
Sociedade Musical União Social (de 1864). ambas de Cachoeira do Campo. Sociedade Musical
Santa Cecília de Rodrigo Silva (de 1901 ). Sociedade Musical Senhor Bom Jesus de Matosinhos
Ide 1932) e Sociedade Musical Senhor Bom Jesus das Flores (de 1 932), ambas de Ouro Preto

Pesquisa histórico-biográfica em documentação primária sobre os músicos de Mariana, que
atuaram no período colonial.

Transcrição de obras inéditas de compositores brasileiros do período colonial e confecção de
textos críticos: uma Missa. um Te Deram do compositor ouropretano Tristão José Ferreira e uma
obra instrumental va/cações para f:/aula, do compositor marianense, José Felipe Corrêa Lisboa
A partir da transcrição, o grupo Co//eg/um /Wus/ct/m de M/nas gravou a /14archa de Francisco
Games da Rocha. a Orquestra Clássica de Belo Horizonte e o Madrigale Nansen executou a
Missa in Mib e o 7'e Doam de autoria do compositor Tristão José Ferreira, a orquestra de câmara
de Helsinque gravou as Variações para F/aura. Não existe nenhum convénio firmado entre o
Museu e essas orquestras, somente a intenção de divulgar a música brasileira do período

Pesquisa do repertório musical. anos 1724 a 1838, das festividades em louvor a Nossa Senhora
do Rosário. juntamente com os grupos de congos, moçambiques e penachos, visando estudo
sobre a música cantada na /W/ssa C0/7go

Pesquisa e rastreamento de transcrição de obras pertencente ao acervo de manuscritos musicais
do Arquivo Histórico do Museu da Inconfidência, que foram executadas em concerto, gravadas
em disco e CD, ou editadas no Brasll e exterior,

Participação na "Segunda Semana de História" promovido pela Universidade do Estado de Minas
Gerais. Tema: a cidade de Campanha
Promoção do "ll Festival Ouropretano de Bandas", realizado com o apoio da Pró-Reitoria de
Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto e a Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária de Ouro Preto

colonial

Dinamização do espaço cultural do Museu da Inconfidência, Anexo l
Projeto Vídeo no Anexo": exibição de filmes (1 88 pessoas atendidas)
Apoio: Fotograma Vídeo Clube. DATE-UFOP. Promoção: Museu da Inconfidência
Programa Especial - Dia Internacional da Mulher": palestras e exibição de filmes (508 pessoas
atencliclas.

- Apoio: Nzinga -- Coletivo de Mulheres Negras. Rede Nacional Feminista de Direitos Reprodutivos
Regional de MG, Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte -- Comité de Mortalidade.
Laboratório Vila Rica de Análises Clínicas
Semana dos Museus -- Dia 18 de Maio - Dia Internacional dos Museus": exibição de filmes e
dOCumcDtáriQS sobre os Museus do Brasil, Memória e Património (97 pessoas atendidas)
Apoio: DATE/UFOP e o comércio local. Promoção: Museu da Inconfidência
Recepção dos Bombeiros do Movimento Chama": exibição do vídeo institucional e visita guiada
(52 pessoas atendidas). Promoção: Museu da Inconfidência
Exibição do filme Macunaíma" (123 alunos atendidos). Promoção: Museu da Inconfidência
'Vídeo Científico - PAIS E FILHOS - UMA QUESTÃO DE AFETO": exibição de vídeos e
palestras(216 pessoas atendidas)
Apoio: 25' Superintendência Regional de Ensino. Promoção: Museu da Inconfidência
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26a Semana do Aleijadinho": exibição de filmes/documentários e palestras sobre o artista e sua
obra (392 pessoas atendidas).
Parcerias: Museu do Aleijadinho, AmoOuroPreto, Fundação Aleijadinho
Palestra para alunos da Escola Tomaz Gonzaga, sobre Preservação. Património. Memória e
Identidade": atividade do Prometo "Amigos da Escola
Exibição do Vídeo Institucional e documentário 'Património e Memória'. da Fundação Padre

Anchieta(86 alunos atendidos)
Promoção: Museu da Inconfidência
Cessão do Auditório - Instituições e Entidades Diversas Solicitantes": para reuniões, cursos.
oficinas, solenidades. etc (67 atividades realizadas).

Visitação
O Museu da Inconfidência recebeu 86.566 visitantes. incluindo estudantes e estrangeiros

Área Pedagógica
Projeto Inconfidências": visitas orientadas para grupos sem faixa etária definida. a fim de permitir
o entendimento da exposição permanente do Museu da Inconfidência e aproximar o visitante de
seu acervo. Foram atendidos 52 grupos. sendo que destes 43 eram escolares, 50%
provenientes de outras cidades e 50% de Ouro Preto
Projeto Ludomuseu": atende grupos diversos. inclusive de portadores de deficiência visual e
auditiva, trabalha com objetos da reserva técnica do museu. com a ideia de instigar um olhar
investigador sobre os objetos outrora do cotidiano. Foram recebidas 932 pessoas. sendo que o
ensino fundamental apresentou 80% dessa demanda
Projeto Girassol": em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. trabalha com os usuários
do Programa Municipal de Saúde Mental, com a proposta de visitar a cidade.
Prometo Museu-Escola": atende crianças de 09 a 12 anos da comunidade local, procurando
despertar à importância de preservar o património cultural. Foi recebido um grupo de 25

Projeto Capacitar": agendamentos com o SEBRAE para os guias de turismo de Ouro Preto
Inconfidência Mineira. Património e Memória": elaboração em conjunto com a Escola Dom Pedro

de um planejamento para turmas de 2' grau, num total de 70 alunos aproximadamente
Projeto de Férias Caçadores de Luz": buscou o acesso de um público, que durante o ano se vê
impossibilitado de freqüentar o Museu devido as suas ocupações escolares.
Semana dos Museus": elaborou-se uma proposta com o objetivo de atrair ao museu um público
visitante que. pudesse se imbuir das possibilidades oferecidas por ela, gerando inclusões que
celebrem o acervo como elemento apropriado para as legitimações e afirmações de identidade,
valores e interesses culturais.
Projeto da Oficina Arqueologia do Afeto": atividade paralela à exposição temporária "Rex

Tremendae Majestatis", objetivando o encontro de pessoas, histórias vivas construídas
coletivamente. onde o afeto alinhavou memórias pessoais, numa revalorização do cotidiano e da
própria vida. com a presença de 30 pessoas.

crianças

Sitio Roberto Burle Marx

Apresentação de Grupos Musicais no Sito Roberto Burle Marx
- Violino/Piano. com llze Trindade e Jogo Daltro de Oliveira

Parceria: Centro Universitário Moacyr Sreder Bastos e SASRBM
Sítio Roberto Burle Marx.

- Concerto com grupo Vocal Polifonia Carioca e Maestro Ueslei Banus
Parceria: Centro Universitário Moacyr Sreder Bastas e SASRBM

Sociedade de Amigos do
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Exposição temporária
Apoio à exposição "Roberto Burle Marx
Janeiro

Muito Além dos Jardins' realizada no BNDES do Rio de

Exposição Permanente
Visitação ao SRBM. totalizando 8.659 visitantes. dos quais 6.722 são pagantes e 1.937 não
pagantes (escolas públicas, instituições filantrópicas).

Conservação Preventiva e Manutenção das Áreas de Exposição do Acervo Museológico
Preservação de 1 .143 objetos e de 1 .601 m2 de áreas de exposição do acervo

Educação Patrimonial
Treinamento de professores de l ' e 2' graus, rede pública e privada, e de guias de turismo
Parceria: Sociedade Brasileira de Bromélias

Iniciativas comunitárias de caráter sócio-cultural
Apoio à procissão de Santo Antõnio: ornamentação na Capela de Santo Antânlo da Bica

Parceria: Paróquia Salvadora do Mundo (Barra de Guaratiba)
Visitação de Grupos de Jornalistas: atendimento personalizado a jornalistas brasileiros e
estrangeiros. guiados em visitas programadas em conjunto com o Rlo Convention & Visitors
Bureau e com a RIOTUR.

Processamento técnico do acervo natural
Plantio dos canteiros. em cerca de 2.000m:. do muro externo do Sítio

- Tratamento fitossanitário, por meio de Convénio de Cooperação Técnica entre o SRBM e o
Município de Macaé
Produção de 272 mudas e 1 .000 sementes permutáveis

- Produção de mudas comercializáveis: 267 mudas vendidas
- Intercâmbio de mudas e sementes: entrada de 801 sementes e de 141 mudas e rizomas, sendo

destas 73 novas espécies introduzidas na coleção
Restauração paisagística de determinadas áreas do Sítio.

- Cometa e registro da propagação de sementes: foram coletadas, armazenadas e registradas,
quanto ao processo germinativo, sementes de 1 50 espécies.

Prometo de identificação e localização de árvores e palmeiras no SRBM:
Mapeados 387 indivíduos, dentre árvores e palmeiras, em uma extensão de 22.500m2 de um total
de 365.000m2 do Sítio

Recuperação da estrutura do Sombral Graziela
Parceria: SASRBM

Reconstrução do muro frontal do SRBM derrubado pela enxurrada

Recuperação dos Lagos assoreados pela enxurrada

Recuperação de trechos da estrada destruídos pela enxurrada

Reforma da porta lateral da Capela Santo Antõnio da Bica

Tratamento preventivo contra cupins nas mapotecas, onde estão armazenadas 1 .596 obras

Reforma do telhado do auditório
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Museu Villa-Lobos

41' Festival Villa-Lobos
Evento tradicional do calendário artístico do país, acontece anualmente desde 1 961 . O programa

básico é composto de concertos, que este ano aconteceram na Sala Cecília Meirelles. Visando
atingir um público jovem apresentou-se. neste ano. o Encontro de Corais. com um público de 750
alunos. (Público total: cerca de 4.000 espectadores).
Patrocínio: IRB-Brasil Resseguros S,A., Petrobrás, Danneman Siemsen Bigler e lpanema Moreira
Apoio/Parceria: Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura, Sala
Cecília Meirelles/FUNARJ e Associação de Amigos do Museu Villa-Lobos

Saraus
Encontros musicais realizados mensalmente. com a apresentação tanto de jovens quanto de

artistas renomados. Voltado principalmente para os sócios e amigos do Museu Villa-Lobos.
Realização de 1 1 saraus (Público: aproximadamente 1.500 expectadores)
Apoio/Parceria: AAMVL e Roberto Duarte Produções Artísticas

Musicalização infantil
Projeto desenvolvido para crianças de 6 a 10 anos. em esquema de oficina de caráter lúdico,

com objetivo de despertar a sensibilidade afetiva da criança, aprimorar o raciocínio e sua intuição
através dos sons e ritmos (dois grupos, totalizando 1 2 participantes)
Parceria: AAMVL

Eventos sediados no Museu
Prometo Villa-Lobinhos": curso de música para jovens selecionados em comunidades carentes.
com o objetivo de selecionar alunos para bolsas de estudo oferecidas pela Instituto Moleira
Saltes. Em parceria com a AAMVL (100 participantes e 250 espectadores).
Coral Museu Villa-Lobos". dirigido pela regente Patrícia Costa (30 participantes/mês e 150

espectadores).

Ação Educativa
Projeto Mini-Concertos Didáticos": recitais realizados por jovens instrumentistas em fase de

profissionalização. que apresentam músicas de Villa-Lobos e de outros compositores brasileiros,
visando a divulgação e a valorização de nossa cultura musical. Realização de 26 recitais na Sala
de Exposição do Museu. beneficiando 31 instituições. dentre escolas públicas. particulares de
música e outras - projetos sociais (Público: cerca de 1 .060 alunos)
Apoio/Parceria: Escolas Particulares que financiaram os próprios recitais didáticos
Curso de Capacitação e Aperfeiçoamento para Regentes de Corais": em parceria com a

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, teve como proposta favorecer o
aperfeiçoamento técnico e estético de grupos corais desta Secretaria, tomando como ponto
de partida as idéias de Villa-Lobos sobre educação musical (Público: 30 alunos/animadores
culturais e regentes)

Exposição Itinerante
Empréstimo de kits contendo 19 fotografias emolduradas, que apresentam momentos

representativos da vida de Villa-Lobos à escolas e outras instituições: Secretaria de Cultura.
Turismo, Esporte e Lazer de Vassouras/RJ. Conservatório da UFMG/FUNDEP - 6' Encontro da
Canção Latino-Americana e Caribenha, Belo Horizonte/MG. Teatro Municipal de Nlterói/RJ,
Galeria e Auditório da Casa de Alceu de Amoroso Lama. Ouro Preto/MG (Público total estimado:
2.250 visitantes)
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Atendimento a Pesquisas e Visitas Guiadas
Divulga e disponibiliza as Informações sobre a vida e a obra de Villa-Lobos. Fornece dados

sobre o histórico do Museu e seu estilo arquitetõnico. Na Biblioteca foram feitos 281 atendimentos
do Brasil e 16 do exterior. Na Área Museológica foram feitos 30 atendimentos a pesquisadores
estrangeiros e 23 a universitários e público em geral e realizadas 15 visitas guiadas a
estrangeiros. A Exposição Permanente recebeu 1 .600 visitantes

Processamento Técnico do Acervo: Conservação e Controle das Coleções
- Identificação, higienização e acondicionamento dos objetos do acervo museológico
- Organização das coleções do Museu Villa-Lobos visando facilitar o acesso às informações ao

- Registro das Doações: 35 CD's. 18 partituras, 40 vídeos e 157 fotografias originais.
público

Processamento Técnico do Acervo: Identificação e Documentação
Elaboração do Banco de Dados denominado Villa-lnfo, disponibilizando-o à comunidade
brasileira e internacional, por meio da Internet
Prometo de implementação de um banco de dados multimídia para o acervo do museu que
permitirá a inclusão do acervo audiovisual da instituição.

- Informatização do acervo documental do Museu, com conseqüente revisão das coleções
- Organização e reprodução digital do acervo de imagem e som do Museu Villa-Lobos.
- Ampliação do acervo, através da pesquisa em outras instituições e em acervos particulares.

na tentativa de localizar o que se encontra disperso e desconhecido do público em geral.
Patrocínio: ABM - Academia Brasileira de Música e Fundação Vitae
Apoio/Parceria: Associação de Amigos do Museu Villa-Lobos

Prometo de Microfilmagem, digitalização e documentação eletrõnica da Hemeroteca
- Microfilmagem: realização e indexação de 15 filmes, são 27.376 imagens correspondentes a

37 Livros de Recortes de Notícias. periódicos avulsos e documentos doadosl indexação de
5.902 imagens correspondentes a 14 microfilmes pré-existentes (feitos entre 1982 e 1 983)l e
instalação do SIM - Sistema de Indexação dos Microfilmes

- Digitalização e indexação dos 56 livros de recortes com cerca de 40.000 imagens e instalação
do GED - Gerenciamento Eletrõnico de Dados
Patrocínio: Fundação Vitae apoio à cultura.
Apoio/Parceria: Associação de Amigos do Museu Villa-Lobos

Digitalização de Partituras não Editadas
Digitalização de 20 partituras
Patrocínio: Academia Brasileira de Música

Museus Castra Maya

Exposições
Portinari Dom Quixote

Exposição dos desenhos de Portlnari ilustrativos do livro Dom Quixote de Miguel de Cervantes
realizada no MAC -- USP
Ferrograma
Mostra de obras do artista plástico contemporâneo austríaco Christoph Feichtlnger
Apóio/Patrocínio : Ministério das Relações Exteriores da Austria. Consulado Geral da Áustria
Associação Cultural dos Amigos dos Museus Castro Maya
Castro Maya - colecionados de Debret

Exposição de aquarelas e desenhos de Jean Baptiste Debret

162



Apoio/Patrocínio : Bradesco Seguros. Ministério da Cultura/Lei de incentivos à Cultura. Assou
Cultural dos Amigos dos Museus Castra Maya
I' Mostra Internacional Rio Arqultetura - Mira 2003"
Núcleo Paisagem Urbana da exposição lastro Maya colecionador de Debret
Apóio/Patrocínio : Bradesco Seguros, Ministério da Cultura/Lei de incentivos à Cultura. Assoc
Cultural dos Amigos dos Museus Castra Maya
Os Amigos da Gravura 2003 -- "Lena Bergstein

- "Os Amigos da Gravura 2003 -- "Mõnica Barky
Os Amigos da Gravura 2003 -- "Nelson Leirner'
Lançamentos das gravuras e exposições individuais dos artistas. integrando o Prometo Os

Amigos da Gravura 2003
Parceria: Banco Safra. Ministério da Cultura/Lei de incentivos à Cultura. Assoc. Cultural dos
Amigos dos Museus Castro Maya
Castro Maça colecionador de Portinar
Exposição de pinturas. desenhos e gravuras de Candido Portinari pertencentes ao acervo Castro
Maya. vinculada às comemorações do cemlnário do artista e ao lançamento do livro homónimo
Apóio/Patrocínio : Bradesco Seguros, Ministério da Cultura/Lei de Incentivos à Cultura, Assoc
Cultural dos Amigos dos Museus Castro Maya

- "Gaveteiros
Montagem de exposições de obras sobre papel dos gaveteiros expositores: Jean Baptiste
Debret e a paisagem brasileiras Brasil, Brasísl Estética da Sociabilidade -- Cartões e Menus da
Coleção Castro Maya
'Arte Oriental na Coleção Castro Maya
Exposição do acervo de Arte Oriental dos Museus Castra Maya -- cerâmicas. porcelanas e
esculturas em ferro, bronze e em pedras tais como: mármore. grés, quartz e cristal de rocha
Reserva Técnica Visitável
Reformulação da Reserva Técnica Visitável, proporcionando maior segurança ao acervo e
melhores condições exposltivas
Patrocínio: VITAE Apoio à Cultura. Educação e Promoção Social

Eventos
Brunch Cultural do Museu do Açude'

Evento gastronómico/cultural. onde são servidos a cada último domingo do mês. pratos
requintados das mais diferentes procedências. em conjunto com atividades artístico-musicais
específicas. em parceria com o Projeto música no Museu e da Secretaria das Culturas -
Prefeitura do Rio de Janeiro.
Dia Internacional dos Museus
Outros Territórios da Arte Popular. Abertura da exposição de Getúlio Damado e inauguração do
display de arte popular da coleção Castro Maya
Apoio / Parceria : Secretaria das Culturas da Prefeitura do Rio, Parque das Ruínas. Assoc
Cultural dos Amigos dos Museus lastro Maya

Palestras Seminários e Consultoria
- "V Simpósio de História da Religião
- Apresentação da comunicação ' C) eterno ao moderno. Arte sacra católica. anos 1 940 - 50'. em

Juiz de Fora
XXlll Colóquio do Comité Brasileiro de História da Arte
Apresentação da comunicação 'Cânones Modernos - dilemas da arte sacra no século XX
realizada no Museu Nacional de Belas Artes
Museu e seu Entorno. Património Cultural e Aproveitamento Turístico
Curso realizado pelo Coordenador de Comunicação Social do Museu do Açude. mediante bolsa
de estudo obtida junto ao Ministério de Educação Cultural e Esportes da Espanha. no Museu da
América em Madrid.
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'Curso Conservação e Preservação e Fotografia, Papel e Livro'
Estágio de Sá.

Estágio de restauraç.ão em papel". realizado no Laboratório de Restauro da Fundação Casa de
Rui Barbosa, com bolsa da Secretaria de Património. Museus e Artes Plásticas. '
Estágio de Restauração de Azulejos - Fundação Ricardo Espírito Santo Silva / IPHAN 6a SR"
realizado na Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro
'Painel de debates Outros Territórios da Arte Popular"
Comemorativo do Dia Internacional dos Museus

Apoio / Parceria : Secretaria das Culturas da Prefeitura do Rio. Parque das Ruínas, Assoc
Cultural dos Amigos dos Museus Castra Maya
Lena Bergstein - Amarelo Cromo
Palestra sobre sua obra exposta no Museu Chácara do Céu, no Jardim de Inverno

realizado na Universidade

Publicações
'Castra Maya colecionador de Debret

Livro sobre a atividade de colecionamento de Castra Maya com catálogo da coleção completa
de obras de Jean Baptiste Debret
Patrocínio : Bradesco Seguros e Ministério da Cultura/Lei de Incentivo à Cultura
Apoio: Editora Capivara, Ripasa e Assoc. Cultural dos Amigos dos Museus Castro Maya

- "Castro Maya colecionador de Portinari" '

Livro sobre a atividade de colecionamento de Castro Maya com catálogo da coleção completa
de obras de Cândida Portinari
Patrocínio : Bradesco Seguros e Ministério da Cultura/Lei de Incentivo à Cultura
Apor.o: Prometo Portinari. Ripasa e Assoc. Cultural dos Amigos dos Museus Castra Maya
Folder Institucional Museu do Açude / Chácara do Céu", reformulação e reimpressão do folder
Informativo sobre os Museus
Patrocínio: IPHAN/Mine
Folder Outros Territórios da Arte Popular
Folder/Convite para o evento ao Dia Internacional dos Museus
Apoio / Parceria : Secretaria das Culturas da Prefeitura do Rio. Parque das Ruínas. Assoc.
Cultural dos Amigos dos Museus Castra Maya
Folder Os Amigos da Gravura 2003 -- Lena Bergstein
Folheto da exposição homónima
Parceria: Banco Safra, Ministério da Cultura/Lei de Incentivo à Cultura. Assoc. Cultural dos
Amigos dos Museus lastro Maya

- "Folder Os Amigos da Gravura 2003
Folheto da exposição homónima
Parceria: Banco Safra. Ministério da Cultura/Lei de incentivos à Cultura. Assoc. Cultural dos
Amigos dos Museus Castra Maya
'Folder Os Amigos da Gravura 2003 -- Nelson Leirner'
Folheto da exposição homónima
Apoio/Parceria: Banco Safra. Ministério da Cultura/Lei de incentivos à Cultura. Assoc. Cultural
dos Amigos dos Museus Castro Maya
'Folha de Atividade Educativa As Coleções de Raymundo " - Debret
Reimpressão de material educativo referente à coleção de obras de Jean Baptiste Debret
Apoio/Parceria: Assou. Cultural dos Amigos dos Museus Castro Maya
Catalogo e folder Espaço de Instalações Permanentes do Museu do Açude. com as obras ae
Lygia Pape. José Resende e Nuns Ramos
Apoio / Patrocínio : Assoc. Cultural dos Amigos dos Museus Castro Maya e PETROBRAS

- Mõníca Barky'

'\

\

Vídeo
Espaço de Instalações Permanentes do Museu do Açude", de Gustavo Moura. com as

obras de Lote de Frestas. Anna Mana Maiolino. Lygia Pape, José Resende e Nuno Ramos
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Patrocínio : brio Artes Prefeitura do Rio de Janeiro

Projetos Especiais
Website Museus Castro Maya" . produção e veiculação de um novo Website
Patrocínio:Bradesco Seguros
Apoio: Associação Cultural dos Amigos dos Museus Castro Maya
Luminotécnico

Melhorias na infraestrutura elétrica e na iluminação das salas exposltoras
Patrocínio : lphan/MinC , Assoc. Cultural dos Amigos dos Museus Castro Maya
Reconstituição do Jardim de Inverno
Obras de restauração das esquadrias e vidros
Patrocínio : lphan/MinC
Modernização Museográfica da Chácara do Céu
Confecção de painéis perimetrais, estalação de sistema de condicionamento de ar para a sala
de exposição Jardim de Inverno e instalação de persianas nas janelas e portas das salas de
exposição de longa duração
Apoio/Parceria: Banco Safra. Ministério da Cultura/Lei de incentivos à Cultura. Assoc. Cultural
dos Amigos dos Museus Castro Maya
Display de Arte Popular Brasileira
Confecção de vitrine - display para exibição de peças de cerâmica da coleção de Arte Popular
Brasileira
Patrocínio : lphan/MinC
Reformulação do Espaço Expositivo da Casa Principal do Museu do Açude
Reestruturação do Museu do Açude. renovação dos elementos museográficos, instalação de
ventilação mecânica e instalações elétricas para a exposição da Coleção de Arte Oriental
Patrocínio : VITAE Apoio à Cultura. Educação e Promoção Social.
Sinalização do Circuito Expositivo do Espaço de Instalações
Conjunto de placas distribuídas ao longo do caminho do parque do Museu do Açude para
facilitar a orientação dos visitantes e a identificação das obras de arte
Patrocínio : lphan / MinC.
Revisão e Adaptação do Sistema de Alarme
Interligação do sistema de alarme. revisão e substituição de peças
Patrocínio : lphan / MinC.

Atividades Educativas
Atendimentos:

Recepção e atendimento de 2081 alunos de escolas da rede pública e particular e 171
professores acompanhantesl a grupo vinculado à ONG Fábrica de Espetáculos, 42 pessoasl a 2
grupos de terceira Idade. 52 pessoasl a grupo de curso particular de pintura. 21 pessoasl a 5
grupos de professores da Secretaria de Educação de Duque de Caxias, 82 pessoasl e a 2
grupos de deficientes. 19 pessoas
Projeto Paixão de Ler
Realização da atividade 'D. Quixote de Portinari' , integrando o prometo criado pela Prefeitura do
Rio de Janeiro. atendimento a 20 alunos da rede pública de ensino.
Parceria: Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro
Espaço de Instalações Permanentes do Museu do Açude"
Consolidação do circuito expositivo ao ar livre através da aquisição de obras de arte
especificamente realizadas para este sítio e que tem como proposta discutir a relação entre arte
contemporânea e natureza.
Parceria: Petrobrás
Novas Oportunidades'
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Atendimento a voluntários selecionados entre os alunos de uma escola pública do entorno do
Museu do Açude. Estes alunos recolhem material que será utilizado em publicações e atividades
do grémios cultural da escola
Educação Arte e Ecologia"
visitas de escolas ao Museu do Açude onde, através de oficinas de construção de instrumentos
alternativos e experimentação musical. as relações de arte. meio ambiente e educação vão se
construindo e ampliando, com as escolas participantes

Proteção/ Conservação do Património Cultural
- Aquisição / doação para o acervo museológico de seis gravuras e duas matrizes (Prometo Os

Amigos da Gravura) e para o acervo arquivístico de fotografias referentes à programação dos
Museus: impressos e reportagens.

- Processamento técnico do acervo arquivístlco: identificação e organização de documentos
textuais, cartas. revistas, fotografias, negativos
Processamento técnico do acervo bibliográfico: livros, periódicos, vídeos. Cd-roms. levantamento
do conteúdo de obras raras e análise da obra gráfica de Portinari para catálogo.
Processamento técnico do acervo museológico: tratamento da coleção Os amigos da Gravura,
organização do arquivo e releitura da coleção Debret. análise da obra gráfica de Portinari para
catálogo, revisão de dados catalográficos da coleção de arte oriental e do acervo exposto no
novo circuito do Museu do Açude
Atividades de armazenagem e movimentação de acervo museológico, bibiográfico e arquivístico

- Acompanhamento de fotografaçáo, filmagem, etc
- Restauração:

Pintura: Di Cavalcanti - Nu Deitado. Georges Mathieu - Composição e do Funeral de Nossa
Senhora - Ícone Russo
Escultura: estatueta de mulher segurando o cofre misterioso

- Obra raras da biblioteca: 19 volumes da Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil e edições
príncipe da Brasiliana

- Acervo em papel: Biombo. Japão. Século XIX . Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
Molduras: 5 da coleção Portinari

- Cerâmica: Ameixeira em miniatura
- Objeto avulso: Arandela do Lavabo do Museu da Chácara do Ceu
Patrocínio: Assoc. Cultural dos Amigos dos Museus Castro Maya
Apoio: Gabinete de Restauração Marilka Mendes

- Higienização/conservação: limpeza. restauração e higienização de acervo arquivístico
museológico
Empréstimo de acervo: MAC - SP Série D. Quixote de Portinari e BNDES Heitor dos Prazeres
Museografia: Remontagem do Museu do Açude. montagem de vitrines de porcelana Cia. das
Índias e pratarla e da Reserva Técnica Visitável no Museu do Açude.
Apoio: Assou. Cultural dos Amigos dos Museus Castra Maya

e

Cinemateca Brasileira

Recolhimento, Organização, Guarda e Conservação clo Acervo e Cópias
Convênio ANCINE - Agência Nacional de Cinema. de grande importância para dotar os setores da
Cinemateca Brasileira com materiais e serviços essenciais ao desenvolvimento de suas
atividades

Capacitação de Instituições que lidam com Acervo de Filmes
Convénio entre o MinC e o IPHAN. proporcionando. a vários profissionais dessas Instituições
participação e o aprendizado no trabalho de preservação de seus acervos em todo o Brasil

a
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Sala Cinemateca - Mostras de 2003
Filmes restaurados pela Cinemateca"l "Esse estranho cinema"l "0 cinema humanista do Irã": .

"Clássicos da UFA 191 8-1 943" - exibição de filmes e palestrar "Retrospectiva Verá Cruz" - exibição
de filmes e lançamento de livros "Odete Laia atroz de cinema"l "Glauber crítico" - filmes e debate
"Semana Associação Brasileira de Cinematografistas" - exibição de filmes e palestrasl "0 Cinema
da Alemanha nos Anos 90"l "0 homoerotismo no Cinema Brasileiro"l sessão especial com os filmes
premiados do "8' Festival Brasileiro de Cinema Universitário"i "Alex Viany : o historiador, o crítico. o
cineasta" -- exibição de filmes, debate e lançamento de livros "Vinte anos de 'Sargento Getúlio
"Seleção do Acervo Cinemateca"l "Filmes canadenses"l "0 Vigilante Rodoviário"l "A Ficção na
Natureza"l "3' Mostra do Novo Cinema Português"l "14' Festival Internacional de Curtas-metragens
de São Paulo"l Prefeitura de São Paulo -- Coordenadoria da Juventude - evento "Agosto Negro" -
exibição do filme "Compasso de Espera"l Sessão ABC - filme "0 homem que copiava"l Evento
Marcelo Pifleyro" - exibição do filme "Kamchatka" e debatem "14' Festival Internacional de Curtas-
metragens de São Paulo"l Sessão ABC - "Celeste Estrela"l "Festival Internacional de Curtas-
metragens"l Retrospectiva "Alexander Kluge"l "On the road/Com o pé na estrada"l "Walter Carvalho"
e lançamento do livro "Lavoura Arcaica" - filmes e lançamento de livros "ECOFEST/TAM
ECOSHOW" -- Mostra de filmes e vídeosl Sessão ABC - "0 Caminho das nuvens": "On the road /
Com o pé na estrada"l "27' Mostra BR de Cinema / Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Exibição gratuita do filme "0 Grelo Feliz" - solicitação da República da Vila Mariana (comunidade
do bairro)l "27' Mostra BR de Cinema / Mostra Internacional de Cinema de São Paulo": Sessão ABC
- "Narradores de Javé"l "Cinema e Literatura: 2 vezes Heinrich Mann" - filmes "0 Anjo azul" e "0
Súdíto"l "0 olhar e a cena: Nelson Rodrigues e o melodrama no cinema brasileiro" -- exibição de
filmes e debatem Exibição de vídeos comunitários da TV Globo sobre os 450 anos de São Paulo: "0
diverso cinema japonês"t "Variáveis - Formandos Artes Plásticas ECA-USP" - exibição de vídeos:
Evento TV Cultura/ Imprensa Oficial - lançamento do programa "Contos da meia-noite"l "0 cinema
musical e seus vários compassos"l e Workshop "Restauração Cinematográfica - Johan Prijs". Com
um público total de 9.207 expectadores.

Curso "Uma história do cinema -- Módulo 1": com a exibição de 20 filmes
pessoas. Módulo 11: exíibição de 17 filmes, frequentados por 1 .480 pessoas

assistidos por 847

Quartas Cultu rais Bradesco
Exibição de 15 filmes. nos meses de agosto a novembro, para escolas agendadas. perfazendo um
total de 1.260 comparecimentos

Principais instituições/empresas e produções atendidas - Cessão de imagens
M.V Produções Cinematográficas - Programa Institucional Regional de PDTI Rio de Cinema

Produções Culturais - Documentário "Amazõnia Brasileira"l Lauper Filmes Ltda -- Documentário
Person"l J. Sanz Produções - Documentário "0 Brasil precisa de você": Fundação Cultural São

Paulo - Documentário "Origens do Petróleo" - (imagens TV TUPI)l Conspiração Filmes
Entretenimento S/A - longa metragem "Casseta e Planeta - A Taça do Mundo é Nossas (Imagens
Telejornalismo Tupi - Movimento Estudantil 1968 - passeatas)l Fundação Roberto Marinho -
Programa "Sala de Notícias" - Canal Futura (Imagens: Novelas Tupi)l Trama Filmes Ltda. -
documentário "Carolina" (Imagens: Telejornalismo Tupi - Carolina de Jesus)l Associação Cultural
Cachuera - Documentário "Batuque de umbigada"(Imagens : folclore - Batuque)l Tatu Filmes/Brasil
1 500 Ltda. - Documentário "Descobrir" (Imagens: filmes de Glauber Rocha)l Olhar Imaginário Ltda.
- longa metragem "Cabra Cega" (Imagens: telejornalismo 'TV Tupi - Revolução de 64)l Base Sete
Projetos Culturais - Exposição "A Energia de um Sonho" (Imagens : petróleo)l REC Produtores
Associados Ltda./Dezenove Som e Imagens - Longa metragem "0 Cinema. a Aspirina e os Urubus
(Imagens : cidades década de 40)l Guilherme de Cerqueira César - Documentário (acadêmico
ECA/USP) "0 Espetáculo Democrático" (Imagens: do filme "Maranhão 66")l Cinematográfica
Superfilmes - Documentário "Vale a pena sonhar"l Escola de Comunicações e Artes - ECA/USP -
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cd-rom "Pioneiros e Empreendedores -- A Saga do Descobrimento do Brasil" (Imagens: época e
industrias de São Paulo)l Unilever Brasil Ltda./Estúdio Branco e Preto - exposição "Unilever 75
anos" (Imagens: cinejornal Bandeirantes da Tela)l Melodrama Produções Ltda. '- documentário
"Centro do Rio" (Imagens: filme "Fragmentos da Terra Encantada")l e NOS. Productora
Cinematográfica Galega S.L/Grupo Novo de Cinema e TV Ltda. - documentário "Santa Liberdade
jlmagens: telejornalismo Tupi - navio Santa Mana)

Além destas foram realizadas 53 pesquisas. atendidas 29 instituições em eventos e, no que se
refere à pesquisa e reprodução fotográfi.ca. foram atendidos 37 pesquisadores/eventos/instituições.

Biblioteca Paulo Emitia Salles Gomes
Consulentes: 385. E-mails: 585

- Higienização e armazenamento dos periódicos estrangeiros
- Base bibliográfica: processamento técnico de 2.536 Itens documentais (livros, roteiros, folhetos

catálogos de filmes. artigos de periódicos. pastas de documentação diversa) e incorporação de
títulos novos de periódicos (Disponíveis na Base de Dados DOC). '

- Empréstimos de peças do acervo por solicitações de instituições: claquete do filme O Sac/, para
exposição no MIS/SPI 50 discos. sicronização Vitaphone. do filme /Wu/her para utilização no
restauro do filmei cartazes de filmes de Rogério Sganzerla para exposição na Casa de Cinema.
Porto Alegres e cartazes fotografados na CB para exposição no Festival de Brasília

Acervo
Incorporações: 469 longas-metragens brasileirosl 858 curtas-metragens brasileiros (incluindo
filmes de propaganda e cinejornais)t 145 filmes estrangeirosl e 25 títulos brasileiros e 26
estrangeiros em nitrato
Acervo de vídeos: 304 títulos de curtas, cinejornais. filmes familiares. 13 títulos de longas
brasileiros e 07 títulos de longas estrangeiros
Projeto Censo Cinematográfico Brasileiro, patrocinado pela BR Distribuidora: realocação de
aproximadamente 1.500 latas de filmes em arquivo e exame de 2.225.490 metros de materiais
referentes a 526 títulos de longas, 391 de curtas e cinejornais. um total de 6.81 9 rolos

- Exame e duplicação de l O1 .075 metros de filmes 35mm e restauração de importante parte da obra
de Joaquim Pedro de Andrade

- Catalogação no Banco de Dados de 100'/o das informações sobre as novas aquisições (7.327
registros. cerca de 25.644 rolos) e execução de 18 sinopses de longas. 15 descrições de curtas
de não ficção, 91 1 de longas e 340 de curtas.

Centro de Documentação e Pesquisa
Término das obras do galpão e transferência de 90% do acervo em papel
Reforma do Anexo do Centro de Documentação e Pesquisa

Arquivos Especiais
Higienização e rearmazenamento da documentação relativa a personalidades - os Fundos
Pessoais - e aquela relativa à CB. Ressalte-se o Arquivo Francisco Luiz de Almeida Salles com
uma documentação de grande porte, 21 7 caixas. O conjunto organizado no mezzanino consta de
800 caixas

- Processamento técnico de 460 pastas de documentação de diversos titulares.
Bases de dados específicas: Paulo Emilio Salles Gomes, processamento de 280 recortes de jornal
da série Noticiário de imprensal e Glauber Rocha. processamento de 420 documentos

Anuário do Cinema Brasileiro
Seleção de 5.500 recortes (O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo. Jornal do Brasil e Revista
Veja) referentes a matérias sobre cinema brasileiro.

Cerca de 40 intervenções para restauro/conservação de livros em materiais diversos
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Laboratório Fotográfico
Tratamento de coleções: Francisco Luiz de Almeida Salles (4.285 fotografias). Embalagem,
guarda. tombamento e incorporação na BD de 430 fotografias de filmes estrangeiros e 85
fotografias de filmes brasileirosl Loja Brah: 1.2671 Cinemateca Brasileira (documentação
fotográfica)l e Companhia Cinematográfica Maristela: 1.493 negativos

- Digitalização de imagens: 204 títulos/1 .020 arquivos do Projeto Censo Cinematográfico Brasileiro e
1 26 títulos/359 arquivos de filmes estrangeiros

Cursos Externos
- Como acondicionar e armazenar documentos de arquivo. (Associação de Arquivistas de São

Paulo)
- Como fazer gestão arquivística de documentos eletrõnicos (Associação de Arquivistas de São

Paulo)
- Módulo de preservação de acervo bibliográfico e documental (Fundação Biblioteca Nacional - Rio

de Janeiro)
- Conservação preventiva de papéis (SENAC)

Cinema e História (CINUSP)
- Cinema. Teatro e 'TV (CINUSP)

Roteiro cinematográfico(CINUSP)

Museu Lasar Segall

Exposição Temporária
Oscar K/ab//l Sega// - /macem de c/m /7/ho: em homenagem póstuma a Oscar Klabin Segall
(1 930-2002), filho do artista e ex-presidente do Conselho do Museu. Fotografias e cerca de 30
obras de Lesar Segall apresentam situações do contexto familiar. Visitação: 507 pessoas
Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall-ACAMLS e Prefeitura
Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura

- A aventura modernista de Berra Singerman: uma voz argentina no Brasil. }.mostra conceb\da pe\a
pesquisadora argentina Patrícia Artundo, dedicada à declamadora argentina Berta Singermann
(1901-1998), que teve intenso contato com a intelectualidade brasileira. entre os anos 1920 e
1940. Retratos feitos por Segall e outros artistas. além de projetos cenográficos para suas
declamações. realizados por lsmael Nery e Di Cavalcanti. Foi publicado um catálogo com 72
páginas. Visitação: 1 1 32 pessoas
Apoio/parceria: ACAMLS e Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura
S/na/s de v/da. desenhos de Horsf f/ohe/se/: do artista alemão Horst Hoheisel, que há anos vem
tratando da questão da memória, tema comum à obra de Segall. Foi publicado um catálogo com
tiragem de 300 exemplares. Visitação: 451 pessoas
Apoio/parceria: ACAMLS, Ministério da Cultura, Instituto Goethe. Hubner e Prefeitura Municipal
de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura

- Expor/ção O Judo/smo poéf/co de Z-asar Sega//: em comemoração aos 50 anos da Hebraica
com cerca de 30 obras representativas da cultura judaica, um dos universos temáticos mais
recorrentes na obra de Segall na Galeria de Arte da Hebraica. Hou'/e o lançamento da
reimpressão da gravura Oração /amar, 1918
Apoio/parceria: ACAMLS. Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura e

Z.asar Sega// -- /vagens do 23ras//: referida exposição itinerante, desenvolvida em 1997. e
composta por 35 reimpressões de gravuras de Lasar Segall, painéis com dados biográficos e
material educativo. apresentada na Galeria Municipal Angellna Waldemarim Messenberg

Hebraica
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Bauru/SPb Centro de Exposições de Mauá/SPI Memorial Attilio Fontana, Concórdia/SC
Visitação: 1951 pessoas.
Apoio/parceria: ACAMLS, Ministério da Cultura e Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria
Municipal de Cultura
Expressionismo em branco e preto - 40 xilogravuras de Laser Segall. apíesen\ou-se no Museu
Oscar Niemeyer, Curitiba/PR. Visitação de 42 mil pessoas
Apoio/parceria: ACAMLS e Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura

Empréstimo de obras de Lacar Segall do acervo museológico a instituições culturais brasileiras.
para apresentação em exposições temporárias, sendo: 2 aquarelas. l cadeira. 9 gravuras. 5
pinturas a óleo, 4 fotografias e 1 1 desenhos.
Apoio/parceria: ACAMLS e Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura

Reprodução do acervo: atendendo solicitação, autoriza-se a reprodução de imagens de obras.
algumas com cessão de fotografias ou transparências do acervo museológico (obras artísticas de
Lasar Segall, Arquivo Lasar Segall, Arquivo Fotográfico Lasar Segall. Biblioteca Lasar Segall).
para reprodução em 49 publicações.
Apoio/parceria: ACAMLS e Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura.

Documentação e Identificação do acervo museológico da instituição (acervo de obras de arte de
autoria de Lasar Segall)
Apoio/parceria: ACAMLS e Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura

Arquivo Lacar Segall
Prosseguimento da segunda etapa do prometo de organização e pesquisa do Arquivo Lasar
Segall. correspondente ao período 1 924/1 957. com 303 documentos tratados
Reprodução (plotagens) de uma seleção de documentos do Arquivo que integra a mostra de
longa duração do Museu - Lesar Sega//. c0/7sfrução e poéf/ca de uma ol)ra.

- Continuidade da pesquisa sobre a vida e obra de Lasar Segall, com o objetivo de dar subsídios
histórico/críticos para as atividades museológicas. principalmente exposições e publicações

- Criação e alimentação da Base de Dados "Arquivo Lasar Segall"
Apoio/parceria: ACAMLS e Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura

Visitação
- Visitas monitoradas às exposições realizadas no Museu, para grupos de alunos de escolas de

ensino fundamental e médio. Foram atendidos no total 6.156 alunos
- Visitas monitoradas à exposição Casar Sega//. construção e l)oét/ca de t/noa obra. atendendo a

escolas de educação infantil, de ensino fundamental e médio com o objetivo de propiciar aos
estudantes a experiência de leitura de obra e conhecimento sobre a vida e carreira artística de
Lasar Segall. Foram atendidas 4.563 pessoas, participantes de 158 grupos. sendo 63% de
atendimentos a instituições públicas e 37% a particulares, e atendidos 12 grupos de portadores
de deficiência e com necessidades especiais. somando 174 pessoas

- ,4Ne em Fama/la - Sál)aços /lo Mt/seu Z.asar Segall: visitas monitoradas à exposição de longa
duração para crianças e seus acompanhantes. com atividades em grupos. totalizando 70
participantes
Apoio/parceria: ACAMLS e Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura.

Seminário Internacional "Consfrt//ndo Po//f/cas Edt/cac/ona/s": objetivando explicitar parâmetros e
refletir sobre a construção de políticas educacionais de quatro museus de arte de São Paulo -
Museu de Arte Contemporânea/USP. Museu de Arte Moderna. MASP e Pinacoteca do Estado -
em relação às escolas de ensino básico. Participaram aproximadamente 200 profissionais do
ensino formal das redes públicas e particulares e de instituições culturais de São Pauta, Rio de
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Janeiro. Mato Grosso do Sul. Paraná e Rio Grande do Sul. Deste número, contabllizamos 70 que
participaram integralmente deste evento de 20 horas.
Apoio: ACAMLS e Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura. Parceria
nstituto Cultural ltaú

Exposição de longa duração Laser Sega//. Construção e poéf/ca de t/ma obra: reinauguração da
exposição reformulada. Apoio/parceria: ACAMLS e Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria
Municipal de Cultura

Biblioteca Jenny Klabin Segall
- Atendimento a 2.508 usuários

Aquisição de 159 livros nacionais e g2 livros estrangeiros sobre temas atuais ou pouco
explorados nas especialidades do acervo bibliográfico. com recursos do IPHAN

- Recebimento de doação de livros e periódicos especializados de 76 editores e 38 Instituições, de
pesquisadores e dos próprios frequentadores. totalizando 173 livros. 242 papers, roteiros de
cinema e textos de teatro inéditos. 2309 programas de espetáculos, 67 catálogos e folhetos e.
ainda, 334 fascículos de periódicos
C/c/o de /e/furas (iramáf/cas 7exfo Confexfo Prefexfo: concebida pelo diretor teatral Maurício
Paroni de Castra, em colaboração com a Biblioteca. Cinco leituras, precedidas de uma
explanação analítica sobre a abordagem metodológica e os aspectos que nortearam a estética

Apoio/parceria: ACAMLS e Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura

do ciclo

Ateliê de Gravura: Oficinas Livres e Oficinas de Iniciação à Gravura. que permitem o
desenvolvimento de trabalhos de xilogravura. gravura em metal e litografia (1 .898 freqüências).
Apoio/parceria: ACAMLS, Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura e
Visitex

Encontro com o artista gravador Jogo Gilberto Mazzotta. na oficina do Ateliê de Gravura: prática
da gravura com o buril, em que o artista convidado se especializou. Participantes: 34 pessoas.
Apoio/parceria: ACAMLS e Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura

Oficinas de Criação Literária: propicia o desenvolvimento do potencial expressivo nas diferentes
formas do discurso escrito. da poesia ao conto (3.359 frequências)
Apoio/parceria: ACAMLS e Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura

Curso
- Cona/smas Urbanos - Jogo ,4nfon/o e Rt/bem f:onseca, ministrado pelo Professor de Literatura

Brasileira lvanhoé Bonatelli
- Grande Senão. veredas - Z-e/fura e ReÉ7exão, orientada pelo Professor de Literatura Brasileira da

Universidade São Paulo, Zenir Campos Reis
Apoio/parceria: ACAMLS e Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura.

Fotografando a vf/a Madama: Foram realizadas 2 saídas coletivas por mês para fotografar os
roteiros escolhidos. Média de participantes por saída: lO
Apoio/parceria: ACAb.4LS e Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura

Publicação dos Boletins Informativos trimestrais para divulgação do Museu: n's 296. 297. 298.
Apoio/parceria: ACAMLS e Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura
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ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Área de Promoção

A área de Promoção desenvolve atividades de difusão, informação. intercâmbio e editoração
Suas ações voltam-se para a consolidação e a valorização da imagem do lphan, externa e
internamente. visando também promover e difundir o património cultural brasileiro, por meio de
programas de educação patrimonial, turismo cultural, campanhas. eventos, exposições e
periódicos. além do s/fe na rede internacional de informações e das edições do património. No que
diz respeito às edições é importante destacar a Rev/sfa do Pafdmõn/o F//sfórlco e ÁN/sf/co
A/ac/ona/. criada em l g37 por Rodrigo Meio Franco de Andrade. sendo reconhecida como a única
publicação periódica sobre património cultural da América Latina

É competência da área de promoção. realizar ações em parceria com instituições nacionais e
estrangeiras. como a Agência Espanhola de Cooperação Internacional - AECI e a Comissão
Fulbright. com a iniciativa privada. universidades. estados e municípios. relativas ao
desenvolvimento das Oficinas-Escola e do Turismo Cultural, e à formação de profissionais. E
também responsável pelo relacionamento do lphan com organismos internacionais como a
Organização das Nações Unidas para a Ciência. a Educação e a Cultura/Unesco, e o Centro
Internacional de Estudos para a Conservação e Restauração de Bens Culturais/lccrom
Está ainda sob a sua responsabilidade. a produção do Prêm/o Rodrfgo /We/o Franco de ,4/7drade.
criado em 1987, em reconhecimento a ações de preservação e divulgação do património cultural
brasileiro

A Assessoria de Promoção representa o lphan junto à Comissão Filatélica da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos. para escolha dos Selos Comemorativos Brasileiros dos Correios e
também junto à Comissão de Medalhas Comemorativas da Casa da Moeda do Brasil. A
Assessora-Chefe representa o lphan junto à Comissão de Etica Pública da Presidência da
República

Difusão e Informação
Realização do Prêmio Rodrigo Meio Franco de Andrade em conjunto com todas as
Superintendências Regionais e apoio dos Museus e Unidades Especiais do lphan
Produção do CD com os anais do Seminário Internacional sobre Revitalização de Sítios
Históricos realizado em dezembro de 2002

- Apoio técnico à realização do Encontro Nacional do Ministério Público em Defesa do Património
Cultural Brasileiro e do lo Encontro Nacional de Cidades Históricas, ambos no estado de Gotas
do Seminário Repensando Penedo em Alagoas e do V Encontro Nacional do Ministério Público
Federal sobre Meio Ambiente e Património Cultural - Recife/PE
Apoio técnico ao Departamento de Filatelia dos Correios na produção de selos na área de
património cultural

- Apoio técnico à realização do Curso sobre Conservação, gestão e desenvolvimento sustentável
das Missões Jesuíticas dos Guarani, ocorrido am São Mlguel das Missões e oromovido pelo
Património Mundial da Unesco.

- Palestra com a Professora Lourdes Domingues de Cuba - Havana Velha a Cidade Arqueológica
do Ganhe

- Participação no Grupo de Trabalho para elaboração do diagnóstico para implantação do Sistema
de Informatização do lphan

- Coordenação do Grupo de Trabalho para elaboração do diagnóstico da qualidade do conteúdo
do s/fe atual do lphan e proposição do novo Portal que está sendo criado para o Instituto
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Distribuição de notícias sobre o lphan para os s/fes do Ministério da Cultura. da Rede de
Institutos. Fundações e Empresas Brasileiras e do Centro de Património Cultural da
Universidade de São Paulo
Produção e manutenção das notícias veiculadas no atual s/fe do lphan
Atendimento a cerca de 1 600 e.ma//s por mês, via s/fe do lphan
Exposições produzidas pela Assessoria de Promoção:Património Mundial no Brasi1 - 18 painéis
e Museu Vivo da Memória Candanga - Brasília/DF

Expositores:l' Superintendência Regional do lphan - Manaus/AM. Museu de Arte Religiosa e
Tradicional de Cabo Frio - Cabo Frio/RJ e 12' Superintendência Regional do lphan - Casa Cor

Porto Alegre/RS
Produção das seguintes peças promocionais

Prémio Rodrigo Meio Franco de Andrade
Relatório de Atividades do lphan 2001/2002
Igreja de Jaraguá em Goiás
Revisão do Manual de Aplicação da Marca do lphan

- Encontro Nacional do Ministério Público em Defesa do Património Cultural Brasileiro
l ' Encontro Nacional de Cidades Históricas
Folheto Institucional sobre o lphan em três idiomas
Havana Velha a Cidade Arqueológica do Caribe
Plano de Preservação de Sítio Histórico Urbano
Folheto sobre Planaltina em Golas
Tratamento técnico de imagens para o s/fe do lphan

- Proposta de des/gn para os Manuais Técnicos do lphan que estão sendo produzidos em
parceria com o Programa Monumenta

- Proposta de design para o Livro sobre Legislação Patrimonial
Proposta de des/gn para folhetos de divulgação do Museu das Missões no Rio Grande do

Distribuição das publicações do lphan: são distribuídas por meio de doações a organizações de
atendimento ao público como bibliotecas, arquivos e instituições governamentais. São vendidas
por meio de reembolso postal. por consignação com livrarias nas principais capitais do país e
também nas unidades descentralizadas do Instituto. Em 2003, até a presente data já foram
distribuídos 3 mil exemplares. sendo para doações 1.000 exemplares. venda por reembolso
postal 300 exemplares. venda pelas Unidades 100 exemplares e para depósitos em
Consignação 1.1 00 exemplares, totalizando uma arrecadação de. R$ 1 0.700.00.

Sul

Área de Intercâmbio

Coordenação da elaboração dos Relatórios Periódicos de Monitoramento. dos bens brasileiros
inscritos na Lista do Património Mundial e envio à Unesco do Uruguai
Revisão do Projeto de Assistência Técnica para Atividade de Treinamento em São Miguel das
Missões e envio de solicitação de recursos. no valor de US$ 20.000.00. ao Centro do Património
Mundial. O Centro atendeu ao pedido e o treinamento foi realizado no mês de novembro. com a
participação de técnicos de diversos países da América Latina
Coordenação da elaboração de pareceres para subsidiar a 27' Sessão do Comité do Património
Mundial e envio ao ltamaraty
Versão para o inglês de documento preparado pelo DID sobre o Tráfico de Bens Culturais.
solicitado pela Unesco, enviando-o àquele organismo por intermédio do ltamaraty
Coordenação da Missão de Monitoramento do lcomos/Unesco em Ouro Preto
Coordenação da formação de Grupo de Trabalho para rever a candidatura da Paisagem Cultural
do Rio de Janeiro à Lista do Património Mundial.
Coordenação do pagamento das contribuições aos organismos internacionais.
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Participação na reunião de avaliação da Escola-Oficina de Salvador, realizada no mês de abril
em Salvador
Elaboração do Acordo-Marco e Protocolo Anexo da Oficina-Escola de Jogo Pessoa.
Divulgação de bolsas da Agência Espanhola de Cooperação Internacional - AECI.
Obtenção de bolsa de estudo junto ao CECI. que viabilizou a participação de servidora da 1 5' SR
em curso à distância promovido pelo referido Centro
Organização da viagem e apoio ao grupo do National Trust, que visitou Brasília. Salvador,
Cachoeira, Ouro Preto e Rio de Janeiro, proporcionando visitas guiadas nessas cidades
Participação em Grupo de Trabalho que elaborou os projetos sobre Conservação Preventiva
Atendimento às demandas do Gabinete da Presidência do lphan, elaborando pareceres e
preparando correspondência sobre assuntos diversos
Atendimento às demandas externas, do Ministério da Cultura. ltamaraty, outros ministérios e
instituições diversas. públicas e privadas. abrangendo uma grande gama de assuntos
Realização de Pesquisa de Aspectos Qualitativos e Quantitativos de Propostas de Ação
encaminhadas por intermédio de PTRES.
Palestra sobre Método de Matriz Analítica na condução de reuniões para a resolução de
problemas administrativos
Elaboração dos itens relativos ao lphan nos seguintes Acordos Culturais: Bulgária, Cuba. Egito.
Espanha. França. Índia. Líbano, Peru. Portugal, Rússia e Síria
Participação na reunião da Comissão Mista Brasil-Espanha
Participação na reunião sobre o Convénio Andrés Bello, da Colõmbia
Visitas à Câmara dos Deputados para entregar a lista de emendas parlamentares do lphan e
convencer os deputados a incluí-las na pauta de votação
Tradução de documentos diversos em inglês e francês e elaboração de orientação e
correspondência para respostas

Educação Patrimonial
Organização do Cadastro de Ações Educativas no âmbito das Unidades do lphan e início do
levantamento de todas as ações existentes no Brasil. para formulação de um Cadastro Nacional
de Educação Patrimonial

- Apoio à elaboração e desenvolvimento dos seguintes projetos educativos
Prefeitura Municipal de Paracatu/MG
Programa de Educação Patrimonial do estado do Amazonas
ARO Arquitetos Associados para atendimento a 51 municípios em Minas Gerais
Revista Horizonte Geográfico para atendimento a 1 1 estados da federação. correspondendo
a 2000 escolas públicas e 650 mll crianças.
Retomada dos acordos com a TV Escola do Ministério da Educação para inclusão de vídeos
sobre património cultural nos programas da rede de ensino fundamental.
Elaboração do prometo da Sala de Debates on //ne para o novo Portal do lphan
Apoio ao /níom7af/t/o O/bares com circulação em Minas Gerais, com a produção de artigos
sobre património cultural
Apoio à revista Brasil/Rússia com circulação nos dois países por meio da produção de
artigos sobre património cultural brasileiro e tráfico internacional de bens culturais

Lançamento do Prometo de Educação Patrimonial em parceria com o Governo do Estado
Superintendência Regional do lphan - Manaus/AM

1 '

Editoração
- Manuais técnicos do lphan com apoio do Programa Monumenta

Retomada da parceria com o Programa Monumento para edição dos seguintes Manuais:
Conservação de Cantariam Conservação de Telhadosl Intervenções em Jardins Históricosl
Arqueologia Históricas e Conservação Preventiva.
Definição de metodologia de trabalho para revisão técnica dos textos com organização de
reunião de trabalho no Rio de Janeiro para encerrar as discussões sobre conteúdo.
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Revisão dostextos
iMa/7z/a/ de Canse/vaçõo c/e Te/bodo.ç -- anal ise do material iconográfico
A4anua/ de Arqueo/og/a h/sfódca - análise do material iconográfico

- A4a/7ua/ de /nfewenções em Jard/ns f//sfóHcos - análise do material iconográfico
/14anua/ de Consewação de Cantadas - análise do material iconográfico

- Manual de Conservação Preventiva
- Livro que reúne a legislação brasileira sobre Preservação de Bens Culturais -- prados\a da

Projur com financiamento de um TAC
Leitura crítica e edição preliminar do material enviado pela Projur e re\\ratio das pàg\nas da
Presidência da República. Senado e Congresso Nacional existentes na Internet

- Reedição do livro Lúc/o Costa. Documentos de fraga/ho
- Reedição do livro Pafdnoõn/o em Processo. de Mana Cecília Londres da Fonseca

Recebemos a d/sserfação de mestrado da servidora /sabe//e Cura. da 6' SR, indicada para
publicação, sobre o tema "A evolução urbana e fundiária de Paraty do século XVll até o
século XX em face da adequação das normas de proteção de seu património cultural", para
análise e parecer
Ret//sfa do Pafdmõn/o R.o 37 - dando continuidade ao trabalho iniciado em 2002, quando
entramos em contato com todas as SRs para que nos enviassem lista de ações
consideradas exemplares para integrarem um número da revista dedicado a este tema
Finalização do Manca/ de Regras Bás/cas de Padron/zação. a serem adotadas nas
publicações do lphan.
Levantamento de dados para elaboração de texto informativo sobre a f/la/efóda do /pha/l
desde a sua criação como Serviço, para ilustrar painel Integrante do stand do Programa
Monumenta na Bienal de Arquitetura em São Paulo, em setembro de 2003

Área do Património Imaterial e Documentação

O presente relatório refere-se às atlvidades desenvolvidas no âmbito do antigo Departamento de
Identificação e Documentação - DID, uma vez que o Departamento do Património Imaterial e
Documentação de Bens Culturais - DEPID. criado com a nova estrutura do lphan. em agosto de
2003. só veio a se instituir efetivamente com a nomeação do seu diretor, em meados de
dezembro

Gerência de Documentação - exerce suas atividades no âmbito dos acervos bibliográficos e
arquivísticos do lphan, gerindo diretamente os acervos da Biblioteca Noronha Santos/RJ.
Biblioteca e Arquivo Aloísio Magalhães/BSB, e Arquivo Nortenha Santos/RJ. que tem como
principais atribuições a guarda dos processos de tombamento. dos 4 Livros do Tombo e o
exercício da função cartorial de abrir processos de tombamentol proceder à inscrição dos bens
aprovados pelo Conselho Consultivo nos Livros correspondentesl emitir certidões de tombamento
e autorizações de saída de obras de arte do país. Neste ano de 2003 o Arquivo Noronha Santos
procedeu à inscrição de 6 novos bens tombados. abriu 9 processos de tombamento. e emitiu 70
certidões de tombamento. entre outras atividades cartoriais e de atendimento ao público. interno e
externo, que totalizou 1378 usuários. O ANS atendeu ainda à solicitação do Departamento de
Proteção, quanto ao controle do fluxo e uso dos processos de tombamento, duplicando a base de
dados e treinando uma pessoa para sua utilização em Brasília

Destaca-se, entre as ações de atendimento público e difusão das informações do acervo, a
inserção de um //nk para a página do Arquivo Noronha Santos no Portal do lphan, com
informações das bases de dados desse arquivo, resultado alcançado em parceria com o Programa
ADAI (Programa de Apoyo al Desarollo de Archivos lberoamericanos) estabelecida em março de
2002
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A par disso foram realizadas atividades correntes de tratamento técnico dos acervos textuais,
iconográficos e audiovisuais dos Arquivos Noronha Santos e Aloísio Magalhães. Continuaram em
discussão a construção e/ou aprimoramento de sistemas informatizados para sistematização e
recuperação de dados dos diversos acervos documentais e bibliográficos, que dependem de
recursos financeiros e humanos para sua concretização. Também se deu andamento às
ativldades de cooperação técnica com vários parceiros institucionais, entre os quais se destacam
o Arquivo Nacional. o Ministério da Saúde/Fiocruz e o Conselho Nacional de Arquivos - Conarq

A Biblioteca Noronha Santos atendeu a 2.834 usuários e a Biblioteca Aloísio Magalhães. fechada
desde 2001 para o público externo. por falta de um bibliotecário responsável, atendeu a 84
usuários do lphan. Continua sob risco de perda total o acervo de vídeos da pró-Memória Vídeo.
que há dez anos necessita urgentemente de transposição de suporte. Esta demanda tem sido
reiteradamente apresentada em cada plano orçamentário anual. sem lograr atendimento

Aquisição de livros novos para o acervo bibliográfico

Conservação/Restauração de Acervos Arquivísticos e Bibliográficos/-SECORE
LevantamÉ'nto, através de contado telefónico, das unidades do IPHAN a nível nacional, que
possuem laboratório ou área de conservação de acervos arquivisticos e bibliográficos, para
subsidiar as informações para o PPA. Julho/2003

- Visita a Casa de Alberto Torres em ltaboraí para avaliar a situação do acervo a fim de dar
subsídios para o novo convénio entre a Prefeitura da cidade e o IPHAN
Avaliação, orientação. treinamento e supervisão das atividades para o tratamento dos acervos
documental e bibliográfico, de caráter histórico e corrente da Casa de Cora Coralina. atingidos
pela enchente ocorrida no dia 31/1 2/2001 . na cidade de Golas Velho
Atendendo solicitação da Diretoria do Museu da República. foram feitas varias reuniões com a
Técnica em Preservação do Museu da República, Regina Célia Alves Batista. para orienta-la na
implantação de um laboratório de conservação dos acervos arquivístico. bibliográfico e
museológico, com recursos da Fundação Vitae

- Assessoria técnica para acondicionar de forma adequada o acervo fotográfico da 1 5'SR
Assessoria técnica para orientar os técnicos quanto aos procedimentos adequados para a
conservação e produção dos processos de tombamento e acervo documental do DPAM
Supervisão do trabalho executado por estagiário, com a indicação de metodologia, para o

de 430 plantas

fungos

BID

desmembramento e re-acondicionamento em envelopes de poliéster
arquitetõnicas com filme de poliester e papel alcalino Filifold.
Encapsulamento com filme de poliester de 157 documentos que compõem o Processo de
Tombamento do Conjunto Arquitetõnico e Paisagístico de vários bairros de São Luiz. Maranhão.
como prometo piloto. para que seja criado um padrão de acondicionamento para este tipo de
documentação: e de 53 documentos da Série-Obras. do Convento de São Francisco, Marechal
Deodoro. Alagoas
Confecção de 1 132 proteções em papel neutro e de 27 pastas em plástico polionda
Recondicionamento de 1 2 caixas para a guarda dos volumes
Higienização dos documentos das 3 pastas da Igreja das Marcos que se encontravam com

Realização de pequenos reparos em 5 documentos
- Realização de tratamento de conservação em 5 livros

Confecção de 650 jaquetas de proteção, com filme de poliéster e papel alcalino. para as
fotografias geradas durante o Programa de Inventário das Cidades Históricas financiado pelo

- Participação, como representante do Brasil no Comltê Regional da Amérlca Latina e Caribe em 2
eventos organizados pela UNESCO:
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V Reunião De Diretores de Arquivos dos Países Do Mercosul , Bolívia e Chile. -- Assunção --
Paraguai
Seminário Internacional De Elaboración De Proyectos Y Criterios Del Programa De La Memoria
Del Mundo - Santiago - Chile. Todas as despesas das viagens foram efetuadas pela UNESCO
Revisão da tradução das Diretrizes do Programa do original em Inglês para o Português,
financiada pela UNESCO do Uruguai
Câmara Técnica de Conservação -- Conarq (Conselho Nacional De Arquivos):
- Participação em reunião técnica para discutir o conteúdo do guia contendo recomendações
para a guarda e acondicionamento de documentos públicos.
- Elaboração de critérios técnicos para acondicionamento de documentos.
Parecer Técnico. elaborado em conjunto com a técnica do Arquivo Noronha Santos, Francisca
Helena Barbosa Lima, solicitado pela 6' SR. Rio de Janeiro. para atender o pedido de vistoria no
acervo do Arquivo Nacional. Rio de Janeiro.
Participação do Congresso FIAF (Federação Internacional de Filmes de Arquivo) 2003 e visitas
técnicas a instituições na Suécia e Finlándia. (Sem ónus para o IPHAN)
Participação do painel "Normatização do processo de digitalização e organização de arquivos
digitais, visando a preservação de acervos arquivisticos e bibliográficos", organizado pelo Centro
Regional de Documentação das Vertentes, dentro do 16' Inverno Cultural da Universidade
Federal de São Jogo Del Rey. (despesas a cargo dos organizadores)
Palestra "Implantando um Programa de Preservação de Acervos Digitais". apresentada pelo
Professor da Universidade de Nova York e especialista em Preservação Digital. A palestra foi
organizada pelo Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional e IPHAN (Setor de
Conservação/Restauração/DPID/RJ) e realizada na Biblioteca Nacional, RJ

Gerência de Identificação - exerce atividades dirigidas ao desenvolvimento de métodos e
procedimentos de inventários e cadastros de bens culturais, bem como à construção e
manutenção de sistemas corporativos de informações. Em cada um dos inventários e/ou
cadastros implantados. que constituem sub-sistemas de ação específica, com equipes próprias
foram desenvolvidas atividades correntes de revisão e sistematização de informações
alimentação dos bancos de dados e revisão dos sistemas informatizados. Destacam-se adiante as
principais atividades realizadas neste exercício, bem como alguns problemas enfrentados

No gerenciamento de Informações sobre os Bens Móveis e Integrados. foi realizado o
aperfeiçoamento do banco de dados do cadastro dos Bens Culturais Procurados - BCP
posteriormente disponibilizado ao público através do s/fe do lphan. Deu-se início ao
desenvolvimento do Cadastro de entrada e saída de obras de arte e do Cadastro Nacional de
Antiquários, com suas respectivas bases de dados. para cumprimento do Decreto Lei 25/37 e
para permitir ações preventivas e coibitivas do tráfico ilícito de bens culturais
Continuaram em andamento os projetos de Inventário de Bens Móveis e Integrados realizados
pela 5'. 6;. 7', 13' e 14' Superintendências Regionais. financiados pela Fundação Vltae há
vários anos
Houve pouco avanço na implantação do Sistema de Gerenciamento do Património Arqueológico
que é constituído pelo Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos - CNSA. cadastro de Projetos
e Relatórios de Pesquisa Arqueológica e Inventário Nacional de Coleções Arqueológicas -
INCA. As atividades relacionadas à identificação e documentação do património arqueológico
ficaram praticamente restritas à inserção de dados produzidos em pesquisas autorizadas pelo
lphan no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos - CNSA, única base de dados do sistema
efetivamente implementada. Com a lotação de uma arqueóloga no Arquivo Noronha Santos, a
partir de julho, deu-se início à implementação do cadastro de Projetos e Relatórios de Pesquisa
Arqueológica
As atividades de Inventário Nacional de Bens Imóveis em Sítios Urbanos -- INBl-SU. estiveram
quase que inteiramente voltadas ao atendimento dos projetos desenvolvidos em conjunto com o
Programa Monumenta, no âmbito do Programa de Fortalecimento Institucional do lphan, nas
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cidades de Mariana. Ouro Preto. Petrópolis, Parati, RJ/Praça XV, Belém. São Luis. Recife e
Olinda. Neste exercício. houve um grande investimento na complementação e conclusão das
pesquisas históricas dos sítios inventariados. bem como na revisão e sistematização dos dados
dessas pesquisas. para o que foram contratados e treinados historiadores, bem como realizadas
Oficinas de História Urbana. pela equipe de inventários do DID/RJ
Também foram elaborados Termos de Referências para reimportação das plantas baixas para o
sistema informatizado INBl-SU e impressão dos catálogos resumidos dos imóveis inventariadosl
revisão e classificação dos módulos de campo de arquitetura do sistemas manutenção dos
sistema INBl-SU e continuidade do desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas
(SIG)l adequação da maquete eletrõnica e dos percursos visuais às necessidades da gestão dos
sítios urbanos, incluindo a realização do IBA dos monumentos tombados individualmente
(Prometo Piloto Ouro Preto)l levantamento documental nos arquivos do lphan sobre as
intervenções realizadas nos sítios urbanos tombados. Foram também confeccionadas maquetes
eletrõnicas em 3D de Olinda e do Bairro de Recife. incluindo a realização do IBA dos
monumentos tombados individualmente. Foi contratado um especialista em programa autocade
para apoio aos trabalhos de revisão dos levantamentos arquitetõnicos no Rio de Janeiro
As equipes de inventários também deram consultoria para a elaboração de novos projetos de
inventário para a Prefeitura Municipal de Pelotas/1 2' SRI para a 1 5' SR/Inventário do Património
Cultural de Brasílial para o Programa Urbis/Deprot, nas cidades de Laguna. Sobram. Mariana e
Pirenópolisl Fundação Cultural Palmares. Fundação Cultural do Tocantinsl universidades
federais. PUC-MG e Sebrae. A par disso. participaram das discussões sobre o termo de
referência do Plano de Preservação de Sítios Históricos Tombados. junto ao Departamento de
Proteçãol procederam à análise do Programa de Preservação do Património Cultural de Ouro
Preto, proposto pela Universidade Federal de Ouro Pretos e contribuíram para a reformulação do
site do lphan junto ao Departamento de Promoção e para o desenvolvimento do Plano
Estratégico de Informação e Informática junto ao DPA.
Quanto às atividades do Setor de Referências Culturais. responsável pelas ações de
preservação do Património Cultural de natureza Imaterial. estas ficaram restritas à participação
nos fóruns para discussão da aplicação da metodologia do Inventário Nacional de Referências
Culturais - INRC e no GIPI - Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. Não se deu
andamento a nenhum dos processos de Registro abertosl tudo que se conseguiu nesta área foi
dar apoio à produção da versão em português do vídeo documentário Expressões Gráficas e
Orais da Arte Kusiwa. dos Índios Wajãpi do Amapá. bem cultural registrado em 2002.
Tampouco tiveram andamento os projetos de inventário de referências culturais. sendo que
apenas no fim de dezembro foi liberada parte dos recursos solicitados, via Convênio FNC/MinC
para a conclusão do inventário e da instrução técnica do processo de registro do Círio de Nossa
Senhora de Nazaré, em Belém do Para

Área de Património Material e Fiscalização

A área do Património Material e Fiscalização cumpre as funções regimentais de coordenação e
supervisão técnica em relação às Unidades operacionais do lphan. desenvolvendo atividades de
proteção legal, fiscalização de bens imóveis e acervos, controle de entrada e saída de obras de
arte, conservação e revitalização de bens imóveis, gestão e reabilitação urbana e análise de
projetos no sistema PRONAC
Compete especificamente à Área do Património Material analisar e autorizar projetos de pesquisa
arqueológica, orientar e acompanhar a instrução dos processos de autorização de pesquisa
arqueológica e a instrução dos processos de levantamento e pesquisas de salvamento
arqueológico, em cooperação com demais agências governamentais de proteção e controle
(IBAMA, FUNAI. FCP, DNPM. INCRA). Compete ainda ao IPHAN propor as diretrizes e
procedimentos para a pesquisa e a preservação de sítios e de acervos arqueológicos. para a
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proteção da património arqueológico e para a elaboração de termos de referência para a execução
de projetos culturais arqueológicos. além de assessorar e orientar as Superintendências Regionais
na proteção, fiscalização e vistoria do património cultural arqueológico

Atividades de Proteção: O acautelamento de bens culturais - tombamento e outras formas de
proteção e regulamentação de bens e sítios. é exercido de forma complementar pelas
Superintendências Regionais e pela Dlreção Central do lphan. Cabe às SR a instrução técnica dos
processos de tombamento e de outras formas de acautelamento. Cabe ao Departamento a
coordenação e supervisão técnica das ações, bem como a instância de análise a aprovaçãoecnica

Atividade de fiscalização: A fiscalização é exercida diretamente pelas Superintendências
Regionais em seu âmbito geográfico e administrativo.
No Departamento é exercida ação supletiva às Superintendências Regionais. tanto no apoio direto
como no desenvolvimento teórico. bem como ações de instância superior de decisão técnica sobre
projetos e intervenções em bens acautelados. Incumbe também a ação permanente de controle e
aperfeiçoamento do Banco de Dados relativo aos Bens Culturais Procurados - BCP
disponibilizado no WeóS/fe do IPHAN.

Atividades de Arqueologia: As ações são efetivadas em constante interação da Direção Central
com as Superintendências Regionais, face às demandas relativas à mais de 20 mil sítios em todo
o território nacional. e a disponibilidade de apenas 6 arqueólogos e mais dois técnicos servindo na
Coordenação do DEPAM. em Brasílla

A Coordenação do DEPAM realiza a análise e autorização de projetos de pesquisa arqueológica
no território nacional, orienta e acompanha os projetos de levantamento. pesquisa e salvamento
arqueológicos, fiscaliza e vistoria o património arqueológico. e apoia e orienta as
Superintendências Regionais quanto à proteção. valorização e revitalização do património cultural
arqueológico.

Atividades de Conservação: A conservação de bens culturais - manutenção. restauro e outras
formas de controle de intervenções em bens móveis e imóveis (exceto os arqueológicos). é
exercido de forma complementar pelas Superintendências Regionais e pela Direção Central do
lphan. Cabe às SR todas as providências de levantamentos, projetos, aprovações. controle de
obras e serviços. etc. Cabe ao DEPAM a coordenação e supervisão técnica das ações. bem como
a instância de análise a aprovação técnica.

Atividades de Gestão Urbana: A preservação de sítios urbanos acautelados demanda ações e
atividades compartilhadas de gestão. considerados os atires institucionais - públicos e privados e
a população envolvida. São desenvolvidas complementarmente. no âmbito do lphan, pelas
Superintendências Regionais e pela Direção Central. Cabe às SR a ação quotidiana e ao DEPAM
a coordenação e supervisão técnica das ações, bem como segunda instância de análise a
aprovaçãotécnlca

Exame de projetos no PRONAC: O DEPAM é responsável pelo exame e aprovação técnica dos
projetos de intervenções em bens culturais imóveis propostos para enquadramento no sistema do
PRONAC. por meio de uma coordenação técnica e equipe específicas. capacitada para avaliação
dos projetos e das planilhas exigidas.

A Coordenação faz o acompanhamento e apoio às reuniões da CNIC
Incentivo à Cultura.

Comissão Nacional de
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Em 2003,-foram concluídas as instruções de 07 (sete) Processos de Tombamento, os quais se
encontram. com parecer favorável, em análise no âmbito do Conselho Consultivo do Património
Cultural, quais sejam

Processo 1 .451 - T - 99: Conjunto Arquitetõnico do Corredor da Vitória, Salvador/BA:
Processo 1 .495 - T - 02: MASP -- Museu de Arte de São Paulo/SP:
Processo 968 - T - 78: Conjunto Arquitetõnico e Urbanístico da Cidade de lcó/CE:
Processo 1 .280 - T - 88: Antigo Supremo Tribunal Federal, Rio de Janeiro/RJ:
Processo 1 .491 -- T -- 02: Residência Cardinalícia do Campo Grande, Salvador/BAi
Processo 1 .205 - T - 86: Casa à Rua Nossa Senhora da Glória. Mariana/MG
Processo 1 .207 - T -- 86: Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Luziânia/GO.

Foram aprovados pelo Conselho Consultivo do Património Cultural e aguardam homologação. os
Processos de Tombamento

Processo 1 .507 - T -- 03: Acervo do Museu de Imagens do Inconsciente/RJI
Processo 1 .496 - T - 02: Conjunto Histórico e Arquitetõnico de Viçosa/CE

Foi homologado pelo Sr. Ministro da Cultura e aguarda inscrição no respectivo Livro de Tombo:
Processo 1 .486 - T - 01 : Terreiro do Bate Folha. Salvador/BA

Por sua vez. os bens inscritos pelo Arquivo Noronha Santos nos Livros de Tombo. em 2003.

Processo 714 - T -- 63: Casa onde viveu e faleceu o Presidente Prudente de Mordes
Piracicaba/SP

Processo 1.342 - T - 94: Conjunto Histórico. Arqultetõnlco e Paisagístico de
Cataguases/MG;
Processo 1 .423 -- T -- 98: Imagem de Nossa Senhora do Rosário. São Paulo/SP
Processo 556 - T - 57: Retábulo da Capela da Venerável Ordem Terceira de São
Francisco da Penitência, da Igreja de Santo Antõnlo do Valongo. Santos/SP
Processo 1.468 - T - 00: Sítio Histórico das Praças Matriz e da Alfândega
Alegre/RS
Processo 1 .1 31 -- T -- 84: Sítio Roberto Burle Marx. Rio de Janeiro/RJ

Destacamos, ainda. como ativldade desenvolvida no ano de 2003, a publicação na Imprensa
Oficial, D.O.U. do dia 25 de novembro de 2003. a Instrução Normativa no 01/2003, que dispõe
sobre a acessibilidade aos bens culturais imóveis acautelados em nível federal, e outras
categorias
Outras atividades relativas aos inventários de bens do Património Cultural:

Finalização do Inventário de Configuração de Espaços U.rbanos (INCEU). prometo piloto
realizado na cidade de Golas:
Preparação e início dos trabalhos de revisão dos Inventários Nacionais de Bens Imóveis
(INBl-SU). nas cidades de Recife. Ollnda, São Luas e Belém

Foram realizadas atividades permanentes de proteção dos bens culturais acautelados, através
de atividades de fiscalização. com o aperfeiçoamento do Banco de Dados relativo aos Bens
Culturais Procurados - BCP. disponibilizado à comunidade pelo WebSite do IPHAN
Destacamos. ainda. ações conjuntas com a Polícia Federal no resgate de dois castiçais em
prata de lei, identificados quando expostos à venda no X Salão de Arte e Antiguidades de São
Paulo, roubados da Catedral da Sé. em São Paulo. Também, contados com a Polícia Federal
para tratar especificamente do roubo de Talha na Capela de São Francisco Xavier, em Nazaré
da Mata/PE
Conclusão e lançamento nacional do documento Plano de Preservação. Sítio Histórico Urbano
termo geral de referência que busca orientar os diversos atores envolvidos na preservação de
cidades históricas
Assessoramento técnico, orientação. acompanhamento e supervisão das atividades técnicas
desenvolvidas para a realização do I' Encontro Nacional de Cidades Históricas, cujo tema foi a
Gestão Compartilhada do Patrirüõnio Cultural. Evento realizado na Cidade de Golas. no período
de 03 a 05 de dezembro de 2003

foram

94 e

Porto
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Elaboração. em conjunto com as SR's. e consolidação de dois projetos no Modelo do PRONAC
FNC, destinado a captação de recursos, junto ao MinC para investimento em obras emergências
em bens tombados pelo Governo Federal. a serem aplicados no âmbito de todas as
Superintendências Regionais do IPHAN.
Inauguração do Museu Agua Vermelha. em Ouroeste /SP, em decorrência de um Termo de
Ajustamento de Conduta. firmado no âmbito da 9' SR/IPHAN, que garantiu a realização de
pesquisa arqueológica pelo MAE/USP e a compensação à comunidade local através do retorno
do acervo gerado, através da construção do museu. Fundamental registrar que foi a primeira
gestão com usinas já em operação
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