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Implantação de Software para Gestão deBibliotecas e Arquivos
Instalação e parametrização do software livre WINISIS, disponibilizado pela UNESCO, e
alimentação da base de dados com informações sobre a biblioteca técnica do IPHAN.
possibilitando a sistematização das informações e a acessibilidade pública.

Conservação e Restauração do Acervo Bibliográfico David Carneiro
Limpeza mecânica, higienização, identificação e ficha diagnóstico do estado de conservação.
viabilizando tratamento técnico posterior. Acondicionamento de documentos manuscritos e
recortes de jornais que foram encontrados soltos dentro dos volumes trabalhados.

.''\
Conservação Preventiva da Documentação Francisco Brito de Lacerda
Trata-se de acervo recentemente doado ao IPHAN, com informações histórico-documentais sobre
a cidade da Lapa e família Lacerda. O projeto propõe o tratamento técnico de todos os
documentos que encontram-se em 23 pastas, acondicionados de maneira inadequada. iniciou-se
o processo de conservação de 06 pastas: desmontagem, tratamento de limpeza e higienização
individual dos documentos, confecção de novas pastas com material apropriado e
reacondicíonamento dos documentos.

Instrução de Projetos em Acautelamento
Levantamento dos dados referentes ao processo de tombamento do edifício que abriga a
Universidade Federaldo Paraná.

IBA -- Igreja Matriz de Santo Antonio da Lapa/PR
Procedeu-se ao levantamento documental do bem, os dados coletados possibilitaram uma
releitura do edifício do seu aspecto construtivo bem como do uso espacial.

Restauração e Conservação da Igreja Matriz de Santo Antonio -- Lapa/PR
Exemplar de bem tombado pelo IPHAN, construído a partir de 1784 é um dos mais importantes
edifícios do Centro Histórico da Lapa, tendo passado por serviços de restauração total da
cobertura, pintura externa. revisão de esquadrias e de forro.

Restauração e Conservação da Fortaleza N. Sra. dos Prazeres -- Ilha do Mel -- Paranaguá/PR
Bem tombado e pertencente ao IPHAN, estava há dez anos sem receber cuidados de
conservação e restauração. Foram executadas obras de conservação das muralhas, pintura,
restauração das cantarias, restauração de pisos. rampas prisões, casas de guarda e do
comandante. Desenvolvimento de prometo de educação patrimonial com implantação de
sinalização e produção de painéis, folder e folheto sobre o bem.

Inventário de Referência Cultural
Nesta primeira etapa do prometo foi selecionado o município da Lapa: foi feito o mapeamento de
todas referências existentes e diagnóstico da situação. com discussões em grupo. leitura e
sistematização de documentos levantados, a fim de viabilizar o Inventário propriamente dito. Como
produto foi elaborado um texto para ser publicado, registro fotográfico, organização da bibliografia
pertinente e preenchimento dos formulários do banco de dados conforme metodologias do INRC.

Atividades de Rotina
- Atendimento ao público em geral (autorização de saída de obras de arte), pesquisadores e

estudantes(biblioteca e arquivo).
- Fiscalização de bens tombados e de sítios arqueológicos.
- Gestão compartilhada dos centros históricos das cidades da Lapa e de Paranaguá, constituída
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na análise e aprovação de projetos em conjunto com Secretaria de Estado da Cultura
Análise e emissão de pareceres para o PRONAC.

ll' Superintendência Regional

#\çueb
Realizadas com recursos provenientes do orçamento do lphan e de convênios com o MinC.
- Bens tombados individualmente:

- Restauração do Edifício da Antiga Alfândega, Florianópolis: sede da l I' SR/SC, além de obras
significativas foram realizados o Cadastro Arquitetõnico, o Projeto de Restauração e Adaptação
do edifício para os usos atuais e a montagem de exposição permanente. devolvendo à
comunidade o bem tombado.
- Sobrado do Conjunto Arquitetânico e Paisagístico de São Miguel, Biguaçu: foram executadas
obras relevantes de conservação; contratados os projetos elétrico, luminotécnico, de descargas
atmosféricas, preventivo de incêndio e de iluminaçãol e elaborado o cadastro arquitetõnico
completo .
- Conservação e Manutenção da Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim: realização de
estudos e serviços de documentação, inspeção e conservação. com alunos e professores da
UFSC, entidade que se incumbe da zeladoría do monumentos realizados levantamentos de
danos na alvenaria, levantamento plana-altimétrico da área do quartel. medições e
monitoramento de deformações.
- Continuação da Ação de Revitalização do Museu Anita Garibaldi(Antiga Casa de Câmara e
Cadeia de Laguna): readequação com nova proposta museológica com expositores, vitrines
painéis e comunicação visual renovada.
- Gestão da Ilha do Campeche: recursos alocados no Projeto de Visitação, foi organizado um
curso de capacitação de monitores para a Ilha destinado a jovens das comunidades vizinhas,
credenciando 26 alunos, que passaram a atender e conduzir visitantes nas trilhas que levam aos
sítios arqueológicos. Contratação de técnicos de nível universitário para coordenar todo o
sistema de visitação.
- Restauração Emergencial da antiga Escola e Casa do Professor. em Río dos Cedros: recebeu
obra completa de restauro, contratados projetos de valorização do entorno do bem, de
instalações elétricas, preventivo de incêndio e de valorização do bem.

- Imóveis integrantes de áreas tombadas:
- Casarão do lphan em Laguna: é onde se encontra instalado o Escritório Técnico de Laguna,
foram realizadas obras de conservação da casa. elaboração do cadastro completo do edifício e
o projeto de reciclagem. com adequação dos espaços para o uso do escritório técnico. mini-
auditório e sala de exposições -- com total acessibilidade para portadores de necessidades
esDeciais
- Casa do IPHAN em São Francisco do Sul: obras de restauro e reciclagem da casa, com
adaptação de espaços, obra exemplar, realizada em imóvel adquirido em situação de avançado
arruinamento. depois de mais de uma década de completo abandono.
- Continuidade das obras nos Edifícios do Museu Nacional do Mar: obras emergenciais nos
galpões que abrigam o museu.
- Restauração do Edifício do Sindicato dos Empregados do Comércio de Laguna: péssimo
estado de conservação e valor cultural oculto por obras descaracterizadoras, teve sua
restauração iniciada.
- Etapa Complementar de Requalificação do Memorial Tordesilhas: construção do anexo
museológico na parte posterior do edifício.
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Parceria
Estimulando a parceria com o Governo do Estado e com a Fundação Catarinense de Cultura.
vários imóveis tombados estadualmente foram restaurados:
- Igreja de São Jogo Batista da Armação do ltapocorói. Penha: teve iniciado seu processo de

restauração, as obras iam adiantadas quando ocorreu um incêndio criminoso de grandes
proporções, as obras foram redirecionadas para a recomposição da cobertura do monumentos
foram contratados projetos de instalações elétrícas, preventivo de incêndio. de iluminação de
valorização do bem e contra descargas atmosféricas.

- Igreja de Nossa Senhora da Piedade na Armação da Piedade, em Governador Censo Ramos:
passou por completa obra de restauração. além da restauração de um pequeno quadro de
grande valia, o "ex voto", contratados também os projetos de instalações elétricas, preventivo de
incêndio, contra descargas atmosféricas e de iluminação.
Restauração de Imóveis na Região de Imigrantes: investimentos emergenciais em casas de
imigrantes alemães, tombadas pelo estado. Foram cinco os Imóveis selecionados: Casa Raddol
e Casa Zimath em Timbó, Casa Voígt em Pomerode, Fleith em Joinville e Casa Duwe, em
Indaial. Todos estes imóveis encontram-se em processo de tombamento pelo lphan e pode-se
assegurar que se tratam de obras únicas em seu gênero.

1' .

Tratamento Paisagístico dos Bens Tombados
Elaborado projeto paisagístico para a Praça Vidas Ramos, no Sítio Histórico de Laguna. pela
equipe técnica desta Superintendência e executado uma primeira etapa do que foi intencionado.

Projeto de Revitalização da Orla da Lagoa de Santo Antõnio dos Anjos, Laguna
Detalhamento do projeto que contempla a retificação da avenida que margeia a lagoa. bem como
ordenação do espaço.

Parque Arqueológico do Sambaqui
Visando proporcionar o primeiro tombamento mundial em Santa Catarlna. O objetivo é proteger
uma área excepcionalmente qualificada do ponto de vista paisagístico e arqueológico.
preservando suas características e tornando-a um pólo sustentável de preservação e atratividade

Os trabalhos visaram a delimitação da área proposta para tombamento, o registro fotográfico, a
fiscalização, a realização de reuniões comunitárias. o aprofundamento do conhecimento
arqueológico. a confecção dos estudos e do dossiê de apresentação da proposta de tombamento
e a realização dos estudos de massa piloto de áreas situadas dentro da poligonal de tombamento
proposta pelo lphan. O projeto congrega lphan. estado e municípios e busca, após a proteção
federal. solicitar o reconhecimento da área como Património da Humanidade.

cultural

''''\

Demarcação de Sítios Arqueológicos em Santa Catarina
As atividades realizadas nos municípios de Caçador, Erval Velho. Fraiburgo. lpira e Mandai, da
região Oeste do Estado. constituíram na delimitação e descrição dos Sítios Arqueológicos, com
documentação precisa do património arqueológico histórico e pré-histórico da região, como forma
de garantir a sua perenidade e salvaguarda do Património Nacional.

Roteiros Nacionais de Imigração
Conclusão de inventários e cadastramentos arquitetõnicos em cerca de dez municípios do interior
de Santa Catarína, propondo o tombamento de cerca de 50 imóveis e o estabelecimento dos
Roteiros Nacionais de Imigração. Levantamento fotográfico de quase 500 imóveis, conclusão dos
flchamentos e montagem do dossiê final, contendo as propostas de preservação nos âmbitos
nacional, estadual e municipais. Cerca de dez municípios e o governo do estado participam
diretamente do prometo.
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Restauração de Acervo
Incidiram principalmente no Museu Nacional do Mar: documentos e coleções bibliográficas.
modelos de embarcações históricas. peças preciosas de artesanato naval. restauro de dioramas e
de espaços museológicos, alguns carentes de conservação há uma década. Em alguns casos os
próprios artistas, quando localizados, foram chamados à ação de preservação das obras de sua
autoria

Obras na Orla de São Francisco do Sul
No Centro Histórico tombado pelo IPHAN, foram contratadas obras de qualificação que
complementam as obras empreendidas pelo programa Monumenta, e valorizam o conjunto da
excepcional orla marítima da cidade.

f"''\

IP'''\.

Inventário Nacional de Referências Culturais -- Sertão dos Valongos/Porto Belo
No campo do património imaterial, está em andamento a ação de inventário do antigo Sertão de
Valongos, o mais conhecido quilombo de Santa Catarina. Foi contratada equipe coordenada pelo
antropólogo da UFSC e a ação conta também com levantamento fotográfico da área.

Apoio ao Programa Monumenta
A 11; SR despendeu grande esforço no acompanhamento do programa Monumenta. que se
efetiva no Centro Histórico Tombado de São Francisco do Sul, inclusive participando por
solicitação pessoal do prefeito da cidade, fazendo-se presente em todos os desdobramentos da
ação, consequentemente, o andamento do programa na cidade é tido como exemplar, fato
comprovado inclusive pela ocorrência do Encontro Nacional do Programa em São Francisco do
Sul. Foram concluídas muitas ações, destacando-se as obras de requaliflcaçào da orla da cidade
e a restauração de vários dos galpões que compõem o Museu Nacional do Mar, ação que
provocou patrocínio privado, mais do que dobrando o investimento realizado pelo programa.

#''''\.

Fiscalização e Acompanhamento de Ações
As atividades de fiscalização e acompanhamento de ações foram intensamente efetivadas.
Nenhuma denúncia deixou de ser averiguada, nenhuma obra ou ação foi realizada sem o
acompanhamento dos técnicos da regional, que participaram de dezenas de reuniões
comunitárias, eventos, seminários, palestras, atenderam centenas de consultas, viajaram milhares
de quilómetros. analisaram projetos. participaram de audiências na Justiça Federal e Estadual.
emitiram embargos e notificações, reuniram-se com prefeitos, secretários, técnicos de órgãos
federais, estaduais e municipais, vereadores, clubes de serviço. ONGs, entidades públicas e
privadas e público em geral. A ll' SR relaciona-se diretamente com o Governador do Estado.
secretários estaduais, em especial a Secretaria da Organização do Lazer, a CODESC, Prodetur,
Santur e FCC (Fundação Catarinense de Cultura). prefeitos. principalmente os de Florianópolís.
Laguna e São Francisco do Sul e órgãos federais, em especial o Ministério Público Federal, a
Marinha, GRPU, DNIT e a Universidade Federal de Santa Catarina.

P""'\

Divulgação -- Seminários, palestras, reuniões comunitárias
A ll' SR participou ativamente de ações de sensibilização, de divulgação e busca de parcerias,
em especial junto a câmaras de vereadores, administradores municipais, dirigentes estaduais,
membros de ONGs e unidades de ensino de todos os níveis. Foram realizadas reuniões de
trabalho, participações em seminários e eventos, propostos projetos e efetivados contatos com
parceiros em potencial. Participação de foros como o Conselho de Cultura do Estado de Santa
Catarína, os Conselhos Municipais de Património de Florianópolis e ltajaí, Comissão de Avaliação
de Imóveis Privados (Monumenta) e Instituto 500 anos de São Francisco do Sul, Fórum pela
Preservação da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, entre outros.
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11 Encontro lphan e Arqueólogos de Santa Catarina
Realizado na cidade de Laguna, com participação de mais de cem convidados, estabelece um foro
de discussões de procedimentos, apresentação de casos e questionamentos em geral.

Cartilha de Arqueologia
Elaborada e editada para alunos de 1: a 4' série, sendo que as aulas foram realizadas nas
escolas a ação de educação patrimonial no próprio Sítio Sambaqui Ponta das Almas, Lagoa da
Concepção, Florianópolis/SC, com atividades. apresentações circenses e presença de autoridades
locais

Educação Patrimonial
- Parceria com a Prefeitura de Jaguaruna na realização de uma ação de educação patrimonial

para professores de rede pública municipal e estadual que atuam naquele município.
O Escrit(brio Técnico de Laguna conta com professora que atua na área e promove visitas
guiadas no sítio histórico com alunos de ensino fundamental. médio, e superior, além de
elaboração de projetos em conjunto com a rede de ensino municipal e estadual do município.

fp'\.

Ações do Setor de Arqueologia
Realizada fiscalização nos Sítios Arqueológicos que sofriam grandes riscos de impactos. Foram
atendidas as demandas do Ministério Público Federal. análise de Processos, emissão de
Pareceres Técnicos para fins de Licenciamento Ambiental, ajudando de forma satisfatória na
Implantação de Empreendimentos de todos os portos no Estado.

Tombamento Nacional das Antigas Freguesias Luso-Brasileiras do Litoral de SC
Continuidade dos estudos com vistas ao tombamento nacional das Antigas Freguesias de Santo
Antõnio de Lisboa e Ribeirão da Ilha, em Florianópolis e da Enseada do Brito, em Palhoça.

Plano de Preservação do Sítio Histórico de Laguna
Contratados e em execução o Inventário de Bens Imóveis do Sítio de
Inventário de Configuração de Espaços Urbanos (INCEU).

Laguna (INBl-SU) e o

IBA -- Cine Teatro Mussi, em Laguna
Aplicada a metodologia do Inventário de Bens Arquítetõnicos no levantamento do Cine Teatro
Mussi, uma edificação do fim da década de 40, com grande imponência no contexto urbano
lagunense e de suma importância para a dinâmica urbana e social daquele sítio.

Museu Vector Meirelles, Florianópolis/SC

Exposição Permanente, de longa duração
- "Vector Meirelles - Pinturas - Estudos, Retratos e Fatos": organizada , didaticamente, para

demonstrar as diferentes fases da produção artística do pintor.
;Requalificação da Exposição Permanente do MVM': elaboração do projeto museográfico e
luminotécnico.

Exposições Temporárias
Em cada exposição houve um "Encontro com Artista" e/ou palestras temas criando um diálogo
com o público:
- Alvaro Diaz, Florianópolis/SC: fotografias.
- Elisa Gunzi, Curitiba/PR: desenhos sobre os painéis.
- Mariana Silva da Silva, Porto Alegre/RS: "LITORAL" -- Fotografias.
- "BURLE MARX -- CROQUIS": desenhos
- Cardos Asp, Florianópolis/SC: desenhos.
- Alexandre Monteiro, Rio de Janeiro/RJ: "amilcares
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Ação Educativa
- Prometo "Museu Vai À Escola/ Escola Vai Ao Museu": atendeu as diversas categorias de público

escolar. da rede municipal de educação, teve como objetivo ampliar conhecimento sobre arte. o
estudo da vida e obra de Victor Meirelles, do património histórico e artístico e o exercício da
cidadania. Compreende 5 etapas: oficinas de orientação para professoresl museu vai à escola
com reproduções de obras de Victor Meirellesl escola vai ao museu para contado com as obras
originais e desenvolvimento de atividadesl continuação das atividades na escola e formação de
bancos de dados sobre Vector e artesã organização e montagem de exposição dos trabalhos
realizadosl e avaliação do prometo.

Programa Educativo-Cultural: atendeu escolas da rede pública e privada e a comunidade em
geral, com visitas monitoradas, visando proporcionar uma alfabetização visual e cultural básica,
através das exposições organizadas no Museu, e o resgate da memória cultural. Atendimento a
grupos de visitantes ao museu com monitoria das exposições em língua espanhola, pelas
voluntárias argentinas.

- Projeto "VI Vendo Victor Meirelles": desenvolvido através de uma mostra itinerante em escolas e
centros culturais em 6 municípios do Estado de Santa Catarina, com atividades educativas e
culturais para a comunidade. a partir do "Kit Viagem", patrocinado pela Livrarias Catarinense,
através da Lei de Incentivo Estadual. que possui vídeo institucional. reproduções fotográficas.
slides e transparências de obras de Vector Meirelles, material didático para orientação de
professores, dois vídeos "Projeto Vi Vendo Vector Meirelles" de Sandra Alves e "Victor Meirelles:
Quadros da História" de Penna Filho e o CD-ROM "Museu Vector Meirelles- 50 anos'. Tem como
objetivo de difundir e divulgar a produção e o estudo de vida e obra do artista Vector Meirelles,
um dos maiores nomes da arte brasileira do século XIX. Realização da Exposição de Artes Vi
Vendo Vector Meirelles com os trabalhos dos alunos da Escola E. E. B. Rosinha Campos, São
José/SC. Implantação e entregas do Kit Pedagógico nos Municípios de Blumenau, Balneário
Camboriú, São Francisco do Sul e Joinvílle.

.'''\

Ação Cultural - Agenda Cultural do MVM
Contou com uma ampla programação interdisciplinar de diferentes linguagens
artísticas/culturais/educacionais como: artes visuais. teatro, cinema e vídeo. arte-educação,
património, museologia e história, através de palestras, seminários, oficinas. encontros. mostras.
apresentações. lançamento de livros, catálogos e divulgação. proporcionando aos visitantes e
público em geral uma reflexão mais abrangente sobre o património cultural.
Captação de recursos financeiros para execução do Projeto em 2004 pela Caixa Económica
Federal. Elaboração do Projeto para 2005, aprovado pela Lei de Incentivo Fiscal do Município de
Florianópolis.

Documentação, Inventário, Conservação e Informatização do Acervo
- Conservação do acervo: todas as 63 obras do acervo do Museu passaram pelo processo de

vistoria e limpeza mecânica
- As obras em suporte papel foram tratadas contra fungo, bem como o mobiliário de guarda
- Pesquisa documental (período 1937 a 1970) e reprodução dos documentos, no Arquivo Noronha

Santos/lphan, Rio de Janeiro. para coletar dados na complementação de informações do
inventário e catalogação do acervo do MVM.

- Serviços de conservação/restauração de sete obras, pintura sobre tela do acervo MVM.

Projeto Revitalização e Ampliação do Museu Vector Meirelles
A proposta pretende agregar o edifício adjacente integralmente (Três Andares), bem como integrar
fisicamentea edificação histórica (Casa Natal de Vector Meirelles) interligando os seus espaços de
forma que passem a constituir-se em um espaço único. embora com suas identidades próprias.
em uma linguagem contemporânea. "unindo" os dois edifícios visualmente, dotando-os de
elementos de integração espacial e de identificação arquitetõnica como museu e centro de artes,
implicando num aumento de área, ao mesmo tempo em que anexa uma pequena torre para a
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inserção de um elevador que atenda aos dois edifícios simultaneamente e dê acessibilidade aos
portadores de dificuldades locomotoras.

Reuniões técnicas interdisciplinares com consultores convidados e os profissionais que
desenvolvem os projetos executivo arquitetõnico e complementares.
Elaboração dos projetos: Arquitetõnico Executivo e Mobiliários Elétrico, Luminotécnico,

Segurança Contra Roubo, Incêndio e Intempériesl Controle Ambiental; Estrutural e
Hidrosanitáriol e Museográfico.

Divulgação e Promoção do Museu Victor Meirelles e da Vida e Obra do Artista
Exposição Itinerante "Victor Meirelles: Um Artista do Império": em parceria com o Museu
Nacional de Belas Artes foi organizada e promovida em homenagem ao centenário de morte do
artista (1903-2003), com pinturas, desenhos e documentos oferece um bom panorama sobre a
posição ocupada pelo artista na história da arte brasileira. Foi apresentada no Museu Oscar
Niemayer. Curitiba/PR e no Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro/RJ.

Lançamento do site do Museu Victor Meirelles em parceria com a Matrix:
vwwv. m use uvi ctormei re Êles.o rg . b r

Aquisição de Acervo
Foram incorporadas ao acervo três novas obras do artista: um desenho "Estudo para Primeira
Missa no Brasil", que foi adquirido e doado pela Associação Vector Meirellesl e duas aquarelas,
realizadas pelo artista na ltália, adquiridas pela l la Superintendência Regional/lphan.

Obras
Obras de conservação preventiva do edifício do Museu Victor Meirelles: no telhado, caixas d'água.
escada, cobertura, madeiramento, calhas e rufos, rede elétrica, serviços de isolamento
térmico/impermeabilização, instalação de aparelhos de ar condicionado, desinfestação de insetos,
pintura, etc.

Visitação
- Visita monitorada da exposição do acervo do Museu e exposições temporárias: 4.636 alunos
- Visitantes do Museu Victor Meirelles: 16.51 9 pessoas.

Eventos
- Encontros com alunos de Pedagogia da UFSC, da UNISUL e alunos de História da UDESC.
- Semana Vector Meirelles
- Abertura da exposição de Burle Marx - CROQUIS
- O que é isso companheiro? É Arte Contemporânea Brasileiralll -- primeiro módulo do ll Ciclo de

História da Arte Brasileira.
- Lançamento da publicação sofá-cama e palestra com a artista e profa Raquel Stolf.
- Pa\estro A presença de Roberto Burle Mam em Florianópolis - O Aterro da Baía Sul e a Morte

,4nunc/ada. - Dia Internacional do Património Cultural -- Dia das Portas Abertas: mesa redonda
"museu, arte. arquitetura, espaço urbano",fragmentação da paisagem urbana. museu e espaço
urbano e o processo criativo entre o publico e o privado.
Vídeo em Debate 2, em parceria com Associação Vídeobrasil - SP: mostra de vídeos -
vídeobrasíl, palestras "Perda de Controle" e "A imagem que afeta" e Oficina "Cartões Postais
ministrada por Lucas Bambozzi em parceria com o Centro de Artes -- Universidade do Estado de
Santa Catarina.
Encontro com professores e técnicos da Secretaria de Estado da Educação e Inovação para
implantação do Prometo Vi Vendo Victor Meirelles, nos municípios do Estado de Santa Catarina.

- Cursos e Oficinas Museu Vector Meirelles: Curso de Vídeo.
Segundo módulo do ll Ciclo de História da Arte Brasileira -- História e Estética da Arte Século
XVlll
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Capacitação de professores de educação básica/artes e de educadores dos municípios da
grande Florianópolis, São José, Biguaçu. ligados a Secretaria de Educação e Inovação do
Estado para os Projetos Vi Vendo Victor Meirelles e Museu Vaí a Escola /Escola Vai ao Museu.
Encontro com grupo de educadores da Rede Municipal de Educação de Florianópolis/educação
de jovens e adultos, terceira idade e educação básica para o Projeto Museu Vai a Escola /Escola
Vai ao Museu.
Realização da oficina: /1'7u/f/cu/fura//smo nas at//as de Áde. para professores envolvidos nos
projetos educativos do Museu Vector Meirelles.
Realização da Palestra Mediação Cultural na Escola para professores envolvidos nos projetos
educativos do Museu.
Realização da Oficina Educação para o Património -- Ação Educativa do Museu Lasar Segall
para professores envolvidos nos projetos educativos do Museu Vector Meirelles.
Realização da Oficina Leituras Estético/Visual e mediação arte/público para professores
envolvidos nos projetos educativos do Museu.
Realização da Oficina Pin-hoje a foto da lata para alunos de arte educação e professores de arte.
Fotograüla em Debate: terceiro módulo do ll Ciclo de História da Arte Brasileira: "77és momentos
de interação entre fotografia e arte - século XIX e XX, Pa\estro "Um Panorama da Fotografia
Bras#e/ra no Sêco/o X7X" e Oficina "ldentiücação de Processos Fotográficos
Ciclo de Arte Brasileira: Estudos de Curadoria e Crítica: Oficina com a artista e Mestre em
Poéticas Visuais(ECA-USP) Cada Zaccagnini - SP..
Lançamento do CD FORA [DO AR] - Múltiplo de Raquel Stolf.
Lançamento da Revista Número Cinco, Centro Universitário Mana Antonia - USP
Palestras para professores da rede pública e privada de Blumenau organizada pela Fundação
Cultural de Blumenau sobre o Prometo Vi Vendo Victor Meirelles
Reunião com os Coordenadores de Arte. Diretores de escolas públicas e privadas,

representantes da Secretaria Municipal do Balneário Camboriú, professores da rede pública e
privada do Município de São Francisco do Sul, com a Secretaria Municipal de Educação e
professores do Município de Joinville. para apresentação dos Projetos de Ação Educativa do
Museu Vector Meirelles.
Encontro com os Professores que participaram das oficinas e dos projetos de ação educativa do
Museu Vector Meirelles para avaliação dos Projetos.
Cursos e Oficinas Museu Vector Meirelles: Prof. César Rossi - Origamiando.
Ciclo de Arte Brasileira: Estudos de Curadoria e Crítica - Angélica de Moraes --SP
Lançamento do livro "Arte e Paisagem -- Conferências Escolhidas" de Roberto Burle Marx.
Oficina de Conservação de Acervos Museológicos e Conservação Preventiva, Museu Nacional
do Mar em São Francisco do Sul

Dia Internacional dos Museus
Mostra de vídeos e apresentação das três novas obras para o acervo do Museu

Outras Atividades
- Consultoria técnica sobre acondicionamento e guarda de obras de arte, em suporte papel para

instituições públicas e privadasl controle ambiental do Museu Victor Meirelles, para preservação
de bens móveis - várias instituições nacionais.
Atendimento à pesquisa: alunos do Curso de Graduação em Arquitetura/UFSC, do Centro de
Artes/UDESC, do Curso de Graduação em Hotelaria e Turismo de Florianópolis, do Curso de
Guias Turísticos/SENAC, de 1'. 2' e 3' Graus e Pós -- Graduação e pesquisadores. através de
correspondência de várias instituições do Brasil.
Estudos e pesquisas para continuidade na elaboração do projeto de reabilitação e revitalização
do Museu Vector Meirelles.

- Contribuição com a formação profissional, em Museus, de alunos do Curso de Artes, através do
Programa de Estágio, Convênio com UDESC.
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Solicitação para IPUF/PMF e negociação da execução do Prometo de Reurbanização do Largo
Victor Meirelles.
Orientação Técnica para o Museu Anata Garibaldi, Laguna/SC e para o Museu Nacional de
Imigração, Joinville/SC.

Patrocínio
Os recursos necessários foram adquiridos através da Associação Victor Meirelles. que buscou
patrocínio com empresas privadas, Caixa Económica Federal, lphan e MinC.

Apoio / Parceria
- Associação Victor Meirelles
- Prefeitura Municipal de Florianópolis
- Governo do Estado de Santa Catarina.
- Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
- Voluntários em Ação.
- Museu Nacional de Belas Artes/ lphan.
- Associação Videobrasil -- SP
- Centro de Conservação e Preservação da Fotografia (CCPF/FUNARTE)
- Centro Universitário Mana Antonia - USP (Revista Número).
- MATRIX -- provedora site.

Convênios
Convênio entre Prefeitura Municipal de Florianópolis/lla SR/SC/lphan: cessão de pessoal (e
estagiários) para atuar no Museu Vector Meirelles.
Convênio entre UDESC/ll' SR/SC/lphan: estágio de alunos do CEART, no Museu Vector
Meire lhes .

1 2' Superintendência Regional

Principais Responsabilidades:
Bens imóveis tombados 105 e 2 não tombadosl cerca de 1 1.200 sítios arqueológicos protegidosl 4
sítios arqueológicos administradosl 5 acervos museológicos; em torno de 200.000 metros lineares
de acervo arquivístlcol aproximadamente 2.000 livros de acervo bibliográficos 11.370 slides e
16.000 fotografias e negativos de acervo fotográfico; 85 unidades de acervo videográficol e 01
unidade museológica - Museu das Missões/RS.

Inventário Nacional de Referências Culturais
Consolidaram a ampliação dos conceitos sobre o tema da preservação no Estado. Os INRC junto
às comunidades da região de Porongos, município de Pinheiro Machado/RS, e à comunidade
Guarani Koenju, município de São Miguel das Missões. patrimónios negros e indígenas em
relação aos quais o IPHAN/RS nunca havia atuado, tiveram um grande impacto.

Parceria
Fundação Cultural Palmares: para edição da Cartilha dos Afro-descendentes no Rio Grande do
Sul e acompanhamento das atividades relacionadas ao tombamento e ao Memorial do Sítio
Histórico de Porongos, Pinheiro Machado/RS.

Moinhos Coloniais
A 12; SR apoiou as ações relativas aos Moinhos Coloniais da região de llópolis, cuja prioridade foi
definida pelo Gabinete do Ministro da Cultura, Programa Monumenta e GP/IPHAN, realizando o
projeto de restauração do Moinho Urbano, que será transformado em Escola de Panificação.
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Termo de Cooperação Técnica
Assinado Termo de Cooperação Técnica com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
abrangendo as áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária e permitindo o aprimoramento
das ações em diversas disciplinas nas quais a 12' SR vem atuando -- arquitetura, antropologia.
história, arqueologia, educação, arquivologia. biblioteconomia, tecnologia dos materiais e outras.

Obras

Restauração da Casa Nídia Rotta em Antõnio Prado/RS: levantamento planialtimétrico.
diagnóstico do estado de conservação e prometo de restauraçãol
Restauração da Casa Schiochet em Antõnio Prado/RS: levantamento planialtimétrico,

diagnóstico do estado de conservação e prometo de restauração;
- Continuidade das obras de Restauração do Palacete Argentina. Sede 12' SR, Porto Alegre/RS:

readequação e detalhamento do prometo de restauraçãol
Restauração do Conjunto Arquitetõnico da Vila de Santo Amara em General Câmara/RS:
atualização do levantamento planíaltimétrico, diagnóstico do estado de conservação, projeto
executivo de restauração de 04 edificações e duplicação da documentação do arquivo histórico;

- Proteção da antiga Adega do Sítio Missioneiro de São Nicolau/RS: passarelas metálicasl
- Implantação do circuito de visitação do sítio de São Jogo Batista em Entre ljuis/RS: execução de

passarelasl
- Consolidação dos Sítios de São Jogo Batista, Entre ljuis/RS, e São Lourenço Mártir. São Luis

Gonzaga/RS: execução de escavações e obras de consolidaçãol
- Restauração da Casa e Sítio de David Canabarro, Santana do Livramento/RSI

Restauração da Igreja de N. S. da Conceição em Viamão -- RS: atualização do levantamento
planialtimétrico, diagnóstico. projeto de restauração, restauração do forro da nave e do altar mor,
das pinturas ornamentais dos forros e do piso da nave;
Revitalização da Quinta do Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo, São Míguel das
Missões/RSI
Realização de prospecções e estudo de cores dos bens tombados nos municípios de Antõnio
Prado/RS:

- Projeto de estabilização da arcada interna, lado do evangelho, da Igreja de São Miguel Arcanjo.
São Miguel das Missões/RSI
Conservação dos Sítios Arqueológicos Missioneiros de São Miguel Arcanjo, São Jogo Batista,
São Lourenço Mártir e São Nicolau;
Consolidação e valorização do calçamento da Rua da Ladeira, Rio Pardo/RS: levantamento
gráfico e topográfico e elaboração de pesquisa históricas
Readequação de espaços na sede da 12'SR;

- Obras de emergência na casa Dália Zen, Antõnio Prado/RSI
- Melhoria e adaptação do antigo restaurante de São Miguel das Missões para Sede do Escritório

l Qrx ri i rxfi l ' n

Placas de sinalização referentes aos aspectos ecológicos do circuito de interpretação do Sítio
Arqueológico de São João Batista, Entre-ljuis/RS

Tratamento técnico do arquivo e acervo fotográfico da 1 2'SR
- Organização do acervo fotográfico e de documentos; e
- Aquisição de livros para o acervo.

Tombamento
Instrução de Tombamento do Sítio Histórico de Santa Tereza/RS: levantamento urbano
topográfico e pesquisa histórica documental

Museu das Missões, São Miguel das Missões/RS
- Sinalização das estruturas externas ao Museu das Missõesl
- Reformulação da iluminação do Museu: projeto luminotécnico e revisão das instalações elétricasl
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Requalificação da exposição permanentes e
Apoio às oficinas de Educação patrimonial no Museu das Missões: pesquisa e produção de
folhas didáticas.

Plano de Preservação em São Miguel das Missões
- Reunião Preparatória entre o IPHAN e Prefeitura Municipall
- Seminário Técnico de Gestão Compartilhadal
- Cerimónia de Adesão ao termo de referências
- Contratação de serviços para elaboração de Termo de Referência para o Plano de Preservação

de São Miguel das Missõesl
- Adequação prometo Centro de Documentação e Pesquisa; e
- Elaboração de maquete CDP e sítio.

Inspeção técnica e Fiscalização dos bens protegidos: fiscalização de todos os bens tombados no
Rio Grande do Sul

Inventário de bens arquitetõnicos
levantamento planialtimétrico.

IBA na Igreja Matriz de Santo Amara, General Câmara/RS

Aquisição de acervo bibliográfico para a biblioteca da 12'SR/RS

Eventos comemorativos aos 20 anos de património da humanidade de São
Missões/RS
- Seminário: Um olhar para as comunidades indígenas guaranis;
- Oficina Os Guaranis de São Miguel das Missões: tão perto. tão longes e
- Seminário sobre a tragetória do IPHAN em São Miguel das Missões.

Miguel das

Oficina e publicação de material de Educação Patrimonial para multiplicadores no núcleo tombado
da cidade de Antõnio Prado/RS.

Apoio à elaboração e execução de Plano de Divulgação da 1 2'SR/RS: contratação de empresa de
assessoria de comunicação social.

Visitação no Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões: 41 .251 visitantes, dentre pagantes e
não pagantes, sendo 28.015 estudantes.

Participação de Servidores em Cursos, Simpósios e Similares
- Curso: Doutorado, servidora: Ana Lúcia Medra. na UFRGS/Porto Alegres
- Curso: Doutorado, servidor: Luiz Fernando Rhoden na UFBA/Salvadora
- Curso: Mestrado em engenharia civil, servidor: Eduardo Hahn na UFRGS/ Porto Alegre;
- Curso: Mestrado em engenharia civil, servidor: Vladimir Stello na UFRGS/ Porto Alegres
- Curso: Mestrado em história, servidor: Letícia Bauer na UFRGS/ Porto Alegre;
- Participação no Curso para Formação de Pregoeiro promovido pela ESAF/RS;
- Participação no Curso sobre Prática de Procedimentos Licitatórios promovido pela ESAF/RS;
- Participação na Oficina de Restauração Estrutural promovida pelo DEPAM na l I'SR;

Participação no Curso Sobre Preservação de Madeira, promovido pelo luLA. realizado em
Montevidéu/Uruguaio
Participação no ll Curso-Talher do Programa para Conservação, Gestão, e Desenvolvimento
Sustentável das Missões Jesuíticas dos Guarani, promovido pela UNESCO e WMF em
Posadas/Argentinas

- Participação na Oficina sobre Bibliotecas;
Participação na Oficina sobre Educação Patrimonial promovida pelo COGEPROM em

Pirenópolis;
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Participação no Curso Sais e Umidade promovido pelo IAB/RSI
Participação no IV Encontro da Sociedade de Arqueologia Brasileira em Criciúma/SCI
Participação no l Fórum de Debates sobre O Centro de Porto Alegre, no Curso de Arquitetura e
Urbanismo da UniRitter, em Porto Alegre;
Participação na mesa redonda sobre património. no I' Fórum Brasileiro do Património Cultural.
promovido pela UFMG, em Belo Horizonte/MGI
Palestra sobre "Políticas do IPHAN no Brasil", proferida pela Superintendente da 12' SR no
Curso de Especialização em Preservação do Património Arquitetõníco e Urbano, na UFPel, em
pelotasl
Participação no painel sobre "Políticas públicas e gestão do património histórico" no Vll Encontro
Estadual de História, promovido pela ANPHU/RS e UFPel, em Pelotas;
Palestra sobre a atuação do IPHAN no Rio Grande do Sul, proferida pela Superintendente, na
Paróquia de Nossa Senhora da Concepção, em Viamãol
Participação da Superintendente do IPHAN em palestra no Encontro da FAMURS
Palestra na Universidade Federal de Goiás sobre a Trajetória da Educação Patrimonial no Brasil.
promoção Assessoria de Promoção do IPHANI
Palestra no Museu de Arte do Rio Grande do Sul sobre a Arquitetura e Urbanismo das Missões
Jesuíticas dos Guarani, promoção do IPHANI
6' Encontro da Frente Nacional de Prefeitos das Cidades Históricas do Brasil e 3' Encontro da
Organização das Cidades Brasileiras Património Mundial. São Luis/MA. Promoção: lphan;
Fórum dos Lanceiros Negros. Porto Alegre/RS. Promoção: Entidades governamentais e
movimento negro;
Lançamento do Projeto do Memorial dos Lanceiros Negros, Porto Alegre/RS. Promoção:
Entidades governamentais e movimento negro;
9' Fórum Estadual de Museus, Porto Alegre/RS. Promoção: Entidades governamentais e
movimento negro;
Lançamento do Concurso Público Memorial dos Lanceiros Negros, zona rural de Porongos,
Pinheiro Machado/RS. Promoção: Entidades governamentais e movimento negros
Seminário Internacional de Turismo e Arqueologia: Património Cultural e Ambiental, Pelotas/RS.
Promoção: Universidade Federal de Pelotasl
Vll Encontro Estadual de História -- ANPUH/RS: História, Memória e Testemunho. Pelotas/RS.
Promoção: ANPUHICH/UFPEL;
11 Simpósio Nacional de História Cultural, Rio de Janeiro. Promoção: Fundação Casa de Rui
Barbosa - GT de História Cultural/ANPUH;
l Seminário Latino Americano -- Um Olhar para as comunidades indígenas Guarani, São Miguel
das Missões/RS. Promoção: ANTAC -- UFRGS - lphan ; e
Seminário - Lucro Costa e as Missões, São Miguel das Missões/RS. Promoção: lphan.

13' Superintendência Regional

Parcerias
Prefeituras, o Ministério Público Federal e Estadual e o IEPHA/MG, facilitando o trabalho de
fiscalização, a proposição de ações judiciais e de ações junto à população.

Intervenções em Bens Imóveis Tombados
- Término das obras de restauração arquitetõnica e dos elementos artísticos da Igreja de Nossa

Senhora do Carmo, Serro/MG, Convênio/MinCI
- Término das obras de restauração dos elementos artísticos da Igreja de Nossa Senhora da

Penha, distrito de Vitoriano Venoso, Prados/MG. Convênio/MinC;
- Término das obras de restauração dos elementos artísticos da Igreja de Santana de Inhaí, distrito

de Inhai, Diamantina/MG, Convênio/MinC;
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Término das obras de restauração arquitetânica e artística da Igreja de Nossa Senhora do
Rosário, Caeté/MG. Convênio/MinCI
Término das obras de restauração arquitetõnica e elétrica na Biblioteca Antõnio Torres.
Diamantina/MG (imóvel próprio), as atividades foram desenvolvidas pela equipe de obras
emergenciais do ET-l, Convênio/MinCI

.Término das obras de conservação arquitetõnica do Museu do Ouro, Sabará/MG, com serviços
de restauro terceirizado, Convênio/MínCI
Término das obras de restauração arquitetõnica e dos bens integrados da Igreja Matriz de Nossa
Senhora da Conceição, Sabará/MG, Convênio/MinCI
Execução das instalações elétricas da Igreja de Nossa Senhora das Mercês, Sabará/MG,
Convênío/MinC;
Continuação da revitalização do Museu do Ouro, Sabará/MG. envolvendo pesquisas históricas.
revitalização da exposição do museu, restauração do forro pintado e ações de Educação
Patrimonial, envolvendo recursos originários de empresa privada;

Atividades de Promoção e Publicidade
- Lançamento da Cartilha de Prevenção de Incêndios em conjuntos históricos, tendo colaboração

do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Geraisl
- Colóquio - "Património Imaterial: Proteção e Prática" no Fórum das Artes/Património

Cultural/Cidades. Ouro Preto/MG;
- Lançamento do livro: "História e Turismo Cultural" do Prof. José Newton Coelho Meneses, no

Colóquio Património Imaterial: Proteção e Práticas
- Exposição "Cruzes &Credos" na Casa Setecentista, Mariana/MG, e apresentação do conjunto de

cordas do Polícia Militar/MG;
- Prometo de Educação Patrimonial no Museu do Ouro, Sabará/MG, envolvendo estudantes para a

coleta e interpretação de objetos resgatados no "Projeto Escavação" que visou o conhecimento
da história da antiga Fundição e Intendência de Sabará, sendo a Coordenação da 13;SR/lphan,
patrocínio do Banco BMG. execução do Instituto Libertas e Educação e Cultura e apoio da
UFMG

Fiscalização dos Bens Imóveis e Núcleos Tombados
Realização de viagens técnicas a diversas cidades com acervo tombado pelo IPHAN, visando um
trabalho de vistoria aos monumentos tombados isoladamente e aos conjuntos urbanos protegidos.
Cidades do Estado de Minas Gerais que foram objeto dessas atividades: Barbacena. Belo
Horizonte, Brumal, Caeté. Catas Altas, Congonhas. Diamantina, ltabirito, Juiz de Fora, Lavras,
Mariana, Ouro Branco, Ouro Preto. Piranga, Prados, Sabará, Santa Bárbara, São Jogo Del Rei,
Serro e Tiradentes.

14' Superintendência Regional

-'='-\

Inventários
- Inventário de Bens Arquitetõnicos - IBA - Estação Ferroviária de Goíânia/GO: levantamento

arquitetõnico, documental e fotográfico do prédio da estação de embarque da RFFSA.
- Inventário de Bens Imóveis: firmado convênio entre a Secretaria Estadual de Cultura do Estado

do Mato Grosso e a 14' SR/lphan, para realização do INBl-SU da área tombada e entorno do
Centro Histórico de Cuiabá/MT.

- Convênio com a Fundação Cultural do Tocantins/Governo do Estado do Tocantíns, para repasse.
pelos técnicos do lphan. da metodologia do INBl-SU e INRC. com o objetivo de inventariar o
núcleo histórico de Porto NacionalH'O e outros.
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Educação Patrimonial
- Apoio e Fomento à execução do projeto "Prazer em conhecer, compromisso em prever«ar":

realização de curso para professores da rede municipal de ensino de Goiânia e agentes culturais
dos Museus da capital. Participantes: 60 pessoas. Parceiros: Secretaria Municipal de
Educação/Prefeitura Municipal de Goiânia, Museu Antropológico e Instituto do Trópico Umido-
ITS/Universidade Federal de Goiás e Instituto Goiano de Pré-História e Paleontologia -
IGPA/Universidade Católica e Golas.

- Curso de formação de agentes comunitários que atuam em Igrejas Católicas com proteção de
tombamento (federal, estadual e municipal), visando capacitar agentes para identificar e
promover pequenas ações de manutenção e conservação dos acervos de bens móveis e
integrados e do edifício, no estado de Golas/GO. Participantes: 60 pessoas. Parceiros: CNBB.
Universidade Católica de Golas e Fundação Aroeira.

- Apoio ao prometo Vlt/a e Revfva P/renópo//s, de iniciativa da Secretaria Estadual de
Educação/Governo do Estado de Goiás. Participantes: 500 alunos.

Inspeção técnica e fiscalização de bens protegidos
- Atendimento a 32 procedimentos administrativos do Ministério Público Federal, com a produção

de relatórios e pareceres técnicos. Parceiro: Agência Ambiental do Estado de Golas/Governo do
Estado de Golas.
Elaboração de normas para realização de eventos em cidades tombadas. Parceiro: Ministério
Público Federale Estadual.

- Realização de inspeções técnicas e fiscalizações de bens tombados e seu entorno, nos Estados
de Goiás. Mato Grosso e Tocantins.

- Análises técnicas e emissão de parecer de 17 projetos PRONAC de obras/serviços em imóveis
com tombamento federal, estadual e municipal.

- Organização e acompanhamento de vistoria de técnico do ICOMOS à cidade de Golas/GO, para
avaliar as áreas declaradas Património Mundial. atingidas pela enchente do Rio Vermelho.
Parceiro: Governo do Estado de Goiás/Agência Goiana de Cultura.

Eventos
- Apoio a eventos de promoção do valor cultural da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, na cidade

de Silvânía/GO, objetivando promover a discussão com a comunidade acerca da instrução do
processo de tombamento desta Igreja. Parceiro: Brasil Telecom S/A.

- Apoio ao prometo Cara L/mpa da Prefeitura Municipal de Goiânia: revitalização dos imóveis em
estilo art déco. do centro de Goiânia. Parceiros: Prefeitura Municipal de Goiânia, SEPLAN-
Secretaria Municipal de Planejamento de Goiânia/GECENTRO-Grupo Executivo de
Revitalização do Centro de Goiânia. CREA e IAB/seção Goiás.
Apoio ao projeto Obra com .4de: realização de eventos com o objetivo de promover o valor
cultural do prédio da antiga estação ferroviária de Goiânia/GO. Parceiro: Secretaria Municipal de
Cultura/Prefeitura de Goiânia/GO.
Seminário comemorativo ao día Internacional de Museus, sobre a proteção do património
imaterial. Parceiros: Ministério Público do Estado de Golas e Universidade Federal de
Golas/Museu Antropológico
Evento cultural realizado para entrega da obra de restauração da Igreja Nossa Senhora da
Natividade/TO. com distribuição de publicação sobre o monumento e apresentações musicais.
Parceiro: Brasil Telecom.

- Apoio ao 4' Festival Goíânia Mostra Curtas: distribuição de material promocional do festival de
cinema nacional em curta metragem, realizado em Goiânia/GO.
Encontro com representantes internacionais de entidades de promoção do estilo art déco:
arquitetos, promotores culturais, agentes governamentais cubanos e americanos que estudam e
divulgam este estilo. Participantes: 45 pessoas. Parceiros: Governo do Estado de
Goiás/Companhia Energética de Golas-CELG/AGEPEL, Secretaria Municipal de Cultura de
Goiânia, Elementos. Móveis e Decorações e Instituto Centro Brasileiro de Cultura.
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Apo\o à rea\\zação do 2' encontro Ministério Público e a Proteção do Património Cultural:
encontro de profissionais do Ministério Público Estadual, Federal e o lphan, realizado em
Santos/SP, que tratou da preservação do património cultural brasileiro.
Apoio à realização do 4' Encontro de parteiras, rezadeiras e raizeiras do cerrado, realizado na
cidade de Goiás/GO, com o objetivo de promover o valor cultural da sabedoria popular.
Apoio às atividades e apresentações do Clube do Choro em Goiânia e em eventos culturais em
cidades históricas, com o objetivo de promover o valor cultural do chorinho brasileiro.
Promoção de oficina musical e apresentações do artista Turíbio Santos, em Goiânia, com o
objetivo de promover o valor cultural da música brasileira, em especial Villa Lobos. Parceiro:
Clube do Choro de Goiânia.

Participação no Fórum de Cidades Históricas, realizado em São Luiz/MA, representando a
cidade de Goiás/GO, Património Mundial. Parceiro: SEPL

Montagem e distribuição da publicação relativa ao I' Encontro "Ministério Público e a Proteção do
Património Cultural", para discussão do papel do Ministério Público na proteção do património

Parceiros: Ministério Público do Estado de Goiás e Procuradoria da República em Goiás/Ministério
Público Federal.

cultural

Edição de cartões telefónicos. comercializados em todo o país, com imagens de bens tombados
em 16 cidades no âmbito da 14a Superintendência Regional (GO, MT e TO).
Parceiro: Brasil Telecom.

Elaboração de prometo de implantação do CTPC - Centro Tecnológico do Património Cultural
Golas/GO, em parceria com o Ministério de Ciências e Tecnologia.

em

Apoio técnico à formação e implantação da Associação de Amigos do Museu da Imagem e do
Som, Goiânia/GO.

Assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta-TAC da Diocese de Anápolis com o MPF e
lphan, visando a demolição do salão paroquial edificado na vizinhança da Igreja Nossa Senhora
do Rosário de Pirenópolis/GO e reconstrução em outro local da Praça Matriz. Com recursos
oriundos da Corumbá Concessões, conforme imposto pelo MPF e lphan.

Apoio à execução dos projetos apresentados ao PRONAC: organização de arquivos nacionais do
CTPC e implantação do Museu do Imigrante em Nova Veneza/GO.

Apoio à organização e gravação do programa Globo Ciência, da Tv Globo, sobre os efeitos da
enchente e a tecnologia dos sistemas construtivos da arquitetura do casario tombado da cidade de
Goiás/GO.

Assinatura de Convênio entre a 14' SR/lphan e a Diocese de Goiás, para prestação de apoio
administrativo ao funcionamento do Museu de Arte Sacra da Boa Morte.

Otimização e modernização das atlvidades de promoção e proteção do acervo museológico da
Casa da Princesa em Pilar de Golas/GO.

Escritório Técnico de Golas/GO
- Vistoria e fiscalização da obra emergencial de restauração do imóvel localizado na Rua 13 de

Maio. n' 12. Goiás/GO, realizada com recursos da Corumbá Concessões em cumprimento ao
Termo de Ajustamento de Conduta entre empresa, lphan e MPF
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Vistoria e fiscalização da obra de restauração do imóvel residencial situado na Rua Eugênio
Jardim, n' 10. Goiás/GO, com recursos da Corumbá Concessões por força do Termo de
Ajustamento de Conduta celebrado entre a empresa, o lphan e o MPF
Vistoria e fiscalização da obra emergencial de restauração do imóvel residencial à Rua Dr. Couto
Magalhães, n' 41 , Golas/GO.
Vistoria e fiscalização da obra emergencial na Igreja Nossa Senhora do Rosário, Largo do
Rosário, Golas/GO, com recursos do convênio celebrado entre o FNC/MinC e o lphan.
Vistoria e fiscalização da obra emergencial na Igreja de São Jogo Batista, edificada no Antigo
Arraial do Ferreiro em Golas/GO.
Vistoria e fiscalização da obra emergencíal no imóvel de propriedade da Sociedade Beneficente
de Santa Cecília, Rua Maximiano Mendes, n' 12, Goiás/GO.
Vistoria e fiscalização da obra de conservação da Casa do Bispo, sede do Escritório Técnico l.
situada na Praça Zacheu Alvos de Castra. n' 1 , Goiás/GO
Vistoria e fiscalização da obra emergencial em imóvel localizado na Rua Ernestina, n' 25.
Golas/GO
Vistoria e fiscalização da obra de restauração do Museu das Bandeiras, antiga Casa de Câmara
e Cadeia, cidade de Golas/GO, com recursos do convênío firmada entre BID/MinC e AGEPEL.
Execução de 1 65 requerimentos referentes a intervenções em áreas tombadas e 20 em áreas de
entorno, emissão de 1 0 notificações e de 52 pareceres técnicos, na cidade de Goiás/GO.
Participação em Palestra referente à Teoria de Restauro, realizada em Pirenópolis/GO
Apoio cultural - VI FICA, objetivando evitar irregularidades, orientar nos procedimentos de
segurança e de organização do evento, Goiás/GO.
Ampliação do acervo bibliotecário por meio de doações: 605 exemplares.
Atendimento e acompanhamento de estudantes de ensino fundamental, médio e universitários à
Biblioteca.
Atendimento ao público: informações aos turistas e aos moradores da cidade de Golas/GO.
Apoio à realização dos eventos comemorativos da Semana Santa na cidade de Goiás/GO.
Apoio ao l ' Encontro Afro Goiano - Goiás é Bom Demais - Direito a História, Golas/GO.
Apoio ao lançamento do livro "Cidade de Golas, Património da Humanidade -- Origens". do
historiador Paulo Bertran e do fotografo Rui Faquini, Golas/GO.
Exposição "desObjetiva" da artista plástica Rossana Jardim, com o tema "Câmeras e Objetivas
Golas/GO.

Museu das Bandeiras. Golas/GO
- Apoio cultural ao Filme: "Cora Coralina -- O chamado das Pedras": cessão do espaço interno da

unidade ao Studio 1 3 para gravação de cenas do filme.
- Apoio à realização da Exposição: Casarões de Silvânia, da artista plástica Carmem A. Silva.

Parceiros: AGEPEL-Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira e Secretaria Municipal
de Cultura da cidade de Silvânia/GO.

- Apoio a evento cultural: recepção à equipe de pesquisadores da EP'TV (Emissoras Pioneiras de
Televisão) que está produzindo o documentário "Os Caminhos do Ouro", sobre a rota percorrida
pelo Bandeirante Bartolomeu Bueno Filho, durante o século XIX.
Parceiros: AGEPEL-Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovíco Teixeira. Secretaria Municipal
de Cultura da cidade de Goiás e Rede Globo de Televisão.

- Apoio a Procissão do Fogaréu Mirim: cessão do espaço interno para alunos e professores da
Escola Letras de Alfenim para organização da vestimenta.
Parceiro: AGEPEL-Agência Goiana de Cultura Pedra Ludovico Teixeira.

Apoio à realização do l Encontro Afro-Goiano: cessão do espaço interno para camarim.
Parceiros: AGEPEL-Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira e Secretaria Municipal
de Cultura da cidade de Golas.
Reorganização do Arquivo da Real Fazenda - Período Brasil Colonial.
Parceiro: AGEPEL-Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira.
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Visitação no Museu das Bandeiras: recepção. atendimento e orientação a pesquisador.
moradores e turistas do Brasil e do exterior. Visitantes: 8.266 pessoas.
Parceiro: AGEPEL-Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira.
Capacitação de servidores: participação no ll Ciclo de Estudos do Instituto de Pesquisa e
Estudos Históricos do Brasil Central, promovido pela Universidade Católica de Golas. em
Goiânia; no curso de qualificação profissional "Ação Educativa -- Área Monitoria de Museus'
oferecido pelo Departamento de Museus/lphan. no Museu de Arte Goianal no ll Seminário
Nacional de Gestão do Património Cultural, promovido pela Universidade Católica de Goiás; no
Fórum Nacional de Museus, em Salvadora e no curso "Os lugares de Memória e Educação"
promovido pela Secretaria Municipal de Educação, em Goiânia.
Realização da 2' Exposição Permanente do Museu das Bandeiras: otimização e modernização
das atividades de promoção e proteção do acervo, com recursos oriundos do convênio entre o
FNC/MinC e o lphan.

Museu de Arte Sacra da Boa Morte, Golas/GO
- Atendimento aos visitantes do Museu: moradores, turistas e estudantes (18.280 pessoas).

Parceiros: AGEPEL, Agência Ambiental, AGETUR e Construtora Biapó.
- Prometo Cidades Coloniais Brasileiras: livro. sob forma de álbum. contendo fotos em cores,

desenhos e textos, ressaltando as identidades e semelhanças, sob o ponto de vista arquitetõnico
e urbanístico. das cidades históricas do período colonial (Ouro Preto, Golas, Díamantina,
Tiradentes, Salvador e São Luiz) e cidades portuguesas da época (Lisboa, Évora, (1)bidos, Porto
e Sintra). Parceiro: AGEPEL.

- Apoio a Eventos: organização e realização do VI FICA-Festival Internacional de Cinema e Vídeo
Ambiental, Golas/GO; exibições do filme "Sobre Meio Ambiente e Educação e Preservação
Patrimonial"; lançamento do disco "Poemas Inéditos de Cora Coralina". apresentação do
Conjunto Vocalistas de Golas na casa de Cora Coralínal organização do Encontro de
benzedeiras, parteiras e raizeirasl e Festival de Gastronomia. Parceiros: Governo do Estado de
Goiás, AGEPEL e Secretaria do Meio Ambiente.

- Comemoração ao Dia Nacional de Museus: "Cantata Mariana" na Igreja de São Francisco, com a
apresentação de músicas do séc. XIX e XX. Golas/GO. Parceiros: Associação de Hoteleiros e

Apoio Cultural ao Congresso Afro-Brasileiro, Goiás/GO. Parceiros: SEBFRAE/MinC. AGEPEL.
CEP e Escola de Artes Plásticas Verga Valle.

- Apoio a Solenidade de Transferência da Capital: durante 4 dias e entrega da Medalha de Ordem
ao Mérito Comenda do Anhanguera a autoridades, Goiás/GO. Parceiros: Governo do Estado de
GoiáseAGEPEL.
Organização dos cursos sobre Empreendedores para empresários da cidade de Goiás e
reciclagem para recepcionistas. Participantes: 300 pessoas. Parceiros: SEBRAE e AGEPEL.

- Comemoração do aniversário do artista plástico Verga Valle: foi lançado CD com músicas sacra e
outras do compositor Fernando Passos Cupertino e recebido oficialmente 3 imagens do artista.
Parceiros: SANEAGO e AGEPEL

Organização e controle do acervo bibliotecário e manutenção do acervo da exposição
permanente e reserva técnica. Parceiro: AGEPEL

- Participação de servidor no Fórum Nacional de Turismo, Salvador/BA. e no Seminário Nacional
de Museus. Salvador/BA. Parceiro: AGEPEL

- Conservação de acervo em reserva técnicas requalificação da exposição permanente do Museus
e otimização e modernização das atívidades de promoção e proteção do acervo museológico.

AGEPEL

Escritório Técnico de Pirenópolis/GO
- Atendimento ao público visitante.
- Apoio à Execução da Exposição Canteiro Aberto da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário.

Pirenópolis/GO. Parceiro: Doação da Monsanto.
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Acompanhamento. fiscalização e orientações técnicas às obras de restauração da Igreja Matriz
Nossa Senhora do Rosário de Pirenópolis/GO. Parceiros: Petrobrás. Caixa. BNDES e CELG.
Inventário Nacional Bens Imóveis - Sítios Urbanos: atualização do INBl-SU de Pírenópolis.
Participação no Seminário sobre Bens Móveis e Integrados, em Ouro Preto/MG.
Normatização do Tráfego de Veículos Pesados no Centro Histórico de Pirenópolis/GO, em
conjunto com a Prefeitura Municipal, Ministério Público Estadual, CELG e Polícia Militar.
Obras de reconstrução da Ponte Pênsil, Pirenópolis/GO.
Obras de conservação do imóvel sede do IPHAN em Pirenópolis/GO.
Obras de restauração da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, Pirenópolis/GO.
Supervisão, orientação e fiscalização, em outras cidades, das obras de restauração da Igreja do
Rosário de São Benedito, Cuiabá/MTI Igreja Nossa Senhora dos Passos, Cuiabá/MTI Igreja de
Nossa Senhora do Rosário, Jaraguá/GOI Centro Histórico e Igreja Nossa Senhora da Penha de
França, Corumbá/GOI Igreja Nossa Senhora do Rosário, Golas/GO; Igreja São Jogo Batista.
antigo Arraial do Ferreiro, Golas/GOI e Igreja de Nossa Senhora da Natividade. Nativídade/TO.
Gerenciamento do Centro Histórico de Pirenópolis e Corumbá de Goiás/GO: 90 processos de
notificação/requerimento/autorização, 85 solicitações de Declaração de Regularidade para üns
de desconto no IPTU, reuniões e inspeções técnicas.

Sub-Regional do Mato Grosso
Gerenciamento do Centro Histórico de Cuíabá: 51 processos referentes a alvarás de obras.
reformas e consultas prévias; 97 declarações de tombamento e laudos de vistoria para fins de
isenção do IPTU; participação em reuniões plenária do CMDU-Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbanos acompanhamento às obras de restauração do Casarão do Alferes; e
consultoria às obras de restauração da Igreja do Bom Despacho, de tombamento estadual.
Parceiro: Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT.

- Acompanhamento às obras emergenciais do imóvel localizado à Rua Pedro Celestino, n' 403.
- Acompanhamento e fiscalização das obras de restauração da Igreja do Rosário e São Benedito,

bem de tombamento individual. Parceiro: Doação da Monsanto.
- Educação Patrimonial: atendimento a alunos do ensino fundamental, médio e superior.
- Palestras sobre património cultural na Semana de Arquitetura da UniC-Universidade de Cuiabá,

no CEFET-Centro Federal de Educação Tecnológica, para o Grupo de Samba de Raízes do
MIN-Movimento de Inteligência Negro, na 56a Reunião Anual da SBPC-Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência e entrevistas sobre património cultural e ações do lphan para a

Restauração da Igreja Nosso Senhor dos Passos, Cuiabá/MT.
- Instrução do processo de tombamento do Centro Histórico de Cáceres/MT.

Gerenciamento do tombamento da Igreja de Sant'ana do Sacramento. Chapada dos
Guimarães/MT: aprovação de 2 projetos de construção na área do entorno e notificações de
irregularidades aos comerciantes e à Prefeitura Municipal.
Instrução do processo de tombamento do Arraial de São Francisco Xavier. Cuiabá/MT.

- Obras de Conservação Imóvel sede do lphan, na cidade de Cuiabá/MT.

mídia

Sub-Regional de Tocantins
- Inventário Nacional de Referências Culturais INRC, Nativídade/TO: património imaterial.

Participação em oficinas de montagem do Banco de Dados/sistema INBl-SU, INBl-SUHist. e
INRC para aplicação pioneira no Estado de inventários junto a sítios históricos de relevância.
não tombados, com a inteweníência e acompanhamento do lphan. Parceiros: INVESCTICO e
Usina Hidrelétrica de Energia Eduardo Magalhães.

- Projeto de Sinalização Urbana e Turística de Natividade: em parceria com a Sra. Olga Araújo.
representante do Programa Monumenta. para elaboração do projeto junto ao DETRAN/TO e a
Secretaria de Sinalização Urbana de Palmasn'O, de acordo com o "Guia Nacional de
Sinalização Turística"
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Ação Civil Pública proposta para remoção de camelos instalados no Centro Histórico de
Natívidade. em área tombada.
Processos PRONAC/Monumenta: análise da proposta da Fundação de Cultura do Estado de
Tocantíns para restauração do Retábulo Lateral da Igreja de Nossa Senhora do Carmo da
cidade de Monte do Carmo/TO.
Acompanhamento da aplicação de Medidas Mitigadoras sugeridas nos Estudos de Impacto
Ambiental pelos arqueólogos responsáveis pelo andamento das obras de implantação da Urina
Hidrelétrica de Energia Peixe Angicaln'O, onde foi aplicada a Proposta de Educação Patrimonial
"Semana da Arqueologia", com a participação de 500 alunos de escolas de I' e 2' grau da rede
municipal. Parceiro: Documento Antropologia e Arqueologia S/:
Fiscalização dos imóveis situados na área tombada e seu entorno, sendo 52 requerimentos, 5
notificações e 52 autorizações (3 estão sob júdice do MPF).
Projetos do Programa Monumenta/BID: análise, parecer e aprovação de 06 propostas de
intervenção no Sítio Histórico de Natívidade.
Participação na reunião realizada na Naturatins - Instituto Natureza do Tocantins/Governo do
Estado de Tocantins, com representantes da Secretaria de Educação e Cultura Estadual.
Fundação Cultural do Estado, IBAMA, Núcleo Tocantinense de Arqueologia/Fundação
Universidade do Tocantins e arqueólogos, para definição da instituição curadora da coleção
arqueológica resgatada nas obras de implantação da Usina Eduardo Magalhães em
Lageado/TO.
Visita Técnica a Monte do CarmoR'O: análise do estado de preservação do acervo arquitetõníco,
relatório das atividades culturais e registro parcial dos bens imateriais.
Vistoria para comprovação de existência de sítio arqueológico. município de Palmas/TO.
Aproveitamento de madeiras apreendidas pelo IBAMA e doadas ao lphan em obras de
restauração de imóveis tombados, em Natividade/TO.
Obras de conservação do imóvel da atual sede da SubRegional do Tocantins em Natividade.
Prometo de execução de obra emergencial de imóvel residencial particular, em Natividade.
Obra no imóvel localizado na Rua Coronel Deocleciano Nunes. n' 141 , Natividade.
Obras de conservação e restauro da Igreja Matriz de Natividade/TO.
Acompanhamento do evento Festa do Divino Espírito Santo. em Natividade.
Realização de palestra no aniversário da cidade histórica de Arraias/FO e análise da situação
dos imóveis, bens integrados e referências culturais da cidade de Taguatinga/TO.
Recepção dos representantes da Embaixada Japonesa, em visita à Natividade, com o intuito de
viabilizar investimentos para a implantação do Centro de Atendimento ao Turista-CAT.
Recepção da comitiva inglesa em visita articulada pelo Colégio Agropecuárío de Natividade,
objetivando dar continuidade ao Prometo "Seqüestro de Carbono" no sudoeste do Estado e a
aplicação de recursos na preservação ambiental da área do núcleo histórico e seu entorno
Participação na"Oficina de Conservação de Bens Móveis Integrados" em Ouro Preto/MG.
Participação na "Oficina de elaboração de projeto para Inventário Nacional de Referências
Culturais", no Rio de Janeiro/RJ.

1 5' Superintendência Regional

Parceiros
Governo do Distrito Federal, na cessão de técnica da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano/GDF para a 1 5' SR/lphan.
Coordenação do Programa Monumenta, com o apoio da Secretaria Executiva/MinC. na
contratação de arquiteto, para desenvolver um projeto a ser executado pela 1 5' SR.

Inspeção Técnica e Fiscalização de Bens Protegidos
- 87 vistorias realizadas e respectivos relatórios fotográficos

199



52 pareceres técnicos emitidos
04 embargos extrajudiciais.

Tratamento Técnico para Salvaguarda de Documentos e Acervos
- Criação, organização e catalogação da sua Biblioteca.
- Levantamento dos documentos textuais.

- Criação de um bando de dados, onde estão sendo incluídas todas as informações do acervo
textual, iconográfico e da biblioteca.

- Aquisição de uma mapoteca frontal, para melhor acondicionamento das plantas e mapas e para
agilízar o manuseio dos mesmos.
Aquisição de um scanner para a digitalização das fotografias a serem inclusas no banco de
dados, visando evitar o contato manual.

Inventário de Bens Arquitetõnicos - IBA/DF -- Torre de TV
Elaboração e conclusão do Inventário da Torre de TV no contexto de bem arquitetõnico. Propostas
para levantamento de bens do período modernista.

Criação da Área de Entorno de Proteção do Conjunto do Sítio Histórico Tombado de
Brasília/DF

Estudo de definição da área de entorno do Conjunto Urbano de Brasília, anteprojeto de portaria de
regulamentação em andamento.

Processo de Tombamento do Hospital JK
Conclusão da pesquisa que deve instruir o processo de tombamento do Hospital JK

Análise de 1 0 processos para o PRONAC

Realização da Exposição "Brasília E Tudo Isso"

Inventário de Referências Culturais das Feiras do DF
Objetivo identificar as referências culturais relacionadas aos espaços de sociabilidade e de
comércio das feiras de artesanato do DF. Foi contratado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Social para o desenvolvimento do projeto.

16' Superintendência Regional

Criada por meio da Portaria n' 171, de 07 de maio de 2004, com sede em Porto Velho e
abrangência nos Estados de Rondõnia e Acre. No exercício de 2004 teve suas ações
desenvolvidas pela I' Superintendência Regional por falta de infra-estrutura e até mesmo de
corpo técnico.

17' Superintendência Regional

Criada através da Portaria n' 209 de 28/05/2004, publicada no D.O.U., de 31/05/2004, tem
mantido as ações institucionais de responsabilidade deste Instituto na defesa do património
cultural brasileiro no Estado de Alagoas.

Inspeção Técnica e Fiscalização dos Sítios Históricos e Monumentos individualizados
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Análises e pareceres técnicos em propostas de intervenções nos Sítios Históricos e Monumentos
individualizados.

Fiscalização as obras do Programa Monumenta, em Penedo/AL

Fiscalização à obra realizada na Igreja Nossa Senhora da Corrente, em Penedo/AL

Fiscalização à obra realizada na Igreja Nossa Senhora da Apresentação. em Porto Calvo/AL

Ação de salvaguarda para o Bico S/nge/eza, através de oficinas e toda uma série de
documentação áudio-visual necessária a esse processo.

Participação de técnicos da Unidade em Fóruns, Seminários, Palestras

Convite para participação de técnicos do DEPAM para o tombamento de Ángiqu/nho. Parceria
desta Regional com o Governo do Estado de Alagoas.

Organ\cação do Seminário Piranhas Património Nacional.

Contratação de empresa para elaboração do projeto Elétrico, Contra-Incêndio, SPDA, Som e
Cabeamento Logístico para o Convento Nossa Senhora dos Anjos, em Penedo/AL.

Organ\cação do Cicia de Palestras Conservação do Património, Participação da Comunidade

18' Superintendência Regional

Instrução do Processo de Tombamento da Esplanada da Rede Ferroviária Federal S.A., em
Campo Grande/MS: inventário da Esplanada da RFFSA para finalização de processo de
tombamento.

Preservação do Acervo de Corumbá/MS através da divulgação da Cartilha sobre os Bens
Culturais Tombados da cidade.

Apoio ao Projeto de Alfabetização -- Educação Patrimonial. realizado em 13 escolas da Rede
Municipal, com a finalidade de "alfabetização" e fomento à pesquisa sobre o Património Histórico
da Cidade de Campo Grande/MS.
Parceiros: Secretaria Municipal de Educação e Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

Apoio à exposição " A idade da pedra -- A construção da forma no tempo" e "Esculturas de pedra
de artistas do Mato Grosso do Sul, realizadas no MARCO -- Museu de Arte Contemporânea Nelly
Martins, Campo Grande/MS.
Parceiros: MARCO -- Museu de Arte Contemporânea Nelly Marfins, Secretaria de Estado de
Cultura de Mato Grosso do Sul e Governo Estadual de Mato Grosso do Sul.

Preservação e acessibilidade nas Grutas do Lago Azul e Nossa Senhora Aparecida em Bonito/MS
e preservação de bens paisagísticos em Corumbá/MS: fiscalização dos Bens Tombados Gruta do
Lago Azul e N. S. Aparecida em Bonito e do Casario do Porto em Corumbá.
Parceiros: Prefeitura Municipal de Bonito/MS e de Corumbá/MS.

Apoio e fiscalização à projetos e pesquisas em sítios arqueológicos realizados no estado do Mato
Grosso do Sul, nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Bonito, Porto Primavera, Chapadão
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do Sul, Rio lguatemi, Naviraí, Água Clara, Dois Irmãos de Buriti, Grandes Lagos do Pantanal,
Serra da Bodoquena. São Gabriel D'Oeste, Costa Rica. Rios lvinhema e Paraná. Porto Murtinho e
Sidrolândia.

Parceiros: UCDB, USP, CESP, UFMS, IMAP, MSGÁS, Prefeituras Municipais, SEBRAE, IBAMA,
Governo do Estado, FAPEC. Secretaria Estadual do Meio Ambiente, BsBEnergética, Secretarias
Municipais de Turismo e Fundect.

Projeto de Curso de Especialização em Património Histórico: parceria com UNIDERP -
Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal para abertura deste
Curso, Campo Grande/MS.

Participação na 3' Conferência Municipal sobre Património Histórico-Cultural onde o tema foi
Educação Patrimonial", realizada em Campo Grande/MS.

Parceiros: Prefeitura Municipal de Campo Grande, SEBRAE/ MS e FUNCESP - Fundação
Municipal de Cultura Esporte e Lazer.

Projeto de recuperação de edifício na área de entorno do Casario do Porto em Corumbá/ MS
levantamento e projeto de recuperação da Antiga Usina Termoelétrica em Corumbá.
Parceiros: Prefeitura Municipal de Corumbá/ MS e ENERSUL.

Promoção da "Exposição Científica -- Arqueologia na Área do Gasoduto Bolívia-Brasil em Mato
Grosso do Sul", realizada na Morada dos Baús em Campo Grande/MS.
Parceiros: TBG -- Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A, UFMS/CPAQ
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul -- Departamento de Arqueologia e UCDB
Universiade Católica Dom Basco.

Apoio ao Concurso Tesouros do Brasil: divulgação entre as escola municipais de Campo Grande e
Corumbá.
Parceiros: UNESCO, Ministério da Educação. Governo Federal e FIAT -- Patrocínio.

Mapeamento Cultural de Mato Grosso do Sul: apoio ao levantamento de dados relativos à cultura
localdo estado.
Parceiros: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. UFMS - Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul, SEC -- Secretaria de Estado de Cultura, FADEMS - Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento da Educação de Mato Grosso do Sul e FIC - Fundo de Investimentos Culturais
de Mato Grosso do Sul.

2' Semana dos Museus -- Museus e Património Imaterial: apoio e participação das comemorações
do Dia Internacional dos Museus, sob o tema " Museus e Património Imaterial", realizado em todo
o Brasil. com a inauguração do espaço do acervo permanente com a mostra " Trajetória das Artes
em Mato Grosso do Sul através do acervo do MARCO - Museu de Arte Contemporânea Nelly

Parceiros: Ministério da Cultura. Governo Federal, ICOM - Conselho Internacional de Museus e
Marfins

UNESCO

Participação no I' Fórum Brasileiro do Património Cultural, realizado em Belo Horizonte/MG
Parceiro: Prefeitura Municipal de Bonito.

Programa Monumenta
Parceiros: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Corumbá/ MS e
Programa Monumenta.
- Prometo de Reurbanização da Orla com Palsagísmo, Iluminação da praça da Orla e Calçadas do

Casario do Porto na cidade de Corumbá/MS: fiscalização da obra.
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Projeto de Revitalização da Praça Generoso Ponce na área tombada de Corumbá/MS:
ficnnlivnnãn dn nhrn

)rUV VU VVIUU

Projeto de Revitalização da Escadaria e Praça Marechal Rondon na área tombada da cidade de
Corumbá/MS: fiscalização da obra.

1 9' Superintendência Regional

Os bens protegidos pelo tombamento federal no Píauí são individuais: três imóveis no município
de Oeiras - Catedral Nossa Senhora das Vitórias. Sobrado João Nepomuceno, ambos
propriedades da Diocese de Oeiras e Floriano, e a Ponte Grande sobre o Rio Mocha. pertencente
à municipalidades a Igreja de São Benedito em Teresina, cujo tombamento se deve ao entalhe de
cinco portas externas; a Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Piracurucal e o Cemitério do
Batalhão, em Campo Maior.

Bens Imóveis
Obra de conservação e restauro na Catedral de Nossa Senhora da Vitória, em Oeiras/PI,
concluída. Esse imóvel e os demais bens desse município estão incluídos como monumentos
destacados dentro do programa Monumenta-BID/Oeiras, com recursos deste programa foi
executado o projeto de Luminotécnica da Igreja Nossa Senhora da Vitória, complementando as
obras executadas por este Instituto. Este prometo é importante complemento para a valorização do
monumento e seu entomo, o objetivo básico é o de conferir identidade própria ao imóvel, sendo
perseguidas condições de conforto visual aliadas a critérios de consumo energético e custo de
manutenção.

Sítios Históricos
Os programas de revitalização de áreas urbanas, entre os quais se destaca o Monumenta/MinC-
lphan/BID, têm incentivado as administrações municipais a promoverem uma política de
preservação do património cultural em suas cidades, a primeira a se manifestar foi a administração
local do município de Parnaíba.

Património Natural e Arqueológico
Parcerias: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA, Universidade Federal do Piauí-UFPI,
Fundação Estadual da Cultura e do Desporto-FUNDEC, Ministério Público Federal - MPF
Estadual, Polícia Federal.
- Fiscalização e proteção dos sítios da região do Parque Nacional da Serra da Capivara, que é

tombado e inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e como constitui
uma unidade de conservação do meio ambiente é também jurisdição do IBAMA, responsável por
sua administração, em co-gestão com a FUMDHAM.
Realização de atividades em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária-INCRA, voltadas ao património arqueológico existente em assentamentos: montagem de
exposição fotográfica, realização de palestra sobre património cultural em seminário.
participação nas reuniões técnicas concernentes a uma polêmíca implantação de assentamento
no entorno dos Parques Nacionais Serra da Capivara e Serra das Confusões.

Acervo de Documentos (Escritos, Gráficos, Fotográficos, Audio Visuais)
Atendimento a alunos de 2' grau, 3' grau (graduação em História, Turismo, Arquitetura e
Urbanismo) e pós-graduandos, que normalmente procuram acesso aos documentos produzidos,
através de uma série de inventários e pesquisas desenvolvidas até o momento, assim como
consultas à bibliografia específica.
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20' Superintendência Regional

Criada por meio da Portaria n' 171, de 07 de maio de 2004. com sede em João Pessoa e
abrangência nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. No âmbito da 20'
Superintendência Regional encontram-se tombados 71 bens do património nacional: 22
monumentos na Paraíbal 10 bens imóveis e 39 imagens sacras no Rio Grande do Norte (3'
SubReginal); assim como 56 sítios arqueológicos já identificados na Paraíba e mais de duzentas
ocorrências arqueológicas catalogadas nos dois Estados. Em fase de aprovação de tombamento
encontram-se o Centro Histórico de João Pessoa/PB e o Conjunto Histórico e Urbanístico da
Cidade de Areia/PB. Em estudo, o Conjunto Arquitetõnico de Rio Tinto/PB.

Ações
Restauro das Capelas do Vale do Rio Paraíba. Obra de Engenharia (Socorro, Batalha e
Patrocínio) .
Conclusão das Obras de Restauração da Casa do Erário/PB: Centro de Referência do
Património Cultural.

- Restauração da Igreja da Misericórdia/PB.
Restauração de Bens Móveis Integrados da Capela da Ordem Terceira do Carmo/PB.

- Estabilização e Consolidação das Ruínas de Almagre/PB.
- Elaboração de Projeto para o Sítio Arqueológico ltacoatiara do Ingá/PB.

Vigilância das obras do programa Brasil/Espanha e no monumento Fortaleza de Santa
Catarina/PB.
Apoio de mão de obra especializada à Oficina Escola de Jogo Pessoa e Obra Escola de
Goiana/PE com cessão de Artífices de Manutenção (mestres de formação).

- Divulgação do Prêmio "Rodrigo de Mello Franco" e Programas do Ministério da Cultura (Virtuose,
Mecenato, apoio às artes cênicas e Editoração).
Acompanhamento e fiscalização periódica nos monumento tombados.
Divulgação e dinamização da data comemorativa ao Dia do Património Cultural do Mercosul.

- Programa de apoio didático/pedagógico no processo de formação complementar aos vigilantes.
Serviço do Património da União -- SPU -- Casa do Erário -- Cessão da Casa sede.
Embargo de obras nas vizinhanças de bens tombados: na Igreja de São Bento/PB e na Fortaleza
de Santa Catarina/PB.
Pareceres Técnicos elaborados em atenção a solicitações do Ministério Público. Órgãos
Preservacionistas Municipais. Estaduais, Federais e Universidades: aprovação de projetos para
realização de obras emergenciais na Fortaleza dos Reis Magos/RN, no Museu Histórico de
Acari/RN e no Imóvel da Rua da Concepção, 603, Natal/RNI e parecer técnico sobre projeto de
climatização do prédio da capitania das artes.

- Realização de gestões junto ao EDEMA, DNPM e IBAMA com vistas à aplicação da legislação de
proteção ao Património Cultural, no Estado do Rio Grande do Norte.

- Consulta sobre tombamento estadual da Casa Grande da Fazenda Sabugi, em Caicó/RN
- Apoio ao Centro de Educação Integrada no programa de Educação Patrimonial.
Apoio técnico-cultural a estudantes, pesquisadores e órgãos preservacionistas

- Difusão Cultural para promoção do Património Cultural do Rio Grande do Norte.

Parcerialnstitucional
- Fundação Casa de José Américo e Prefeituras Municipais: inventário preliminar dos seguintes

Sítios Arqueológicos: Sítio Porção -- Prefeitura Municipal de Serra Branca/Cariril Sítio Pedra do
Letreiro - Prefeitura Municipal de Araruna; Sítio Serrote do Letreiro - Prefeitura Municipal de
Souzal Sítio do Bravo - Prefeitura Municipal de Boa Visual Sítio do Pai Mateus - Prefeitura
Municipal Cabaceirasl Sítio Letreiro da Muralha do Meio do Mundo -- Prefeitura Municipal de São
Jogo do Cariril e Sítios Pedra Branca, Pedra d' Agua, Tapuio. Trincheiras, Tapera e Poço do
Bruto -- Prefeitura Municipal de São Mamede.
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Associação dos Artistas Plásticos da Paraíba: apoio logístico - visita.
IPHAEP: comissão para delimitação da área de tombamento do Cabo Branco e participação no
Conselho de Proteção dos Bens históricos Culturais do Estado da Paraíba - CONPEC.
Ministério Público: estratégia para proteção legal, no âmbito da Promotoria de Cabedelo, dos
monumentos tombados: Fortaleza de Santa Catarina e ruínas da Igreja de Nossa Senhora dos
Navegantesl audiência pública com a Associação Comercial de João Pessoal e estudo
normativo visando a ampliação do Centro Histórico de Jogo Pessoa.
Comissão Permanente de Desenvolvimento do Centro Histórico de J. Pessoa: coordenação
Geral e acompanhamento do programa de obras do Convênio Brasil/Espanhal redefinição do
polígono do Centro Histórico de Jogo Pessoa (Área de Tombamento Estadual)l estudo das
normas de preservação do Centro Histórico de Jogo Pessoa (Convênio Brasil/Espanha); Termo
de Referência para realização do Plano de Revitalização do Centro Histórico de Jogo Pessoal e
instrução do processo de tombamento federal do Conjunto Urbanístico de Jogo Pessoa.
Oficina Escola de João Pessoa: participação no Conselho Curadorl acompanhamento das ações
e gestõesl articulação interinstitucionall participação na definição e elaboração dos projetos e
planos de obrar organização da exposição "Programa de Preservação do Património Cultural de
lberoamerica'; acompanhamento das pesquisas de arqueologia histórica na Igreja da Santa
Casa de Misericórdia. no Antigo Engenho Pau e no Antigo Prédio da Fabrica de Vinho Tito Silva.
Prefeituras Municipais
- Cabedelo/PB: Códigos de Obra e Postura, inserção de elementos para preservação do
património cultural e assessoramento técnico ao prometo de reconstituição da muralha da
Fortaleza de Santa Catarina.
- Pedra de Fogo/PB: participação na Palestra Património Cultural e Cidadania no l Fórum
Municipal de Cultura.
- Rio Tinto/Pb: instrução de processo de tombamento (Conjunto Arquitetõnico).
- Areia/PB: instrução de processo de tombamento (Conjunto histórico e Urbanístico).
- Mamanguape/PB: Fórum Municipal " Património Cultural e Cidadania
- Jogo Pessoa/PB: instrução de processo de tombamento (Centro Histórico).
- Santa Rita/PB: Encontro de Educação e Cultura - Património Cultural do Município.
Unidade Executou Estadual do PRODETUR/PB: participação no processo de discussão e
elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável -- PEDITS.
IBAMA: comissão técnica para debater as perspectivas do turismo em Unidades de Conservação
e estudos visando a inclusão de ocorrências arqueológicas em área da Reserva Legal.
Caixa Económica Federal: Projeto Moradouro - Centro Histórico de Jogo Pessoa, discutir o
Programa de Revitalização visando inclusão de novas açõesl e cooperação francesa no
Programa de Revitalização de Sítios Históricos.
Companhia Docas da Paraíba: ação visando a readequação de critérios da elaboração do Plano
de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Cabedelo.
Fundação Fortaleza de Santa Catarina: dinamização cultural da Fortalezas manutenção do
monumento; e participação da sociedade civil organizada, visando a proteçâo do bem cultural e
a normatização do seu entorno.
Associação de Amigos do Convento de Almagre: ações básicas de conservação das ruínas;
apoio e participação no trabalho de conscientização da população para a importância do
monumento através de matérias em jornais e televisão.
Ordem Terceira do Carmo: recuperação das fachadas posteriores do Conjunto Carmelita;
recuperação do camarim e sacristia da Igreja Primeira do Carmol agendamento do Claustro da
Igreja do Carmol e dinâmica do espaço da Capela de Santa Teresa de Jesus da Ordem Terceira
do Carmo com apoio a realização de exposição de arte sacra e encenação de peça teatral.
Gerência do Património da União na Paraíba: ação conjunta visando a formatação do "Projeto

Paraíba Turismo -- PBTUR/Prodetur: apoio técnico as ações Património Cultural e Seminário
sobre Gestão do Património.

Orla
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Departamento Nacional da Produção Mineral -- DNPM: visita e ação conjunta de discíplinamento
em ares de interesse arqueológicos e paleontológicos onde existe a possibilidade de autorização
para extração minerall apoio do DNPN com o equipamento GPS, nas plotagens dos sítios
visitadosl e visita de inspeção no Vale dos Dinossauros no Município de Souza-PB.

Vistorias
- Bens tombados pelo lphan: Igreja da Guia, Lucena/PBI Capela da Batalha, Espírito Santo/PBI

Capela do Engenho Uma e Capela do Socorro. Santa Rita/PBI Ruínas do Almagre e Fortaleza
de Santa Catarina, Cabedelo/PB.

- Bens em processo de tombamento pelo lphan: Centro Histórico de Areia/PB;. Casa de Câmara e
Cadeia. Teixeira/PB; Cidade de Rio Tinto/PBI e imóvel do Centro Histórico de Paulista/PB.

- Bens tombados no âmbito estadual: Centro Histórico de Campina Grande/PBI Casa de Augusto
dos Anjos, Sapé/PBI Capela dos Terceiros do Carmo e Capela dos Terceiro de São Francisco,
Jogo Pessoa/PB; e Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Pombal/PB.

- Sítios Arqueológicos: Pai Mateus, Cabaceiras/PBI denúncia de exploração mineral em área rural
de Santa Luzia/PBI no município de Vieirópolis/PB (Ministério Público/IBAMA/IPHAEP);
Pindurão, Várzea/PBI ltacoatiaras do Ingá/PBI e ocorrências arqueológicas no Município de
Paulista/PB.
Vistorias técnicas realizadas no Estado do Rio Grande do Norte: Touros, Praia do Marco.
denúncia sobre depredação de sítio arqueológicos Arez, Frontão do Cemitérios Canguaretama,
Capela do Engenho Cunhaúl Vila Flor, Antiga Casa da Câmara e Cadeia; e diagnóstico do
estado de conservação de imagens sacras tombadas pelo lphan, em São José de Mipibu e
Natal

21' Superintendência Regional

Preservação de Bens Paisagísticos, Arqueológicos e Imóveis do Património Histórico
Artístico
. Proteção das Estruturas Arqueológicas de Reis Magos.
- Desinfestação e Imunização da Chácara e Solar Monjardim.

Diagnóstico de Acessibilidade nos Bens Tombados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
- Prometo Inventário do Acervo Ferroviário RFFSA (RJ e ES).

Preservação de Acervos Culturais
- Tratamento da Coleção de Arqueologia do Espírito Santo

Identificação e Inventário para o Referenciamento de Bens do Património Cultural de
Natureza Imaterial
- Inventário do Congo de Nova Almeida.
- Inventário Preliminar da região dos Pontões Capixabas.

Fomento a Projetos na Área do Património Cultural de Natureza Imaterial
- Plano de Salvaguarda do Ofício das Paneleiras de Goiabeiras/ES.

Modernização de Museus
- Projeto e Montagem Exposição Permanente Arte Sacra do Espírito Santo
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UNIDADES ESPECIAIS

Museu Imperial

Encontra-se sob a responsabilidade do Museu Imperial ll bens imóveisl 11.991 peças + 5.000
peças (Casa Geyser) dos acervos museológicosl acervos arquivístícos contendo 100 metros
lineares de documentos, aproximadamente 14.000 unidades de acervo fotográfico,
aproximadamente 500 mapas e aproximadamente 850 peças de material iconográficos 45.610
volumes de acervo bibliográfico; e relacionados aos processos de tombamento em 2004: 6.952
documentos (Arquivo Histórico), 75 peças (Museologia) e 966 obras (Biblioteca).

Capacitação de Servidores Públicos Federais
- Curso de Inglês Básico para 10 servidores.

Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos
- Produção do CD-ROM Anuário do Museu Imperial, (Convênio MinC/FNC)
- Produção do CD-ROM D. João VI, (Convênio MinC/FNC)

Identificação e Inventário de Acervos Museológicos
Informatização de Acervo Museológico, a base de dados da Biblioteca foi mudada, migrando o
Microysis para o Software INFORMA, adquiridos computadores, bibliocantos pra a biblioteca,
material para conservação e restauração para o laboratório, aquisição de banco de dados
SERVER 7.0. cabe ressaltar ainda que a manutenção e "back up" do Sistema INFORMA está
sendo custeada pela SAMI.

Modernização de Museus
-Conservação Preventiva e Corretiva do Acervo Museológico, Arquivístico e Bibliográfico
-Revitalização da exposição permanente do Museu Imperial (Convênio MínC/FNC)

Funcionamento de Museus da União
Programação de Artes Visuais, dos recursos descentralizados da receita própria estão em
andamento:
Contratação de seguro, transporte, aquisição e instalação de ar condicionado, produção e
programação visual. adequação do espaço, divulgação, curadoria, serviços de fotografia.
pastagem. serviços de monitoria e serviços de carpintaria.

Fomento a Projetos na Área do Património Cultural
- Análise e Recuperação da Estrutura do Prédio da Biblioteca/Arquivo Histórico do Museu,
- Obra de Restauração da Sala do Centro de Educação Patrimonial. recursos provenientes da

Receita Própria.

Fomento a Projetos na Área Museológica
- Ação Educativa do Museu realização dos projetos: "Sarau Imperial", Espetáculo de Música e

Canto; "Caixa das Descobertas", Jogo Interatívo para Introdução ao Museu; e Dom Ratão",
Teatro de Fantoches, (Recursos do Convênio MinC/FNC)

- Revitalização da exposição permanente do Museu Imperial (Recursos do Convênio MinC/FNC).

Preservação de Bens Paisagísticos, Arqueológicos e Imóveis do Património Histórico e
Artístico.
- Conservação e adequação da Casa Cláudio de Souza.

207



- Restauração do Museu Imperial (substituição da cobertura do Pátio Lacombe) e a preservação
do acervo nele exposto (Locomotiva).

- Construção de banheiros para visitantes(inclusive portdores de deficiência) e um local para
depósito para guarda de materiais destinados às exposições temporárias.

- Conservação e adequação do Pavilhão das Viaturas
- Conservação e manutenção do Prédio da Biblioteca e Arquivo Histórico.
- Conservação e restauração de Elementos Construtivos do Palácio.
Recurso do Convênio MinC/FNC

Público Atendido no Museu

- Visitantes inclusive alunos de escolas públicas. privadas e grupos especiais: 361 .640 pessoas.
Pesquisadores atendidos: aproximadamente 1.0861 pessoas (Arquivo. Biblioteca, Museologia),
Imprensa e Média em geral: 54 pessoas, Eventos (auditório e parque): 3.000 pessoas, Casa de
Chá e Cafeteira: l0.585 pessoas e o Projeto "0 Museu que não se vê" com 258 pessoas,
perfazendo um total de 20.951 visitantes atendidos.

Espetáculo de "Som e Luz"
- Realização de 207 espetáculos. com total de 28.617 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.

"0 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 Petrópolís.

Centro de Educação Patrimonial
Atendimento de 64.380 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.

Com a implantação do Sistema Ticketronics o acesso ao ingresso, à cobrança e ao controle da
arrecadação sofreram uma mudança de qualidade. o sistema permite a compra de ingressos "on-
line" para a visita ao Museu, para o espetáculo SOM e Luz e outros eventos

Outras Exposições
- VIA BR 040 -- Longo trecho em aclive, estabelece uma analogia cartográfica com a BR 040

(principal via de acesso a Petrópolis -- como limite geográfico e fio condutor), a linha, o plano e o
espaço, ou seja, desenhos, pinturas, objetos e instalações.

- Encontro com o Artista, realizado o evento "Mesa Redonda - Encontro com o Artista
VIA BR 040 -- SerraCerrado, difundir e documentar a produção artística contemporânea.
mediante a expografla
O Duque de Bragança: D. Pedro l em Portugal": comemorativa dos 205' aniversário de

nascimento de D. Pedro l.
Coroa Imperial de D. Pedro ll"

Os programas Educativos com o apoio de monitoria especial promovida pela Sociedade de
Amigos do Museu Imperial possibilitaram o atendimento de 64.380 pessoas (escolares e grupos).
Com a instalação de "audioguides" 13.207 (10.106 áudio em português e 3.101 em inglês)
pessoas utilizaram o equipamento.
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Museu da República

Projeto "Getúlio - 50 anos depois"
Como sede da Presidência da República do Brasil do final do séc. XIX até a transferência para
Brasílía em 1960, o Museu da República tem sua imagem intimamente vinculada ao Presidente
Getúlio Vargas. No Palácio do Catete. o Presidente Getúlio viveu a maior parte de seu tempo no
exercício do cargo, e foi neste lugar que constituiu uma página dramática da história republicana
brasileira ao cometer suicídio em agosto de 1954. Várias solenidades marcaram esta data. A
principal foi a exposição "Getúlio, Presidente do Brasil", montada no Palácio do Catete. com
curadoria do próprio Museu e do Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlío
Vargas. Seminários, saraus, representações teatrais também fizeram parte das comemorações:
uma festa da memória nacional com reflexão, seriedade e profundidade.

/"1.

/+''\
Museologia e Acervos
O Museu da República, inaugurado em 1960, tem com objetivo resgatar, junto ao público visitante,
um período de grande importância da historiografia brasileira. Seu acervo é composto por
coleções ligadas a fatos marcantes do período e dos antigos ocupantes do poder executivo. além
de ser o próprio Palácio o mais expressivo documento de seu acervo.
- Foi visitado por 56.907 pessoas, sendo que 40.503 (71%) correspondem a ingressos gratuitos e
7.635 de estudantes identificados.

- Foram realizadas reuniões de trabalho visando a continuidade dos trabalhos do "Programa de
Cultura Republicana e Brasilidade", a partir das quais foram organizados dois eixos temáticos:
Retratos do Brasíl" e "Getúlio Vargas - 50 anos depois", com montagem de exposições

temporárias dentro e fora da Instituição. Parceria: Museu do Folclore Edson Carneiro. Museu do
Índio, Museu Histórico Nacional e Arquivo Nacional.

Exposições:
- Desmontagem das exposições permanentes "Eu, Getúlio", "A Ventura Republicana" e

Cronologia Republicana
- Montagem das exposições temporárias "Bota o Retrato do Velho -- Retratos do poder o poder

dos retratos". realizada no BNDES; e "Getúlio, Presidente do Brasil", realizada nas dependências
do Museu.

- Exposições itinerantes: " Brasil, quem é você?", Escola Municipal Monte Castelo; "Memórias em
preto-e-branco: JK no fotojornalismo", Museu Histórico Regional de Passo Fundo;
"Antropofagia", CIEP Olímpio Marquei dos Santosl "Pereira Passos". Prefeitura da Cidade de
Tinguál "Heróis Olímpicos", CIEP Mário de Andradel "A República e os Presidentes". CIEP Mário
de Andrade; "0 Brasileiro Darcy Ribeiro", Escola de Cinema Darcy Ribeiro; e "A Constituição e a
Participação Popular'', Fundação Casa de Rui Barbosa.

- Palácio do Catete: conservação e proteção do acervo em todos os pavimentos; execução e
orientação na limpeza dos espelhos do segundo piso; remoção e recolocação do mobiliário e
acompanhamento técnico das diversas filmagens; ligação da aparelhagem das exposições para
visitas guiadas, fora do horário de funcionamentos e guarda e classificação do aparelhamento
eletroeletrânico em uso nos eventos com vistorias diárias.

'\

Reserva Técnica e Laboratórios

- Restauração realizada por técnicos da casa: 01 moldura, 04 telas, 02 esculturas e 02 peanhasle
por técnicos contratados: 09 bustos, 03 molduras. 01 estátua e 08 lustres.

- Higienização de 211 objetos para as Exposições Temporárias "Bota o Retrato do Velho Outra
Vez" e "Getúlio Vargas 50 anos depois'

- Acondicionamento do Acervo: confecção de suportes para as coleções de Cações 7e/eáõn/cos e
Cédulas.
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Exposições: assessoria, suporte técnico, elaboração de laudos, checagem de identificação.
seleção einventário.

Arquivo Histórico
Participação das discussões e propostas para a montagem da exposição "Bota o Retrato do
Velho Outra Vez" e pesquisa nas entrevistas elaboradas pelo CPDOC, em busca de
depoimentos sobre Getúlio para a exposição.
Organização das séries Produção Intelectual, Documentos Complementares e Documentos
Pessoais do Arquivo Nilo Peçanha.

- Organização de um Inventário Sumário para o Arquivo Nulo Peçanha.
- Organização de índice onomástico para o Arquivo Nilo Peçanha -- em andamento.
- Tratamento do acervo fotográfico, com apoio do governo espanhol, através do prometo

Preservação e Acondicionamento do Acervo Fotográfico do Museu da República
- Elaboração de contrato de doação para receber material do acervo Doutel de Andrade.
- Participação em reunião sobre acervo da UNE
- Atendimento a pesquisadores.

Biblioteca
O acervo da biblioteca do Museu da República reúne cerca de 10.000 exemplares de livros, 350
fitas de vídeo e 1 00 cd-rom, todos especializados em História do Brasil.

Foram incorporados 103 livros e folhetos, os quais foram alvo do trabalho de referência.
classificação e registro.
Foram contabilizados 17 freqüentadores do próprio Museu da República à Biblioteca. contra
1 .005 visitantes externos. As estatísticas sobre consultas ao acervo são 1 .189 livros, 56 folhetos
e 34 periódicos.

- Foi realizada a higienização do Acervo Vargas.

Ação e Difusão Pedagógica
- Projeto "Educação e Trabalho": realização de cursos profissionalizantes dirigidos aos

adolescentes ligados a diversas instituições sociais e a comunidades populares. Curso de
jardinagem. Total de alunos: 50.

Apoio/parceria: ONG Ser Cidadão, Senão, Senar. Jardim Botânico, Juizado para Infância e
Adolescência. Patrocínio pessoal: Sr. Mário Freering

- Encontro de professores: treínamento de professores da rede pública e privada de ensino para
visita ao Museu, em especial para participar do prometo "Visitas Interativas". Número de escolas:
54. Número de professores participantes: 96

- Visitas escolares ao Museu: visitas agendadas de grupos escolares da rede pública e particular
ao Museu da República. Total de alunos do ensino fundamental e médio: lO.148. Total de
alunos universitários: 918. Total geral de professores que acompanharam os alunos: 901.
Projeto "Museu-Escola": evento: "Visita Teatralizada ao Museu", a partir da exposição "Getulio
Presidente do Brasil" foram realizadas diversas visitas monitoradas teatralizadas. com a peça "0
Presidente Que Foi Para Ficar", permitindo, assim, um melhor desdobramento dos fatos
contados por dinâmicos personagens, para ilustrar. de forma lúdica. acontecimentos e datas.
Esta atividade foi dirigida a alunos do nível fundamental e médio da rede de ensino público e
particular. Quantidade de escolas participantes: 15. Quantidade de alunos participantes: 380.
Quantidade de professores: 41 .

Galeria de Arte
Arte Contemporânea:
Curadoria e coordenação do módulo de arte contemporânea na exposição "Getúlio, Presidente do
Brasil", com a participação de cinco artistas: Soda Andrade -- vídeo instalação, com duzentos
pares de óculos e a projeção de um DVD. tendo com proposta mostrar que, na controvérsia da
história, tudo depende da ética; L.C. Cseko - instalação sõnica, A/o/fe do Cafefe, que ambientou
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as escadas, a ante-sala e o quarto de Getúlio Vargas, dentro do Palácio, dando o clima para uma
tragédia que reverteu a historial Ricardo Basbaum - Instalação e áudio, /VBP -- /covas Bases para
a Personalidade, uma interferência na carta testamento de Getúlio Vargas. Foram editados mil
impressos e três cópias em CD, audíveis em três totens com head cone, em distintos pontos na
exposiçãol Goto - p/offers fotográficos, 7Hcadogra#a do Estado /Vovó, uma pesquisa de ruas e
espaços públicos em geral, no Brasil, com o nome de Getúlío Vargasl e Xico Chaves - O Be//sf/co
- fragéd/a cõm/ca dos cava/os-de-pau, cem cavalos-de-pau instalados no jardim do Museu,
retratando a Batalha de ltararé - a batalha que não houve - que possibilitou a chegada de Getúlio
ao poder, em 1930
Ainda nesta exposição, os escultores Jean Pezé e Paulo Formangine criaram uma alegoria de
Gregório Fortunato com asas, retratando o anjo negro de forma hiper-realista. instalada nas
escadarias do Museu.
Mesa Redonda "A -Tensão: Arte Contemporânea no Museu":
Reuniu artistas contemporâneos integrantes da exposição Gefú//o, Pies/dente do Bus//. da qual
participaram o curador e crítico de arte Marcio Docters. o diretor do Museu de Arte
Contemporânea de Niterói, o des/gn Luas Alberto Zufliga, com mediação de Manha Niklaus. Foram
discutidas questões sobre a ocupação de espaços museológicos pela arte contemporânea.
Leilão de Cavalos-de-Pau:
Performance de Xico Chaves com a participação do Ernani Leiloeiro. Parte da verba do leilão foi
revertida para o Projeto Arte Ação Ambiental, com jovens da comunidade popular do Morro do
Palácio. em Niterói.
Bandeiras do Brasil:
Confecção de texto e organização do livro Bandeiras do Brasil, sobre o trabalho de trinta e três
artistas visuais que criaram obras sobre a bandeira brasileira.
Coordenação de Projeto:
Adaptação da Ga/eda Cafefe. ade confemporánea, em função da mudança de local da galeria.

P""-\

F-vpntnq

Tipos de eventos: l audiência pública, 26 concertos musicais, 4 exposições, 9 filmagens. 6
lançamentos de livro/CD, 5 manifestações populares, l mostra ciência/tecnologia. 8 mostras
culturais. 49 mostras de vídeo, 19 de música popular, 14 reportagens, 32 seminários/encontros, 16
treinamentos e l de utilidade pública. totalizando 191 eventos realizados.
Concertos Musicais: realizados no Salão Nobre do Palácio Catete, dos quais destacamos:
Saraus Renal)//canos, série de shows, retratando os períodos de 1930 a 1936. de 1937 a 1940.
de 1941 a 1945 e de 1951 a 1954, compunham o prometo "Getúlío Vargas -- 50 Anos Depois
ã,{ús/ca no A4useu, série de concertos, nacionais e internacionais, gratuitos, que busca privilegiar a
música de boa qualidade, sem distinção de procedência, escola ou época. na interpretação de
grandes músicos. objetívando formar novas platéias, facilitando e incentivando a presença de
crianças e jovens; e Tnonophe de L'Hmour, grupo de câmara baseado em Princeton/EEUA que se
dedica a tocar música do período barroco. em instrumentos da época, que apresentou o concerto
"Boismortier: 6 Sonatas em Trio"
Mostras de Vídeos: ocorridas na Sala Multimédia. O maior usuário foi o De//'ad -- v/deo no /14useu.
Destacamos: Roças Cruas: lançamento do vídeo que retrata o movimento político e social das
quebradeiras de coco do Maranhão, que se transformou em movimento ecológico. recuperando o
solo, antes degradado pelos pecuaristas.
Encontros: constituíram outro destaque no uso da Sala Multimídia e do Auditório (este ainda em
fase de montagem). Os principais usuários foram instituições públicas como as universidades
UFRJ, UERJ, a FIOCRUZ, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia/RJ, o Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. a Associação de Magistrados/ RJ. o Tribunal Superior
Eleitoral, a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. a 'rVE - Rede Brasil, entre outros.
Citamos alguns eventos: A4afemáf/ca D/ved/da. divulgação e popularização da Matemática, o
Museu e o Instituto de Matemática Pura e Aplicada organizaram um ciclo de palestras. A iniciativa
teve início na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizou-se duas apresentações: "Visão
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e Computação Gráfica" e "A Pintura Renascentista e o tlltimo Teorema de Fermat"l ,4 Repúb/fca e
a Questão do /negro no Brasa, seminário promovido pelo Museu no mês da Proclamação da
República, na Semana da Consciência Negra; e Revés/fardo a Era Vergas,seminário como
objetivo oferecer contribuição para que o cinqüentenário do dramático gesto de 1954 instigue a
reflexão sobre a atualidade dos desafios e contradições que marcaram a Era Vargas. Parceiros:
Fundação Perseu Abramo e o CPDOC-FGV.
Música Popular: Repúb//ca do Samba: programa multimídia, fa/&-show e encontro com
tradicionais sambistas, discutindo e explorando, sob diversos ângulos. o choro. o samba de raiz e
os sambas históricosl e Puxam(io Conversa: encontro mensal, no Parque do Museu. que reúne
uma plêiade de compositores/sambistas. consagrados no meio do samba por suas produção, mas.
geralmente, ignorados pela mídia e pelas gravadoras. Estas apresentações são muito concorridas.
Parque: o Parque e seus Jardins são outro ponto de destaque. Além dos cerca de 500
visitantes/dia, abrigou eventos que reuniram grande afluxo de pessoas, tais como: Co/m e O/he o
Céu, parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia e Fundação Centro de Ciências do Estado
do Rio de Janeiro, realizado em comemoração à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com
programação voltada para o fenómeno do eclipse lunar. participantes: cerca de 700 pessoas;
Casamento comum/fado, cerimónia de oficialização da união de 20 casais carentes. parceria com o
Tribunal de Justiça/RJ. e o Viva Rios Cana/gas de 4ngo/a, parceria com a Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a comunidade do Terreiro Bate-Folha, para o
lançamento do CD "Cantigas de Angola" que reúne cantos com a história dos ancestrais africanos.

Cursos
Oferecidos 17 cursos nas dependências do Museu da República. em especial no Espaço
Educação e na Sala Multimídia: capoeira, cavaquinho, danças circulares, laboratório de artes,
movimento e dança de salão, quadrinhos/ilustração, filosofia/Nietzsche, filosofia e arte, Spinoza e
a filosofia, fotografia. saúde no Parque. ginástica chinesa, hata-yoga. tai chi chuan, teatro e teatro
na 3'idade.

Comunicação Social
- Organização de ma///ng e envio de re/Case para imprensa de 12 exposições/eventos.
- Envio de publicações a outras instituições.
- Montagem de kits para instituições. parceiros, etc.
- Elaboração da mala direta, via e-mail. do Museu. com atualização freqüente.
- Recebimento de material de divulgação de outras instituições para serem veiculados no Museu
- Divulgação interna de eventos.
- Agendamento de visitas de profissionais de imprensa.
- Acompanhamento e suporte aos trabalhos realizados pela imprensa no Museu da República.
- Divulgação de releases de eventos que ocorrem no Museu. para a mídia em geral.

Visitantes
Ingressos de inteira: 8.751, ingressos de estudante: 7.635 e não-pagantes: 40.503, totalizando
56.889 pessoas.

Museu Nacional de Belas Artes

O acervo do Museu Nacional de Belas Artes conta atualmente com mais de 16.266 obras
brasileiras e estrangeiras, além de um acervo bibliográfico de cerca de 18.095 volumes (livros,
catálogos, periódicos), fotográfico (7.800) e videográüco (6.650 slides e fitas de vídeo cassete).
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COPPE e Engenharia
Foram iniciadas as pesquisas, já quase concluídas, da história da arquitetura e engenharia de um
século do edifício. A ação da COPPE foi organizada através de um cronograma de ações em
vários campos de engenharia, Inclusive engenharia de produção e engenharia cotidiana para o
MNBA. A COPPE também acompanhou os trabalhos do eletricista. por ela escolhido para a
solução dos problemas emergenciais das instalações elétricas. As etapas foram concluídas
através de Relatórios, que contêm todo tipo de documentação, desde projetos executivos, planos
de ação até avaliação do projeto de segurança/vigilância que havia sido licitada, mas que
necessitava ser integrado ao projeto geral de engenharia.
O ano de 2004 foi o mais importante para a engenharia do edifício quase centenário do MNBA. Foi
contratada a Fundação COPPETEC da COPPE/UFRJ para um grande plano integrado de
engenharia nas áreas de produção, corrosão, vibração, elétrica, hidro-sanitária, climatização.
automação predial e segurança eletrõnica. Os projetos desenvolvidos ao longo do ano foram
entregues em 10 relatórios.

Comissão de Restauro
Estruturada uma Comissão de Restauro para o prédio do MNBA, grande ganho, pois se constituiu
num foro para discussão de decisões significativas relativas a restauro e discussões técnicas. As
reuniões têm acontecido com regularidade.

Chefia de Gabinete
Desempenhou um papel mais amplo de articulação da diretoria com os setores do MNBA, além do
controle da agenda. administrando-a no sentido organizar pautas e programas de ação interna.
Estabeleceu inicialmente procedimentos básicos de organização, como administração de um livro
de protocolo e definição dos padrões de correspondência oficial. Foi contratada uma empresa para
a elaboração de diagnóstico do protocolo e arquivo do MNBA com propostas concretas de
programa de gestão arquivística dos documentos.

Arquivo do Edifício
O MNBA não possuía um arquivo da história de seu edifício, que correspondesse à evolução de
sua arquitetura, ao registro de obras de engenharia e acidentes. então deu-se início ao trabalho de
organização e classificação das documentações existentes no Setor de Arquitetural e o Plano de
Recuperação Emergencial do Edifício do MNBA compreendeu a pesquisa e o levantamento da
histórica do prédio do museu, para sua realização foram contratados pesquisadores
especializados em arquitetura histórica para efetuar um levantamento de informações em mais de
10 instituições no Rio. A pesquisa se concluirá no primeiro trimestre de 2005.

Área Técnica
- Parceria: Instituto Arte na Escola - Fundação lochpe: criação do Núcleo de Arte Educação da

Rede Pública Municipal no MNBA, em discussão com a Secretaria de Educação da Cidade do
Rio de Janeirol 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; e distribuição no Rio de Janeiro de material
para a rede escolar - Projeto Artebr.
Parceria: Fundação VITAE, disponibilização de um importante especialistas em controle
ambiental para reservas técnicas, Shin Maekawa, do The Getty Institute of Conservation, que
realizou um primeiro diagnóstico nas Reservas Técnicas, permitindo a ampliação do espaço de
guarda em mais de 90%. Foi realizada a transferência da Reserva Técnica de Desenhos e
Gravuras para um local mais adequado e da Reserva Técnica de Escultura para novas
instalações. Foi instalado em local amplo e de fácil acesso a Brigada de Incêndio.

Informatização do Acervo
- A Seção de Registro e Controle totalizou 16.266 obras registradas no Património do MNBA
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Digitalização. tratamento e inclusão de imagens no banco de dados do MNBA (SAMBA): inclusão
de registros de 1 .083 fichas de obras e de 12 fichas biográficas de autores novosl inclusão de
1.179 imagensl alterações e complementação de 2.499 registro; 16.418 consultas ao banco de
dadosl e 15.043 obras incluídas no sistema.
Cessão do programa Donafo. gerenciador de banco de dados de acervos museológicos, o MNBA
atendeu a 18 museus interessados no programa. efetuou treinamento para utilização a 3
museus. prestou assessoria para instalação e utilização a 2 museus e consultoria na
implementação a 4 museus.
Projeto para transformação da plataforma do SIMBA aprovado pela Fundação Vitae, para
implantação em 2005.

Seção de Pintura Brasileira
Responsável pela manutenção das galerias de exposição permanente de arte brasileira do MNBA:
Galeria da Arte Brasileira -- Séculos XVll/XVlll/XIX e Galeria de Arte Brasileira -- Século XX. Foram
iniciadas as obras de restauração e modernização destas galerias: atualização técnica da rede
elétrica de parte da galeria por motivo de segurança e eficiência; substituição rotineira dos
equipamentos de iluminação por tipos mais modernos, substituição dos os rodapés danificados
por outros de madeira maciça e com pontos de energia; restauração de portas e restauração do
prometo original com o objetivo de harmonizar os espaços-

Exposições Montadas com o Acervo do MNBA
- Exposição "Presença de Portinari no MNBA": obras de pintura brasileira.
- Exposição "A Missão Francesa e a origem da coleção do Museu Nacional de Belas Artes": nas

Salas Bernardelli e Clarival do Prado Valladares. obras de pintura, escultura, gravura, desenho e
medalhas brasileiras e estrangeiras, nas Salas Bernardelli e Clarival do Prado Valladares.

- Exposição "Vítor Meireles: um artista do Império': na Galeria Século XXI, obras de pintura e
desenho brasileiro.

- Exposição "Guignard": na Galeria de Arte Brasileira -- Século XX, pinturas brasileira.
- Exposição "Pintura Barroca do Acervo do MNBA": na Sala do Barroco Italiana, obras de pintura

estrangeira.
- Exposição "Arte Européia da coleção de Pintura Estrangeira do MNBA': na Galeria Melão Franco,

obras de pintura estrangeira.
- Exposição "0 Impressionismo no Acervo do MNBA": na Sala de Obras Especiais.
- Exposição: "A Arte Portuguesa no Caminho da Modernidade': na Sala Djanira e Sala Goeldi.

obras de pintura. desenho e escultura estrangeira.

Empréstimos de Obras
Em 2004. 546 obras do acervo do MNBA circularam pelo país através de 23 exposições
temporárias em 9 Unidades da Federação (Ceará. Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná,
Pernambuco, Río Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo). A este conjunto
somam-se os empréstimos permanentes para a Casa de Vitor Meireles em Florianópolis, a
museus do Maranhão e o empréstimo de longa duração ao Ministério da Defesa, em Brasília/DF,
de 8 pinturas da coleção de pinturas brasileiras, que já retomaram ao MNBA.
Empréstimo de Obras do Acervo do MNBA para Exposições Organizadas por Terceiros:
- Exposição "Tomie Ohtake e a Trama Espiritual da Arte Brasileira", realizada no Instituto Tomie

Ohtake, São Paulo/SP; no MNBA, Rio de Janeiro/RJ; e no Museu Oscar Niemeyer, Curitíba/PR:
empréstimo de 3 obras brasileiras (pintura brasileira, gravura e escultura).

- Exposição "Aquarelas -- Ana Vasco (1881-1938) e Mana Vasco (1880- 1965)", realizada no Solar
do Jambeiro, Niterói/RJ: empréstimo de 4 obras de pintura brasileira

- Exposição "0 preço da sedução: do espartilho ao silicone". realizada no Instituto ltaú Cultural,
São Paulo/SP: empréstimo de 3 obras de pintura brasileira.
Exposição "Nicolau Antonío Facchinetti". realizada no Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de
Janeiro/RJ: empréstimo de 3 obras de pintura brasileira.
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Exposição "Aluisio Vale -- Pinturas", realizada no Solar do Jambeíro. Niterói/RJ: empréstimo de
uma obra de pintura brasileira.
Exposição "Raimundo Cela", realizada no Espaço Cultural da UNIFOR. Fortaleza/CE:

empréstimo de 14 obras de pintura e gravura brasileira.
Exposição "Espaço lúdico -- um olhar sobre a infância na arte brasileira", realizada no BNDES,
Rio de Janeiro/RJ: empréstimo de 14 obras de pintura e desenho brasileiro.
Exposição "Jorge Duarte: breve antologia plástico - poética", realizada no Museu de Arte
Contemporânea, Niterói/RJ: empréstimo de uma obra de pintura brasileira.
Exposição "0 Olhar Modernista de JK", realizada no Palácio do ltamaraty, Brasília/DF
empréstimo de 3 obras de pintura e gravura brasileira.
Exposição "Brasileiro/Brasileiros", realizada no Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega, Parque do
lbirapuera, São Paulo/SP: empréstimo de 3 obras de pintura brasileira.
Exposição "Teodoro De Bonna", realizada no Museu Oscar Niemeyer, Curitiba/PR: empréstimo
de uma obra de pintura brasileira.
Exposição "Retratos: 2000 years of Latin American Portraits", realizada no EI Museo del Bardo.
New York/EUA (itinerante: cinco museus americanos): empréstimo de uma obra de pintura
brasileira.
Exposição "Coleção Roberto Marinho", realizada no Paço Imperial. Rio de Janeiro/RJ:

empréstimo de uma obra de pintura brasileira.
Exposição: "Impressões -- Panorama da Xilogravura Brasileira". realizada no Santander Cultural,
Porto Alegre/RS: empréstimo de 72 gravuras brasileiras.
Exposição: "Imagem Sitiada", realizada na Galeria SESC Copacabana, Rio de Janeiro/RJ:
empréstimo de 5 gravuras de Carlos Oswald.
Exposição: "A Arte da Gravura", realizada na Galeria SESC, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ:
empréstimo de 7 gravuras de Oswaldo Goeldi.
Exposição: "Como vaí você geração 80?", realizada no Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de
Janeiro/RJ; no Museu do Estado de Pernambuco, Recife/PEI e no Centro Cultural Banco do
Brasil, Brasílía/DF: empréstimo de uma escultura.

Exposiçõesltinerantes
O MNBA iniciou uma política permanente de promoção de exposições temporárias para circulação
nacional. Foi o ano na história do MNBA em que mais cidades foram atendidas por exposições
organizadas pelo MNBA:
- Exposição "Vigor Meireles: um artista do Império", realizada no Museu Oscar Niemeyer,

Curitiba/PR e no MNBA, Rio de Janeiro/RJ: empréstimo de 100 obras de pintura e desenho
brasileiro e fotografias.

- Exposição "Entre duas modernidades -- Neoclassicismo ao pós -- Impressionismo". realizada no
Centro Cultural Banco do Brasil, Brasília/DF: empréstimo de 143 obras (pinturas, desenhos,
gravuras, medalhas brasileiras e estrangeiras).

- Exposição "Djanira:coleção do Museu Nacional de Belas Artes", realizada no Museu de Arte do
Espírito Santo, Vitória/ES: empréstimo de 43 obras de pintura e desenho brasileiro.

- Exposição"Louis Eugêne Boudin na Coleçao dos Barões de São Joaquim". realizada no Museu
Oscar Niemeyer. Curitiba/PR: empréstimo de uma gravura e 33 pinturas estrangeiras.

- Exposição "Janelas do Património". realizada no Ministério da Cultura, Brasília/DF: empréstimo 5
esculturas (moldagens).
Exposição: "Circuito SESC Rio/MNBA - Mostra de gravuras". realizada no SESC Madureira l,
SESC Ramos, SESC Barra Mansa, SESC Campos, SESC Nova Friburgo, SESC Nova lguaçu,
SESC Petrópolis, SESC São Jogo de Menti e no SESC Teresópolis: empréstimo de 84 gravuras.

Doações
Total geral de doações de arte brasileira: 380 e estrangeira: 356.
Pintu ra Brasileira:
- Rubem Ludolf: "Faixas inclinadas". 1986, óleo/tela. Doação do artista
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Teodoro de Bonna: "Retrato de Gilda Hehl Neiva". 1939, óleo/tela. Doação do Sr. Antõnio
Roberto Neiva Blundi.
Rossini Quintas Perez.: "Morro Dois Irmãos", Rio de Janeiro, óleo/tela. colada em madeiras "Praia
do Vidigal . Rio de Janeiro", óleo/telas "Pão de Açúcar, Rio de Janeiro". óleo/ tela, colada em
cartãol "Retrato de Miguel Cuifias". óleo/madeiras "Construção", óleo/telas "Natureza - morta",
óleo/tela. Todas doadas pelo autor.

- Claudio Tozzi: "Papagália". 1980, tinta acrílica/tela, colada em madeira. Doação da Sra. Amplia
Lucy Geisel.
Manabu Mabe: Composição abstrata, 1979, óleo/tela. Doação da Sra. Amplia Lucy Geisel.

- Paulina Laks Eizirik: Sem titulo, guache sobre papel. Doação da artista.
Zélia Salgado: "Mulher na Máquina de Costura", 1953, óleo/telas "Mulher Meditando", 1948, óleo
sobre telas "Composição Espacial", 1958, óleo sobre telas "Retrato de Irmã Menescal", 1933.
óleo/tela: "Primeiros Ensaios Abstratos", 1953, óleo sobre telas "Laurinda Salgado", óleo/telas
"Retrato Masculino", 1940, óleo/telas "Natureza - Morta", 1952. óleo/telas e Auto-refrafo, óleo
sobre tela. década de 1 920. Todas doadas pela artista.

- Roberto Burle Marx: "Retrato de Olga", óleo/tela. Doação Cláudia e Cardos Guilherme Deck.
- Tomie Ohtake: Sem título. Doação da artista.
Escultura Brasileira:
- Zélia Salgado: 9 esculturas: Composição em Ferro e Arame. 1952; Forma em Alumínio, 1953;

Variação sobre Oval N' 2, 1953, mármore; Variação sobre Oval N' 2. 1953, gesso; Mármore
Preto, 19541 Fragmento N' 5, 1955, pedra sabãol Sem Título, Madeira; Primavera, 1965-69.
bronze; e Floresta, 1970, bronze. Doação da artista.

- Ana Mana Maíolino: Sem título. da série Ouf/os, 2004, cimento moldado (mesa de metal
enferrujado). Doação da artista.
José Resende: Sem título, objeto realizado em gesso pedra, obra múltipla. Doação Os Amigos
da Gravura do Museu Chácara do Céu.

- Mário Cravo Junior: "Exu'. Doação Paulo Herkenhoff.
- Maurício Dias&Walter Riedweg: "E)evof/ona//a" (instalação). Doação dos artistas.
Desenho Brasileiro:

Adir Botelho. Doações do artista: 58 desenhos.
- Adir Botelho. Doações do artista: 22 desenhos da série de Canudos.

Anatol Wladislaw. Doação do artista: 1 0 desenhos.
Celso Antonio. Incorporação de 2 desenhos em processo de catalogação.

- Ana Mana Maiolino. Doações da artista: 9 desenhos.
Renina Katz. Doações da artista: 6 desenhos.

- Henrique Goldschmidt. Doação de Paulo Herkenhoff: um desenho.
- Roberto Burle Marx. Doação Zélia Salgado: um desenho.

J. Carlos. Doação Sesc/Rio de Janeiro: um desenho. que se localiza entre os mais antigos de J.
Carlos existentes.

- Zélia Salgado. Doações da artista por ocasião de seu centenário: 12 desenhos.
G ravura Brasileira:
- Renina Katz. Doações da artista: 104 gravuras, sendo que 102 estão em processo de

catalogação.
Rizza Conde. Doações da artista: 4 gravuras.
Cris Rocha. Doações da artista: 4 gravuras em processo de catalogação.
Cazé Araújo. Doação do artista: uma gravura em processo de catalogação.

- Josely Carvalho. Doação de Pauta Herkenhoff: uma gravura em processo de catalogação.
Zélia Salgado. Doações da artista: 2 gravuras em m processo de catalogação.
Fayga Ostrower. Doação de Zélía Salgado: uma gravura.

- Larissa Franco. Doações da artista: 3 gravuras em processo de catalogação.
Marcelo Frazão. Doações do artista: 12 gravuras em processo de catalogação.
Dou Basílio. Doações da artista: 12 gravuras em processo de catalogação. O conjunto doado
testemunha a trajetória da gravura .da artista, sobretudo na década de 1 960
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- Ana Mana Maiolino. Doações da artista: 16 gravuras em processo de catalogação. O conjunto
doado testemunha a trajetória de Maiolino em gravura.

- Ronaldo Mourão. Doação do artista: umas gravura em processo de catalogação.
. Associação Cultural dos Amigos dos Museus Castro Maya. Doação de 12 gravuras. todas em

processo de catalogação: Malu Fatorelli, Alberto Martins, Eduardo Sued, Tereza Míranda,
Rubens Gerchman, Daniel Feingold, Amador Perez, Antonio Manuel, Marcus André, Lena
Bergstein. Monica Barki e de Nelson Leirner.
Livio Abramo. Incorporação de 2 xilogravuras em processo de catalogação.

. Gilvan Samico. Doação Paulo Herkenhoff: uma xilogravura em processo de catalogação. - Zé
lgino. Doação Paulo Herkenhoff: uma gravura em processo de catalogação.

- Paulina Laks Eizirik. Doações da artista: 2 gravuras em processo de catalogação.
. Doação Amplia Lucy Geisel: 36 gravuras. Parte dessas gravuras eram da coleção do Presidente

Ernesto Geísel. Todas em processo de catalogação: Djanira, Renina Katz, Siron Franco. Amilcar
de Castro (litografia), Norberto Nicola, Lívio Abramo, Dionísio Del Santo, Cardos Bastos (2
gravuras), Edson da Luz (2 gravuras), Concepção Pêlo, J. Borges (ll xilogravuras). Juba lguti,
Mana Bonomi(xílogravura), Jeronimo Soares (2 gravuras), Herculano Ferreira, Cardos Wolney,
Vicente Abreu. Sarah Avisa, José Gouveia, Enezila, Vilma Rabello, Teresinha Escobar e de
Marco Túlio Rezende.

- Modesto Brocos. Doação de sua neta Arícles Brocos Auad: 2 gravuras.
Fotografias:
Anna Mana Maiolino: "Enfrev/das" da série /:ofo Poema ,4ção, 1 981 . Doação da artista.

- Joaquim Paiva: quatro fotografias. Doação do artista.
Livros-de-Artista:
- Anna Mana Maiolino: doação de 5 livros-de-artista: 'Trajetória I', 'Trajetória ll', 'Percursos', 'Ponto

a ponto' e 'Na Linha', todos da série Livros/Objetos de 1976. Estas doações representaram o
Início da coleção sistemática de livros-de-artista brasileiros.

- Emmanuel Nassar: Boa Pomada Faz Quem Em Sua Casa F/ca. Doação de Paulo Herkenhoff.
- Regina Vater: Cações Feasf, 2003. Doação de Paulo Herkenhoff.
Arte Estrangeira:
- Em 2004, ocorreu a mais importante doação de gravura estrangeira ao MNBA nos últimos cem

anos. As doações oferecidas pela artista plástica francesa. radicada nos Estados Unidos, Louise
Bourgeois: 350 gravuras de artistas estrangeiros como Maxilien Luce, Vuillard, Deram, Laprade,
Maurice André, Le Corbusier, Leo Kelly, moda austríaca da primeira metade do século XX (Lilly
Jacker e Alise Fischer), além de anónimos dos séculos XVlll e XIX.
lsaac Dobrinsky: Doação Zélia Salgado: um desenho
Johnny Friedlaender. Doação do SESC: uma gravura

- Julius Bissier. Doação do SESC: uma gravura.
Stanley William Hayter. Doação de Rossini Perez: 2 gravuras.

- Roberto Sanesí. Doação de Paulo Herkenhoff: uma gravura.

Recuperação de Acervo
A escultura "Pássaro Ferido'. de autoria do francês Alfred Boucher furtada. em 2003, das
dependências do Copacabana Palace Hotel, onde se encontrava por empréstimo permanente, foi
finalmente devolvida ao Museu Nacional de Belas Artes, em agosto de 2004. A obra foi furtada por
dois hóspedes e levada para Londres. onde foi apreendida pela polícia do aeroporto de Heathrow
a pedido da Polícia Federal/Interpor. A direção do Museu conduziu pessoalmente o assunto.
mantendo dezenas de contatos telefónicos, epistolares ou pessoais com as partes envolvidas e
realizando os atos processuais necessários junto à Polícia Federal, Interpor, Polícia Civil do
Estado do Rio de Janeiro, Procuradoria Jurídica Geral do lphan, Embaixada do Brasil em Londres.
Polícia do Aeroporto de Heathrow em Londres, MM Museologia, MOMART e FINK (empresas de
transporte em Londres e no Rio de Janeiro) e Alfândega brasileira.
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Exposições Temporárias
'A Dança da Luz" de César Oiticlca Filho.
"Tomíe Ohtake na Trama Espiritual da Arte Brasileira": mostra comemorativa dos 90 anos de
Tomie Ohtake, nas Salas Bernardelli, Lebreton, Clarival do Prado Valadares, Ubi Bava, Chaves
Pinheiro, Lúclo Costa, Boudin, Goeldi, Djanira. Carlos Oswald. Galeria Rodrigo de Meio Franco,
Galeria de Moldagens l e ll.

- "Universos Sensíveis - As Coleções de Eva e Ema Klabin": exposição com o acervo das irmãs
Klabin. na Galeria do Século XXI.

. "Missão Artística Francesa e as origens da coleção do MNBA": nas Salas Bernardelli, Clarival.
Lebreton, Ubi Bava, Chaves Pinheiro, Cardos Oswald e Boudin.

. "Zélia Salgado -- 100 anos de ação e lucidez": retrospectiva da artista. na Galeria Rodrigo de
Melão Franco, Salas Cardos Oswald. Boudin e Flamengo Holandesa

- "Vitor Meireles -- Um Artista do Império": retrospectiva do artista, na Galeria do Século XXI.

Palestras e Ciclos de Conferências
Somadas as palestras dos ciclos e aquelas que envolveram a participação em eventos em outras
instituições. o MNBA produziu ou esteve envolvido em mais de 80 palestras. O Museu e seus
parceiros ofereceram as seguintes atívidades acadêmicas:
- Seminário sobre a Missão Francesa: realização conjunta Museu Nacional de Belas Artes/ Escola

Nacional de Belas Artes.
. ll Ciranda de Psicanálise e Arte -- Os Discursos Delirantes (Artistas Delirantes e Delirantes

Artistas): organizada pela Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro e Museu Nacional
de Belas Artes.

- l Ciclo de Palestras do MNBA - História e Crítica da Arte: com organização acadêmica da Profa.
Dra. Minam Andrade Ribeiro de Oliveira. O Ciclo teve uma média de 150 ouvintes

. Mesa Redonda do Centenário de Cândido Portinari
- Lançamento dos Arquivos da EBA.
Apoio à organização do projeto Música no Museu, que ocorre todas às quintas-feiras no teatro do
MNBA, às 12:00hs.

- Conferência de Segolêne Bergeon-Langle (Chefe do serviço de restauração do Ministério da
Cultura da França): sobre processos de restauração.

- Projeto de Pesquisa da Arte Brasileira Anterior à Missão Francesa na Coleção do MNBA: em
convênio com a PUC-RJ.

Restauração e Conservação de Obras sobre Papel
Implantação da nova Reserva Técnica para guarda de obras de arte sobre papel: organização,
definição de estratégias, compra de mobiliário e equipamentos, correção de problemas de
umidade ascendente, calibragem do controle ambiental (sobretudo umidade), planejamento e
mudança de mais de 10.000 obras sobre papel. Apoio da Fundação Vitae. da COPPE e da MM
Assessoria Museológica, entre outros.

Restauração e Conservação de Pintura
O Laboratório contou com o apoio da Vítae, do IHGB e do Museu Oscar Niemeyer (para a
contratação de restauradores de peças a serem enviadas para exposição em Curitiba). A
Fundação Vitae fez a doação de um novo microscópio que melhora consideravelmente as
condições de execução dos restauros. Foram realizadas a conservação e restauração de 49
obras, tratamento de 744 fotografias para documentação da intervenção. laudos e vistorias em
557 obras, recebidas 6 visitas de Universidades (l UFRJ, 2 Unido, l Estácio de Sá, l da FAOP, l
U U v [= \J v IX J .

O MNBA implantou uma política atava de convite para visita de técnicos do Brasíl, do exterior e
cooperação técnica com diversas instituições (COPPE, IHGB, Museu Nacional da Quinta da Boa
Vista. Finep, Palácio da Alvorada, Polícia Federal, 6' SR/lphan) para consultoria externa sobre o
estado de suas peças ou condições de conservação.
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Restauração e Conservação de Papel
- Restaurações: 13 obras do acervo -- completadas, 53 obras do acervo - em processo de

restauração e 15 obras para a exposição Zélia Salgado, das quais 14 foram doadas ao MNBA.
- Consertos de 4 gravuras. 2 desenhos e 2 livros do acervo e tratamento de obras de autoria de

Roberto Rodrigues para exposição no CCBB, obras depositadas pela família no MNBA com
vistas a uma doação.

- Laudos para ll exposições do acervo na sede e em outras cidades brasileiras (Brasília, Porto
Alegre, Curitiba, pelo Estado do Rio de Janeiro, Vitória).

- Laudos de obras para 3 exposições na sede com obras de outros acervos.
- Atendimentos a visitas de técnicos da COPPE, escolas da UERJ. turmas do CECOR. da

EBA/UFRJ. Escola de Museologia UNl-RIO e Fundação de Arte de Ouro Preto. além de Mme.
Ségolene Bergeon -- Langue (Conservadora Chefe do Ministério da Cultura da França) e de uma
técnica em gestão de documentos.

- Viagens como cou/#ers: elaboração de laudos de vistoria, acompanhamento das obras nos
locais de exibição (Curitiba, Porto Alegre. Vitória. Fortaleza e Brasília).

- Depósito Judicial: o Museu recebeu a guarda involuntariamente de duas pinturas cuzquenhas.
apreendidas pela Policia Federal/RJ. Esta função é inadequada para o MNBA, posto que as
reservas estão abarrotadas e o pessoal é escasso.

Reserva Técnica de Escultura
Concluídas as obras civis de preparação de salas para as novas Reservas Técnicas para -
Esculturas, Objetos e Instalações, que triplicam a área destinada a obras tridimensionais.
Recebimento da instalação "Devocionaália". doada por seus autores Maurício Dias e Walter
Riedweg, implicou na elaboração de laudo ou restauro de algumas centenas de peças que
compunham a obra.

Restauração de Molduras e Esculturas em Gesso
Elaboração de bases/plataformas em madeira de leí para móveis do acervo em exposição nas
galerias dos Séculos XVll a XIX.

- Higienização das molduras da Galeria Rodrigo de Melão Franco e da Sala Barroco.
Esculturas Tratadas: 1 5.

- Galeria das Moldagens: dois grupos em moldagens foram tratados: Lacoonte e Mercúrio e
Vênus, laudo das bases das Galerias de Moldagens l e ll e sobre o estado das bases de todas
as moldagens.
Higienização de 28 Molduras da Galeria Melão Franco -- Obras do século XIX e outras

- Tratamento de 19 molduras das obras expostas na Galeria Barroco Italiano.
- Tratamento de outras 8 molduras.

Ações Educativas
- Visitas Monitoradas: realizadas 99 visitas organizadas pelo MNBA. envolvendo 1.336 estudantes

do ensino fundamental, 1.099 do ensino médio, 584 universitários e 811 de Ong's, Fundações.
Empresas, etc, totalizando 3.830 estudantes.

- Estreitando Laços -- O Património Cultural Brasileiro em acervo no MNBA, onde foram atendidos
61 professores da rede municipal do Rio de Janeiro, com apresentação do material do Projeto
,4debr (o MNBA foi escolhido pelo Instituto Arte na Escola para trabalhar, no Estado do Rio de
Janeiro. com o excelente material educativo sobre arte brasileira denominado .4deór, produzido
com o apoio da Petrobrás).

- Oficina do Património Cultural: capacitação de 1 05 professores da rede estadual e privada, com
apresentação do material do Projeto .4debr.

- Projeto Interno de Cidadania - ações desenvolvidas: exposição Universo Sensíveis - Coleções
de Eva e Ema Klabin. exposição Zélia Salgado, exposição Vitor Meirelles e Galeria de Arte
Brasileira do Século XIX. O projeto está centrado no trabalho com profissionais terceirizados que
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atendem ao MNBA das áreas de Segurança Interna (32). Serviços Gerais (22) e Brigada de
Incêndio (6), num total de 60 pessoas.
V Prêmio Arte na Escola Cidadã 2004: o Museu na condição de representante no Rio de Janeiro
do Projeto adebr, do Instituto Arte na Escola, recebeu 17 projetos inscritos no prêmio, que foram
avaliados e selecionados pelo Setor Educativo.
Implantação do Pólo Arte Escola: distribuição das 900 pastas anel)r para os coordenadores de
1 0 creches municipais e feitas capacitações.

Biblioteca/Mediateca "Araújo Porto Alegre"
- Adquiridas 1 .095 publicações. entre livros, periódicos e catálogos de exposições por doação e

permuta. Foram compradas 76 publicações. A principal doação foi do Diretor do MNBA, Sr.
Paulo Herkenhoff de 417 publicações em comemoração do Dia Internacional dos Museus.
Destacam-se ainda as doações do CCBB-RJ, Museu de Arte Brasileira e Mana Eliza Carrazzoni,
um conjunto de galerias dedicadas á gravura japonesa e editoras diversas.
Processamento do material bibliográfico recebido: registro, catalogação, classificação,

preparação dos livros para circulação (etiquetagem), inserção de novos registros na base de
dados do sistema Argonauta.

- Consultas: 3.664 publicações do acervo bibliográfícol empréstimos: 3.474 slides e fitas de vídeos
do acervo áudio visuall pesquisas: 1.849 ao acervo bibliográfico e 51 a documentação do
Arquivo Histórico.
Profeta de Infomlatização e Tratamento do Arquivo Histórico do MNBA: Fundos sobre as
Re/anões eras//-Espinha.encaminhado para a Conarq e o Arquivo Nacional/RJ, para
implantação de um banco de dados para o acervo do Arquivo Histórico.

- Visita dos professores e estudantes do curso de Biblioteconomia da Universidade Estadual de
Londrina e dos estudantes do curso de Museologia da UNIRIO.

- Participação 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 lphan.

Eventos
- ll Concurso OSB Nelson Freire para novos Talentos Brasileiros 2004.

Produção do vídeo: Em Busca de uma Atmosfera. Galeria do Século XIX -- Direção: Elyseu
Visconti Cavalheiro e Guilherme Whitaker.
Projeto Casa Vogue -- participação nas etapas de produção -- Sala do Barroco Italiano. Para
divulgação do MNBA na revista.

- Prometo Telelistas 2005: para divulgação do acervo do Museu Nacional de Belas Artes.
- Cerimónia de assinatura do convênio para Restauração e Modernização do Museu Nacional de

Belas Artes e Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro; o Museu da Inconfidência em Ouro
Preto; e do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira em Salvador. Realização: Programa
Monumenta, CEF/MinC/lphan/MNBA.
Filmagem do curta metragem "Berenice", livre adaptação de Edgar Allan Poe -- Faculdade de
Cinema da UFF -- Universidade Federal Fluminense. Direção: Bruno Gonçalves Duarte.
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia -- Projeto: Ciência, Tecnologia, História e Arte --
Nossa Cultura, nosso Património. Realização: Espaço COPPE Miguel Simoni -- UFRJ/MNBA.

Visitação
Total de pagantes: 20.020 pessoas, 13.588 estudantes (pagantes e não pagantes) e 47.656
ingressos oferecidos em cortesias, totalizando 81 .264 pessoas.

Servidores
- Mais de 20 palestras foram proferidas por técnicos do MNBA em diversos pontos do país
- Textos publicados pelos técnicos do Museu em publicações de outras instituições: 14.
- Edição de "Entre duas modernidades", produção de pesquisadores da própria instituição.
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Lançamento da série editorial Coleções do MNBA, dedicada à divulgação de segmentos do
acervo dainstituição.

Museu Histó rico Nacional

Atendimento ao Público: 1 1 1 .000 visitantes

O prédio e o entorno
Tratar e modernizar a estrutura do complexo arquitetõnico que abriga o Museu.
Modernização e tratamento estrutural de uma ala de grande importância histórica e arquitetõnica
junto á área onde há muitos séculos se erguia a Fortaleza de Santiago.

- Implantação de sistema de iluminação e climatização mais modernas nas galerias do circuito de
expostçoes.
Foi necessária a transferência/implantação de sanitários em local apropriado uma vez que os
banheiros públicos se encontravam em áreas de concentração das obras do museu.
O café foi fechado e foram instaladas máquinas para suprir esta necessidade durante as obras.
Instalação de elevador e escadas rolantes na ala da Fortaleza de Santiago, modernizando e
propiciando mais conforto aos visitantes.
Implantação de equipamentos específicos para beneficiar visitantes idosos e ou deficientes

Instalação de um elevador especial. no circuito de exposições permanentes, para o
deslocamento em cadeira de rodas.

- Instalação de equipamentos de refrigeração em 03 galerias. oferecendo um conjunto com cerca
de 3.000m:, modernização de toda a ala, dispõe de elevador e escadas rolantes, sendo também
climatizada, possibilitando mais conforto ao público e abrindo possibilidades para receber mais
exposições. Parceria: Fundação Gulbenkian.
Instalação de pontos de rede de alta velocidade de acesso a Internet, viabilizado a necessária

agilidade no trato gerencial e ülnanceiro com os escritórios centrais (MinC/lphan).

físicos

Pátiolnterno
Obras no pátio interno; retirada de um jardim interno construído entre as décadas de 30 e 40.
possibilitando uma melhor visão da arquitetura original do Arsenal Real; baixando o jardim,
viabilizará também uma iluminação mais adequada para as galerias subjacentes, contribuindo
para a modernização do circuito de exposições. criando novas galerias e facilitando a circulação
do público. Neste espaço será implantada uma ampla galeria com mostra permanente da coleção
de meios de transporte além de permitir uma melhor visão da Reserva Técnica. pelo público.
Verba oriunda de Convênio AAHN e Caixa Económica Federal.

Controle de Acervo:
-Peças doadas:1.360 peças
- Doadores: 48
- Empréstimo a terceiros: 105 peças
- Empréstimo de terceiros: 6 peças
- Instituições que solicitaram empréstimo: 5
- Acervo incorporado: 8
- Instituições que emprestaram: l
- Total de peças no depósito do Museu: 2 ( Banco Central do Brasil)
- Total de peças no depósito judicial do Museu: 6
O museu teve seu acervo enriquecido em 1 .528 itens incorporados pela ação de 48 doadores aos
quais se somaram 168 itens bibliográficos. o museu também foi designado para receber objetos
de uma coleção de mobiliário do Séc. XIX -- em legado "pós mortem
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O acervo do museu chegou em 2004 com um total de 263.568 itens

Capacitação de Servidores
CursosRreinamentos Oferecidos
- Doutorado, inscrito: 01 .
- Elaboração e Monitoramento de Convênios e Contrato, inscrito: 01.
- Licitação no Serviço Público, inscrito: 01 .
- Fiscalização e Controle Social da Gestão Pública, inscrito: 01 .
- Autocad, inscrito: 01.
- Contratação sem Licitação no Serviço Público. inscritos: 02.
- Processo Administrativo Disciplinar -- PAD, inscritos: 02.
- Editoração Gráfica, inscritos 03
- Siaü Gerencial, inscritos 02.
- IPD, Windows, Word, Excel. Internet e Power Point. inscritos 02.
- Ourivesaria. inscrito: 01 .
- Execução Orçamentária e Financeira -- Modalidade de Compras no Serviço Público. inscrito 01

Arquivo Institucional
- Com o término das obras de modernização do espaço e adequação de novos equipamentos de

guarda dos documentos, foi formalmente inaugurado o Arquivo Institucional, com a presença do
Ministro da Cultura.
O Arquivo Institucional esta sendo modernizado com o financiamento da Fundação Vitae,
visando ao tratamento do espaço físico e a implementação das condições de armazenamento. O
espaço físico renovado passou de 100m: para 200m: e possibilita o armazenamento e
conseqüentemente a salvaguarda de itens da maior importância.

- Foi dotado de equipamentos, de mobiliário arquivísticos, eletro-eletrõnico e de escritório.
- Com recursos do Fundo Nacional de Cultura, foram adquiridos materiais, tratamentos e guarda

da documentação.

Arquivo Histórico
No Arquivo Histórico foram reproduzidos 1 76 itens. pesquisados 96 itens, acondicionados 1 .624

documentos e analisados 3.385 documentos da coleção Wanderley Pinho -- em processo de
restauração na Oficina de Obras, em Suporte Papel -- continuam a ser identificados, resumidos e
catalogados.

Numismática
- Total de exemplares existentes nas coleções do Departamento de Numismática 1 30.941 itens.
- Foram incorporados 920 itens ao acervo.
- A Numismática esta re inventariando o acervo com método museológico/contábil, implicando

numa atualização do inventário que cobre 3.94%, estando re avaliados 2,95% da coleção.
- Realização de pesquisa para a complementação da exposição permanente "As Moedas Contam

a História", e mantendo o atendimento a outras instituições num total de 74 atendimentos.

/'''\.
Processamento Numismática
- Registro: 198
- Movimentação de Acervo: 62
- Avaliação: 3.870
- Classificação: 12.053
- Higienização: 935

Reserva Técnica
- Deslocamento de itens da reserva técnica visando ao armazenamento de partes das coleções

em locais adequados, dentro e fora do museu.
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Armazenamento temporário de certos itens da coleção de mobiliário de grandes dimensões.
após entendimentos diretos com o Exército foram alocados no Arsenal de Guerra, no Caju, são
monitorados. recebendo tratamento sistemático de técnicos do museu, executando a
higienização e desinfestação do acervo quando necessário.

Laboratório de Conservação e Restauração
Foram desenvolvidas ações de tratamento de restauro estrutural e/ou intervenções para
higienização química.

Oficina de Madeira
Responsável pela restauração de três carruagens do Séc. XVlll, de 17 itens diversos

Oficina de Conservação
Responsável pela higienização de l0.672 itens e restauração de 04 lustres

Oficina de Pintura
Responsável pela restauração de 19 telas e duas carruagens

Oficina de Papel
Responsável pela restauração de 9.060 folhas da coleção de Wanderley Pinho

Oficina de Têxteis
Responsável pela restauração de 27 peças

Exposições de Longa Duração
Colonização e Dependências Farmácia Homeopática Teixeira Novaes; Memória do Estado
Imperiall No Tempo das Carruagensl Expansão Ordem e Defesas Na Velocidade do Prótonsl Hall
dos Arcazesl Pátio dos Canhões; Pátio da Minerval Bandeiras Históricasl Pátio de Santlago; Sala
Instituto Camões; As Moedas Contam A Histórias Arte Sacra, Simbolismo e Devoçãol Sala da
Rotunda e Hall de Circulação do Térreo. Com um total de 4.891 itens expostos.
Parcerias: AAMHN, Brascan, Fundação Roberto Marinho, MinC/lphan. Coca-Cola, Petrobrás,
Mercedes Benz, Michellin, Banco de Boston, Instituto Camões, BR Distribuidora.

Exposições Temporárias
Comunicação Escrita: Coleçao do Museu Histórico Nacionall Memória Compartilhada -- Retratos
na Coleção do Museu Histórico Nacionall No Meu Próprio Espaço (mostra da artista portuguesa
Ana Pimentel)l Desenhos de Criança de Terezin (Acervo do Museu Judaico de Praga)l Salvando o
Passado... Inspetoria de Monumentos Nacionais do Museu Histórico Nacional; Pergaminhos do
Mar Morto (Acervo do Instituto de Antiguidade de lsrael)l Artes Tradicionais de Portugal (Acervo da
Fundação Gulbenkian/Portugal); A Presença Holandesa no Brasíl: Memória e Imaginário (Acervo
do MHN e do IFGB); Abril Abril: O Despertar da Liberdade e Tempo da Língua.
Parcerias: AAMHN; Instituto Camões Portugal; Museu Judaico Rio de Janeiro/Governo da
República Tcheca, Museu Judaico de Pragas IAA/Calha Produçõesl Fundação
Gulbenkian/Portugal.

Exposiçõesltinerantes
Pelas Ruas e Calçadas e Imagens do Brasil.
Entidade: Prefeitura Municipal de Cabo Frio/RJ e MHN

Programas Especiais/Eventos Culturais e Sócio-Culturais
Dia Internacional dos Museus, com a presença do Diretor de Museus e Centros Culturais do
lphan, foi lançado os Anais do MHN vo1. 36 e realizada a Mesa Redonda e inauguração da
exposição "Salvando o Passado -- A Inspetoria de Monumentos Nacionais do MHN"
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Com a presença do Ministro de Estado da Cultura do Brasil, Primeiro Ministro de Portugal e
outras autoridades representativas das esferas cultural e política do Brasil e de Portugal
prestigiaram a inauguração da primeira etapa da obra de modernização e da Exposição "Artes
Tradicionais de Portugal", organizada pela Fundação Gulbenkian, e foi assinado o Protocolo de
Cooperação entre o MinC/lphan/DEMU e o Ministério da Cultura de Portugal.
Festa anual da Associação dos Amigos do Museu Histórico Nacional com a entrega de medalhas
incluindo programa musical e inauguração da exposição: "Arte Sacra, Simbolismo e Devoção na
Coleção do MHN"
Colóquio Associação Internacional dos Museus de História, incluindo visita guiada e palestra no
auditório do Museu. cerca de 100 participantes do 7' Colóquio da Associação Internacional dos
Museus de História "Como Organizar um Mundo Multipolarizado", realizado na Universidade de
São Paulo.
Mesa Redonda com psicólogos e historiadores, por ocasião da inauguração da Exposição
"Desenhos das Crianças de Terezin", promoção do Museu Judaico do Rio de Janeiro e do
Governo da República Tcheca.
Seminário de Empresários: Realizado pela Fetranspor com apresentação da peça "Navegar é
preciso"
Palestra do Almirante Amlando de Senna Bittencourt, Diretor do Património Histórico e Cultural
da Marinha, em celebração ao Almirante Barroso.
Palestra "Agnosis Universal e os Manuscritos de Qunram". evento paralelo à exposição dos
Pergaminhos do Mar Morto.
VI Jornada de Políticas Públicas, para a mellhoria da qualidade de vida na terceira idade. em
conjunto com a Secretaria Especial da Terceira Idade, Renascer na Tradição. Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, UFF e outras entidades.
"Musica no Museu". realização mensal, em promoção conjunta com a Carpex Empreendimentos
e Promoções, foram realizados 07 programas.

Projetos e Programas Educativos
Voltados para professores e alunos das escolas públicas e privadas, e grande número de
escolares os programas oferecidos foram: Espaço Museu Construção do Saber, com 129
participantesl Visitas Agendadas, com 27.585 participantes e Projeto Fetransport (Transporte
Gratuito de Escolares da Rede Pública), num total de 1 .800 estudantes

Comunicação e Divulgação
O Site no museu na Internet é bilíngüe - WWW:museyhistoriconacional.com.br, onde estão
disponíveis informações sobre a programação, os setores, obras de modernização e com 12
galerias virtuais com 520 imagens, foram contabilizadas 1 1 1.000 visitantes e 204.000 consultas
do exteriore do Brasil.

- Foram veiculadas matérias sobre o museu em 47 páginas de jornal tipo JB e na mídia eletrõnica
o equivalente a 03:00 horas (rádio e televisão)

Centro de Referência Luso Brasileiro
Ações de caráter sistemático/ permanentes: Pesquisa e produção científica.
Com o apoio do Instituto Camões do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. o Centro
de Referência Luso Brasileiro cuja produção e atualmente reconhecida nacional e
internacionalmente.

O Centro desenvolve uma gama de atividade que incluem a promoção sistemática de seminários
palestras e ou eventos, de cunho acadêmico, atuando de forma integrada com as áreas do museu

Pesquisas Realizadas
Expressões da Expansão do Mundo Luso-Atlântico no Acervo do Museu Histórico Nacional" -
tempo dos Bragança, já acessível no "site" e tempo das colónias, já acessível em cd-rom e no
"site'
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'A Inspetoria de Monumentos Nacionais" -- pesquisa em comemoração aos 70 anos de criação
da Inspetoria de Monumentos Nacionais, deu lugar a uma exposição e a eventos acadêmicos.
"0 Museu e seu Entorno" -- pesquisa voltada para o projeto de exposição "Museu Histórico
Nacional: de Fortaleza a Museu de História Brasileira" implantada na área modernizada da
Fortaleza de Santiago.
"A Ocupação Holandesa retratada no acervo do Museu Histórico Nacional" - voltada para a
realização da exposição -- evento paralelo ao Seminário Internacional: "A Presença Holandesa
no Brasil: Memória e Imaginário
A Coleção de "Artes Sacras" no acervo do Museu Históricas Nacional - voltada para a realização
de exposição.
As coleções do acervo de numismática pertinentes a História do Brasil - voltada para a
complementação da exposição permanente.

Atividades Didático e Pedagógica
- O Centro de Referência Luso-Brasileiro, participou da mesa redonda -- "Mudanças Políticas no

Brasil e em Portugal", abordando os acontecimentos de abril de 1964 no Brasil e em Portugalt
Mesa Redonda Internacional: Relações Luso-Brasileiras: uma visão sobre a influência do Brasll
e dos portugueses de regresso a Portugal, em diferentes aspectos sócio-económicos e de
Seminário Permanente. atividade anual do CERLUB, com o tema "As trajetórias do património
em comemoração aos 70 anos de criação da Inspetoría de Monumentos Nacionais, foram
realizados em eventos: "Antigos e Modernos": primeiras iniciativas de preservação de
monumentos nacionais; Imaginação museal. Museu, memória e poder de Gustavo Barroso.
Gilberto Freyre e Darcy Ribeiros lphan: rupturas e continuidade e Políticas de aquisição de
acervos: os museus sob a égide do lphan.
Semana Nacional de Ciências e Tecnologia incluindo visitas guiadas. exibição de filmes e
debates, parceria com o COPPE da UFRJ.

- Seminário Internacional "A Presença Holandesa no Brasil: Memória e Imaginário". parceria com o

Cursos de Aprimoramento para Estudantes e Profissionais e para o público específico, foram
realizados 06 cursos de curta duração voltados para a capacitação/aprimoramento de
estudantes profissionais. Cursos: "0 Que é um Livro Raro: Gestão de Coleções Especiais". "Arte
Sacra", "Nobiliarquia Brasileira: Títulos e Brasões", "Cleópatra do Egito: Da História ao Mito"
Organização de Acervos Fotográficos" l e ll e para o público específico foram realizados os

cursos: Técnicas de Vendas e Negociações. parceria com a Associação Ser Cidadão e com
patrocínio da Ford Foundatíon, através do Setor de Projetos Sociais em conjunto com a
Associação Beneficente São Marinho, foi realizado o curso no Mundo do Trabalho. recebendo e
orientando jovens para estágios e curso intensivo voltado para técnicas de Instituições Públicas,
sobre Pregões Eletrõnicos. com o apoio financeiro do IBGE, com um total de 157 participantes.

IHGB

Atividades em 2004
- Anais do Museu Histórico Nacional, edição do 35' volume do Museu Histórico.
- Livro do Seminário Internacional -- Museus e Cidades
- Catálogo: Memórias Compartilhadas. da exposição de Retratos no Acervo do Museu Histórico
- Produção dos Anais do Museu Histórico Vo1. 36.

Museu de Biologia Mello Leitão

O museu permaneceu aberto e em funcionamento durante todo o ano de 2004

Atendimento ao público (visitação e biblioteca): 132.312 visitantes incluindo o público de eventos
externos.
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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 visita a Estação
Biológica de Santa Lúcia, constando de professores, pesquisadores e estudantes, de diversas
Instituições nacionais e estrangeiras, tais como:
- Centro de Educação Superior - UNIVIX(ES)l
- Centro de Pesquisa do Cacau - CEPEC(BA)l

Centro Regional de Educação à Distância de Santa Teresa (ES)l
Centro Superior de Vila Velha -- UVV(ES)l
Centro Universitário do Espírito Santo - UNESC(ES);

- Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa - EAFST (ES)l
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória -- EMESCAM (ES);

- Escola Superior São Francisco de Assis -- ESFA(ES);
Escola de Ensino Superior do Educandário Seráfico São Francisco de Assis - ESESFA (ES)l
Faculdade de Ciências Aplicadas "Sagrado Coração" -- UNILINHARES(ES)l

- Faculdade de Ciências Económicas de Colatina - FACEC(ES)l
- Faculdade Estácio de Sá de Vitória (ES)l

Faculdades Integradas Espírito-santenses - FAESA (ES)l
- Faculdades Vitorianas de Tecnologia e Ciências Contábeis - FAVI (ES)l
- Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica - IPEMA (ES);

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazõnia - INPA (AM);
- Jardim Botânico de Genebra (Suíça);

Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RJ);
- Museu Nacional (RJ);

Jardim Botânico de Nova lorque (E.U.A.):
- Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (MG)l
- Prefeitura Municipal de Santa Mana de Jetibá (ES)l

Prefeitura Municipal de Vila Velha (ES)l
Prometo Tartarugas Marinhas - TAMAR/IBAMA (ES)l
Sociedade Espanhola de Ornitologia (Espanha)l
TV Gazeta (ES);
Universidade São Paulo -- USP(SP);
Universidade Estadual de Londrina -- UEL (PR);

- Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP (SP);
. Universidade Estadual Santa Cruz - UESC (BA);
- Universidade Federal de Minas Gerais -- UFMG (MG)
- Universidade Federal de Viçosa -- UFV (MG)l

Universidade Federal do Espírito Santo -- UFES (ES);
- Universidade Federal do Rio de Janeiro -- UFRJ (RJ);
- Universidade Verga de Almeida -- UVA(RJ).

Funcionamento de Museus da União
- Funcionamento básico e manutenção do Museu: Manutenção e preservação de bens imóveis e

acervos: atendimento ao públicos promoção e participação em exposições e datas
comemorativas e apoio às pesquisas; regularização do sistema de marcação de animais em
cativeiros do Museu: aquisição de materiais e serviços para marcação dos animais em cativeiro
com anilhas e microchíps, atendendo à legislação específica sobre marcação de animais em
cativeiro

Modernização de Museus
- Dotar o museu de maior autonomia para execução de eventos ou outras atividades educativas e

culturais; modernização do sistema de informática: implantação de um sistema de rede entre os
computadores do museu e implantação de um sistema de acesso à Internet banda larga.
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permitindo maior agilidade na comunicação interna e externa do museus revitalização de
exposição de longa duração: proposta museológica e museográfica de técnicos do IPHAN para
a exposiçãol de longa duração sobre animais taxidermizados no museu e aquisição de
equipamentos audiovisual visando modernizar a forma de apresentação do acervo biológico do
museu

Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos
- Exposição temporária para o Dia Internacional dos Museusl Exposição de longa duração

"Augusto Ruschi em Imagens"; ações de educação e difusão no museu: participação na Feira do
Verde, com apresentação de uma exposição de curta duração "A vida dos Morcegos";
organização de evento no museu em data comemorativa ao nascimento de Augusto Ruschi e
contratação de consultoria para elaboração de roteiros educativos enfocando as aves da
exposição de longa duração do museu; estudos preliminares para a revitalização da exposição
de longa duração do museu: produção de versão preliminar de apresentação multimédia
enfocando sons e imagens de aves da mata atlântica representam uma importante etapa na
modernização da apresentação da exposição de longa duração do museu sobre animais
empalhados.

Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e
Requalificação
- Participação de servidores em cursos e eventos técnico-científicos -- curso Software para

Bibliotecas (MARC21 ) -- Formato Condensado para Dados Bibliográficos, em Vitória/ES

Outras Ações Desenvolvidas pelo Museu de Biologia Mello Leitão
- Educação e difusão científico-cultural: projeto "Educação Ambiental: Uma forma de Sobreviver' --

visa reforçar as ações educativas do museu. por meio da disponibilização de recursos humanos
sob a coordenação de profissional especialista pelo período do projeto. promovido pela
Sociedade dos Amigos do Museu de Biologia Mello Leitãol

- Curso de Ilustração Científica, o curso visa oferecer ao público acesso a técnicas de ilustração
científica, promovido pela Sociedade dos Amigos do Museu de Biologia Melão Leitão;

- Prometo Cinema BR em Movimento, exibição de filmes nacionais em comunidades sem acesso
direto à salas de cinema, foram realizadas 51 sessões para estudantes, grupos especiais e
comunidade em geral e 1 4 sessões em escolas do interior do município;

- Evento "Escola Viva 11" . organizado pela Escola Superior São Francisco de Assim, onde foram
executados dois projetos: "Cineclube", apresentação de vídeo para público infanto-juvenil e
Conhecendo a Estação Biológica de Santa Lúcia", visita monitorada com a comunidade local

nessa área de preservaçãol
Comemoração do Dia Internacional dos Museus, com a inauguração da exposição fotográfica
Anfíbios do Espírito Santo", exibição de sessões de cinema dentro do projeto "Cinema BR em
Movimento" e apresentação musical com a banda local "0 Quarto
Evento Comemorativo ao 55o Aniversário da Fundação do Museu de Biologia Mello Leitão -
inauguração da exposição fotográfica sobre Augusto Ruschi, palestra sobre a vida e obra de
Ruschi, coquetel e show musical com o regional de choro "Carne de Gato"
Realização do evento "Festival das Flores", realizado na praça murucipal para divulgação da
floricultura, organizado pela Associação dos Produtores de Flores do Estado do Espírito Santo e
com parceria do Museu; organizado pela Associação dos Produtores de Flores do Estado do
Espírito Santo;
Encontros Corredores Ecológicos e Municípios da Região Centro-Norte-Serranas seminário
realizado no Museu, com representantes de sete municípios da região centro-norte-serrana do
estado do Espírito Santo. parceria entre o Museu e o Projeto Corredores Ecológicos.
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Pesquisa e Acervo
- Apoio a atividades de pesquisa -- conservação e ampliação das coleções biológicas e apoio a
projetos de pesquisas institucionais ou individuais tais como: (monografias, dissertações, teses,
etc.)

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).

Boletim do MBML
- Editoração impressão e distribuição do Boletim do MBML n' 1 7

Reconhecimentos
- Prêmio Muriqui 2003 -- O Museu recebeu o prêmio do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera

da Mata Atlântica (CNRBMA). tem como objetivo incentivar os trabalhos mais significativos de
pessoas físicas e entidades públicas e privadas, nacionais ou internacionais, que tenham se
destacado por suas atividades em benefício da proteção da biodiversidade, do desenvolvimento
sustentável ou do conhecimento científico na Mata Atlântica, o prêmio foi entregue durante as
comemorações do Dia da Mata Atlântica. no Senado Federal, Brasília.

- Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - Os Postos Avançados são centros
de divulgação das idéias, conceitos. programas e projetos desenvolvidos pela reserva, existem
21 postos,'sendo dois no Estado do Espírito Santos. o museu participou do I' Encontro dos
Postos Avançados da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, em Coruripe (AL);

- Pólo de Educação Ambiental do Estado do Espírito Santo, a Secretaria Estadual de Meio
Ambiente passou a implementar uma política de educação ambiental para o Espírito Santo,
criando centros de apoio às atividades educativas em diferentes regiões do Estado - os pólos de
educação ambiental, foram atendidas mais de 9.700 pessoas por meio de visitas monitoradas no
próprio museu ou em áreas de preservação do município, oficinas, palestras, dentre outras
atividades.

Parceriaslnstitucionais
Foi possível estabelecer por meio de instrumentos formais ou mesmo trâmites burocráticos
parcerias que viabilizaram a execução de uma série de atividades no museu.
: Associação dos Produtores de Flores do Estado do Espírito Santo - ASSFLORES (ES);
- Centro Superior de Vila Velha -- UVV (ES);
. Comerciantes de Santa Teresa(ES);
- Destacamento de Controle do Espaço Aéreo Santa Teresa - CINDACTA 1 -- DTCEA -STA

- Escola Agrotécnica Federal de Santa Teresa (EAFST (ES);
. Escola Superior São Francisco de Assis - ESFA (ES)l
. Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica - IPEMA(ES);
- Instituto Estadual de Meio Ambiente - LEMA (ES);
- Museu Nacional (RJ)l
- Polícia Federal(ES)
- Prefeitura Municipal de Santa Teresa (ES)l

Primeira Igreja Batista de Santa Teresa (ES)l
- Rádio Comunitária Canal FM (ES)l
- Reserva Biológica Augusto Ruschi/IBAMA (ES);
- Sociedade de Amigos do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão -- SAMBIO (ES)l
- Universidade Federal do Espírito Santo - UFES (ES)

ES
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Paço Imperial

Atendimento ao público: 320.000 visitantes (público pagantes, não pagantes e escolares)

Exposições
- "Alex Flemming

Exposição de obras em acrítica sobre plotter. desenhos, gravuras e objetos de parede.
Apoio: MinC, IPHAN e Associação dos Amigos do Paço Imperial.
Atelier Finep:
Artistas :
- "Anna Mana Maiolino -- Arroz e feijão -- 2'. versão
- "José Damasceno -- Ensaio sobre observação com lâmpada relativa"
- "José Bechara -- Área de serviço'

Marcelo Silveira -- Bochinche"
Gilvan Samigo"

- "Carmela Gross -- Aurora"
Exposições com instalações, gravuras e esculturas.
Parceria: FINEP- Financiadora de Estudos e Projetos -- Ministério da Ciência e Tecnologia.
Apoio: IPHAN, Associação dos Amigos do Paço Imperial, Varig e Alves Tegam Embalagens
Especiais
Panorama da Arte Brasileira 2003 (Desarrumado) 1 9 Desarranjos
Exposição com instalações, gravuras e esculturas.
Parceria: MAM SP(organização)
Apoio: ltaú Cultural. Ministério da Cultura, IPHAN e Associação dos Amigos do Paço Imperial.
Raul Mourão - "Entonces (cem esculturas)"
Exposição de esculturas.
Apoio: IPHAN, Associação dos Amigos do Paço Imperial e AAPI.
Carlos Bernardini - "Espaço permeável 2004"
Apoio: IPHAN. Associação dos Amigos do Paço Imperial e AAPI.
lvan Serpa
Exposição reconstrói a trajetória do artista. com cerca de 200 obras em óleo, papéis, objetos,

Parceria: Banco Pactual.
Apoio: IPHAN, Associação dos Amigos do Paço Imperial e AAPI.

- "Olinda: Arte em toda Parte

Exposição de obras dos vencedores de concurso realizados pela FINEP na cidade de
Olinda/PE.
Parceria: FINEP -- Ministério da Ciência e Tecnologia.
Apoio: IPHAN. Associação dos Amigos do Paço Imperial e AAPI
Exposição Tudo é Brasil
Parceria: ltaú Cultural, Ministério da Cultura, IPHAN e Associação dos Amigos do Paço Imperial
Carlos Zílio: "Trabalhos sobre Papel"
Exposição com 70 trabalhos de fases diferentes do artista.
Parceria: Petrobrás.
Apoio: IPHAN e Associação dos Amigos do Paço Imperial
O Século de um Brasileiro: Coleção Roberto Marinho.
Exposição com cerca de 240 obras de arte da Coleção Roberto Marinho.
Parceria: Fundação Roberto Marinho e TV Globo
Apoio: IPHAN, Associação dos Amigos do Paço Imperial e AAPI

etc
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Biblioteca Paulo Santos
- Realização de oito reuniões na REDARTE - Rede de Bibliotecas e Centros de Informação em

Recebeu 72 obras como doação.
- Atendimento de pesquisas pela Internet, recebimento de 10 consultas por mês, alguns pedidos

são atendidas pelo envio de cópias pelo correio. outros através do escaneamento de imagens e
envio pela própria Internet.
O arquivo de recortes de jornal (clipping) tem tido muito bom resultado, do ponto de vista da
receptividade dosleítores
Tratamento técnico em 383 livros, folhetos, teses, vídeos, cd-roms e catálogos e 19 registro da
Memória Técnica do Paço
Consultas Técnicas: 700
Alimentação da chamada Memória Técnica do Paço.

Arte

Atividades Educativas
Visitas ao prédio/visitas monitoradas envolvendo 45.000 participantes (estudantes, grupos
comunitários, público espontâneo).
Visitas com parcerias: ONG -- Casa das Artes de Educação e Cultura -- "Projeto Vivendo a
Cidade" -- visitas a instituições culturais, científicas e históricas da cidade do Rio de Janeiro
envolvendo 320 crianças e comunidades de baixa renda.
Oficinas de Artes e Práticas de Leitoras: Oficina de Artes Plásticas envolvendo 200 participantes
(crianças de escolas públicas e idosos)l Parceria: Roberto marinho e Oficina de Contadores de
História envolvendo 90 participantes (profissionais de diferentes áreas)

- Capacitação de professores e monitores nas linguagens das exposições envolvendo 1 00
professores de escolas públicas e particulares; Parceria: ltaú Cultural.

- Capacitação dos seguranças do prédio envolvendo 32 seguranças.
- Evento: Lançamento acompanhado de debate, do filme documentário "Yawa - A História do

Povo Yawanawa", envolvendo professores universitários, cineastas, estudantes e público em

Preservação do Monumento:
- Manutenção das instalações do Paço Imperial.
- Obras emergenciais de reparo do madeiramento do Paço Imperial (Torreãol Sala

das Princesasl Sala Arquitetura -- cúpula da sala 13 de maio e Depósito de obras.
- Obras de troca de grampo de fixação das telhas em toda cobertura do Paço Imperial.
- Obras de troca das calhas da Sala do Tronco e Torreão
- Colocação de sub-coberturas do tipo Tyvek -- Sala Trono, Sala Gomes Freire e Biblioteca

Paulo Santos -- telhados do Paço Imperial.
- Descupinização do novo madeiramento Torreão; Sala das Princesasl Sala Arquitetura --

cúpula da sala 13 de maio e Depósito de obras.
- Aquisição de 1 20 (cento e vinte) novas cadeiras para a sala dos Archeiros.
- Aquisição de equipamentos para a museologia e informática.

geralr

Melhorias das Exposições Permanentes:
- Contratação de pesquisador para desenvolvimento de pesquisa sobre a arquitetura do prédio

ao longo de sua história.
- Execução de 04 (quatro) maquetes do monumento - período da história.
- Complementaçao através de 10 novas maquetes do modernismo da maquete da exposição

de arquitetura
- Revisão da Exposição Atelier Sérgio Camargo.
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Museu da Inconfidência

Projeto de Reformulação da Exposição Permanente
Apoio: Departamento de Museus/lphan e Associação dos Amigos do Museu da Inconfidência.
Patrocínio: CEF, Petrobrás, ACESITA e Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Com
financiamento direto da Vitae. foram concluídas ações que permitem o acesso e atendimento a
pessoas necessitadas de cuidados especiais.

Participação em Seminários e Reuniões
- Participação do Museu na reunião dos presidentes de repúblicas do Mercosul, cujos eventos

foram realizados na Casa de Câmara e Cadeia.
- Participação no Seminário F'afHmón/o e /Wusea//zação; del)ates afia/s. em Belo Horizonte,

promovido pelo IEC/PUC/MG.
- Participação na Jornada aras// Espinha. A4useus no /Mundo Confempo/áneo, no Museu de Arte

Contemporânea de Niterói/RJ, promovido pelo DEMU/lphan.

Semana dos Museus - Comemorações do Día Internacional de Museus
Objetiva atrair ao museu o público visitante, busca a cada dia maior proximidade da comunidade,
valorizando ainda mais o papel dinâmico que tem o Museu como íntermediador cultural e de
inclusão social. Foi planejada pela Área Pedagógica e o tema abordado foi "Os Museus e o
Património Imaterial". Número de participantes: 1 .860 pessoas aproximadamente. Programação:

Divulgação nas escolas. associações de bairros, jornais, emissoras de rádio e TV.
- Inauguração da Exposição do artista plástico contemporâneo, lvan Marquetti, na Sala Manoel da

Costa Athaíde.
Apresentação do Coral Querubins do Horizonte.

- Atividades Lúdicas na Praça com jogos e brincadeiras ligadas ao Museu da Inconfidência e ao

"Viagem p/foresca através do A4useu da /néon/fdénc/a": relatos históricos contidos dentro do
contexto do acervo feitos pela Cia.Teatral Os Losna.
Apresentação da Sociedade Musical Bom Jesus das Flores.

- Telão na Praça Tiradentes - exibição de vídeos da série "Museus do Brasil"
Apresentação do espetáculo O Diletante (teatro de papel) - Grupo Tramóya.

- Apresentação do Flautista James Strauss.
- Apresentação da Sociedade Musical Bom Jesus de Matozinhos.

Apresentação de Peça do Grupo Teatral "Os Losna", de Ouro Preto/MG: apresentada todos os
dias da semana, desenvolvendo dois temas: "0 casamento de Dom Pedro ll e Dona Teresa
Cristina" e "Hábitos de Higiene

- Exposição Temporária "Vitrine do Dia": montada e desmontada todos os dias. durante a semana.
havendo alternância de um ou mais dos objetos selecionados para o evento. Os objetos
utilizados foram higienizados.

Acervo

Semana de Comemorações dos 60 Anos de Criação do Museu da Inconfidência
- Abertura da exposição /bebé Camarão -- .ides G/á/loas na Sala Manoel da Costa Athaíde.
- Workshop "0 Museu e a Cidade
- A,7uset/ de Po/fas ÁI)ermas; visitas orientadas à reserva técnica, arquivos, biblioteca, laboratório

de restauração, setor de musicologia, setor de documentação e pesquisa. com realização de
palestras.

- /// Fesf/va/ Ouroprefano de Bandas: participação de 5 bandas oriundas de Ouro Preto, ltabirito,
Ouro Branco e Barão de Cocais.
Telão na Praça -- Exibição do vídeo institucional do Museu da Inconfidência e documentários
sobre Ouro Preto.
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Concerto de música do período colonial com a participação do grupo instrumental "Camerata
Athaíde" e do coral "Madrigale Nansen"

- Show pirotécnico - Mirante da ladeira Jogo de Parva, morro São Sebastião.
Lançamento do catálogo "15 Anos de Exposições da Sala Manoel da Costa Athaíde"; do 3'
volume com transcrições de obras musicais "Música do Brasil Colonial" e do 3' número da
revista "Oficina do Inconfidência

- Missa ou culto ecumênico em comemoração dos 60 anos do Museu, Capela da Ordem Terceira
de Nossa Senhora do Monte do Carmo.
Concerto de encerramento com o Coral Calíope e Orquestra de Cordas Barroca de Belo
Horizonte. no Teatro Municipal Casa da Opera.

Número de participantes: 2.500 pessoas aproximadamente.
Realização da Oficina MemóHa e Pafrfmõn/o. entre o s/ngu/ar e o un/versa/, cuja proposta foi
refletir sobre as categorias memória e património. Foram 30 participantes entre educadores,
pesquisadores, especialistas e trabalhadores de museus e instituições de Ouro Preto, Mariana e
Belo Horizonte

Programa ADAI (Apoyo ao Desarrollo de Archivos lberoamericanos)
Execução do projeto concluída e apresentação do relatório final à Secretaria da Unidade Técnica
do Programa. Atendendo nova convocatória, elaborou-se projeto para prosseguimento da
microfilmagem do acervo arquivístico histórico - série Inventários.

Projetos elaborados
Realização de vídeo para registro da exposição permanente e das modificações feitas a partir da
execução do Prometo de Reformulação.
Museu em Tempo de /covas L/r7guagens, elaborado em conjunto com as áreas de arquivo.
educação, conservação e musicologia, para participação como Seminário no Fórum
Internacional das Artes, promovido pela UFOP

- Reinstalação dos sistemas de alarme contra roubo e incêndio. para os anexos 1, 11 e lll (Casa do

- Pintura da Casa do Pilar.
. Restauração de Acervo Têxtil
- Aquisição de peças sacras para o Museu da Inconfidência (espólio Dr. Gerardo Trindade).
- Aquisição de Equipamento para o Auditório: impressora, pedestal de microfone e projetor

multimídia.
-Revitalização do anexo l e restauração de retábulo.
- Preservação de acervos do Museu da Inconfidência: readequação de espaços e de

acondicionamento, apresentado ao BNDES, para solicitação de financiamento, envolveu
profissionais que atuam no mercado (fora do quadro do lphan).

- Esboço do projeto para a realização da exposição temporária Tec/dos e cozimenfos. da fábrica
ao restauro.

Pilar)

Atendimento ao Público
- Registradas em livro próprio, cerca de 350 consultas feitas exclusivamente ao Arquivo Histórico,

além dos atendimentos via correspondência, telefone e e-mal/.
Realização de visitas técnicas: atendemos a diversas instituições. como a Escola Bayeux, de
São Paulo, visitas anuais e alunos do curso de restauração, p.romovido pela FAOP, além de
alunos da região de Ouro Preto que participam dos projetos da Área Pedagógica. Cada turma é
formada, em média, por 15 a 20 alunos.

- Atendimento a pesquisas históricas variadas por solicitações institucionais, consultas telefónicas,
e-maias e correspondências.

- Atendimentos a usuários internos e externos.
Apresentação de informações consubstanciadas de 14 objetos do acervo museológico
selecionados para participar da Exposição Temporária "Fé, Engenho e Arte -- Aleijadinho. Mestre

232



do Barroco no Brasíl", a ser realizada no Museu do Vaticano, ltália pela Empresa Brasil
Connects, sediada em São Paulo, em parceria com o Vaticano.

Atividades diversas
- Revisão e encaminhamento de documentos infestados para congelamento a seco.
- Acompanhamento do estado das salas de armazenamento, com relação a limpeza. umidade

relativa e temperatura.
Reorganização e vistoria periódica da mapoteca, que guarda documentos especiais
Acompanhamento de filmagens, fotograülas e digitalização do acervo especial.
Revisão do Caía/ogo da Sa/a A4anoe/ da Costa .4fhayde 79852000, realizada em 3 etapas e
publicado em 2004.
Realização de fotos de documentos selecionados para a exposição nos Museus do Vaticano, sob
o título: "Fé. Engenho e Arte - Aleijadinho. Mestre do Barroco do Brasil"
Parceria na organização da Semana do Aleijadinho, promovida pelo Museu do Aleijadinho.
Seleção de cursos e oficinas a serem ministrados durante o Fórum das Artes/UFOP

- Filmagem no Museu para o programa "Viação Cipó", da TV Alterosa, sobre a Inconfidência
Manei ra
Apresentação pública, em Belo Horizonte. da pesquisa de dissertação de mestrado, no projeto
Novos Registros, a convite do Arquivo da Cidade de Belo Horizonte
Filmagem para o programa "Terra de Minas". da 'lV Globo. com entrevista gravada sobre o
conteúdo das devassas pertencentes ao AHMI.

Publicações do Museu da Inconfidência
Edição da "Oficina do Inconfidência: revista de trabalho": publicação técnico-científica para
difundir estudos e pesquisas que venham a contribuir para a investigação e conhecimento do
acervo museológico do Museu da Inconfidência e do património cultural brasileiro. Edição da
quarta revista (1 .000 exemplares).

- Edição do Jornal "Isto é Inconfidência

Biblioteca
- Organização da biblioteca com a conferência de títulos, possibilitando conhecer o acervo, corrigir

erros na base de dados, na classificação, indexação, no sistema, foram revisados 5.686 títulos.
- Registro, catalogação e indexação de mais de 300 títulos classificados.

Lançamento dos títulos na base concomitante à correção das duplicidades encontradas.
- Diagnosticados problemas operacionais do Hardware e So/tware.
- Remanejamentos das estantes para a abertura de espaços para os novos títulos.
. Atendimento do público usuário externo e interno.
Acerto de numeração e remanejamento de livros.

- Reclassiülcação de vários títulos nas classes de literatura.
Alimentação da base e correções de acordo com os acertos físicos realizados.

- Inserção de vários novos títulos na base de dados bíblia.

Acervo Museológico
Trabalhos de conservação e restauração realizados: Pintura Alegórica "Alegada à Casa Real
Portuguesa". patrocinado pela Alcan Alumínio do Brasil; Cadeirinha de Arruarl Pintura Dona
Mariana Vitórias Imagem Nossa Senhora das Neves; Andorl e Retábulo da Sala da Santíssima
Trindade.

- Conservação preventiva de outras 40 peças.

Acervo Têxtil
Conclusão da restauração das 16 peças do acervo pertencente ao Museu, financiada pela
Fundação Vitae. O projeto contemplou 2 vindas da restauradora ao laboratório do Museu com o
objetivo de executar a recolocação do tecido/seda interno da Cadeirinha de Arruar.
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Acervo Arquivístico
- Tratamento de preservação e conservação: limpeza mecânica e individual dos documentos. com

substituição das antigas capas de guarda e troca das caixas de acondicionamento, de papelão
pelas de polipropileno.

- Tratamento do acerbo infestado por insetos através do processo do congelamento a seco.
- Transcrição de documentos especiais localizados entre os fragmentos higienizados do acer«o

arquivístico, a exemplo de um Apenso, constituído por 22 recibos, datados de 1 790.

Reserva Técnica

Manutenção permanente do acervo armazenado em Reser«a Técnica através de limpeza
acondicionamento e acompanhamento da climatização do espaço físico.

Processamento Técnico do Acervo Museológico
Fichas de catalogação de 190 objetos complementadas e revisadas, perfazendo um total de
1 .952 fichas, de um total de 4.082 objetos do acervo.
Digitalização de 4.085 arquivos de imagens de objetos registrados no Sistema SC4/1# l)ara
l/Undows, totalizando 1 0.266 arquivos digitalizados.

- Registro de 1 5 objetos no SC.4M, dentre os quais uma Chave de Sepultura doada pelo Antiquário
Edson Elias Xavier. 3 objetos encontrados na Reserva Técnica. 8 localizados no Retábulo da
Sala da Santíssima Trindade, um no Gabinete de Trabalho, um desmembrado de outro objeto e
um recolhido do prédio principal do Museu.

Sistema SC4M para Wlndows
Fase final de implementação e correção de erros do Sistema SC4/W para 144ndows -- Sistema de
Controle do Acervo Museológico do Museu da Inconfidência. que armazena e retorna informações
e imagens do acervo museológico. Convênio para Estágios Profissionalizantes. com o apoio da
Universidade Federal de Ouro Preto (ICEB/UFOP).

Documentação Fotográfica do Acervo Museológico
Continuou-se a fotografar objetos do acervo museológico do Museu
tratamento e inserção das imagens no Sistema SC4/W para 1/14ndows.

da Inconfidência para

Eventos
- Programação de férias: cessão de filmes para estudantes e a comunidade em geral, exibição de

12 filmes infanto-juvenis. Número de participantes: 338 pessoas. Apoio: Fotograma Vídeo Clube
eDATE-UFOP
Programa Especial - Dia Internacional da Mulherl Projeto Vídeo Científico, exibição de
documentários, palestras e debates para grupos da 3' Idade, professoras e a comunidade em
geral. Número de participantes: 1 92 pessoas. Apoio: Fotograma Vídeo Clube e DATE-UFOP
Palestra: "Água -- Fonte de Vida': exibição de imagens em data show -- nascentes. rios e
cachoeiras locais - e debate sobre o tratamento da água potável em Ouro Preto. Número de
participantes: 1 70 pessoas. Apoio: Projeto Manuelzão - Minas Gerais.

- Exibição de 8 filmes infanta-juvenis sobre meio ambiente para alunos da rede estadual do ensino
fundamental de Ouro Preto. Número de participantes: 468 pessoas. Apoio: Fotograma Vídeo
Clube e DATE-UFOP

- Exibição de vídeos para crianças atendidas no Museu da Inconfidência pelos Projetos Educativos
e da comunidade em geral. Número de participantes: 106 pessoas. Apoio: DATE/UFOP
27' Semana do Aleijadinho -- exibição de filmes/documentários sobre Aleijadinho: "0 que é
Património, o que é Memória ?" ; "0 Aleijadinho", "Aluísio Magalhães - Sobre Política Cultural"
"Aleijadinho --Vida e Obra" e "Aleijadinho. Paixão, Glória e Suplício". Apoio: Museu do
Aleijadinho, FAOP, Fundação Antõnío Francisco Lísboa e Chocolates Ouro Preto.
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Cessão do Auditório à Instituições e Entidades Diversas
- Reunião para discussão da elaboração do Plano Diretor Prefeitura Municipal de Ouro Preto.
- Reuniões da Associação de Deficientes de Ouro Preto.
- Reunião da 25 ' Superintendência Regional de Ensino
- Reuniões da Comissão Ouropretana de Folclore.
- Reunião da Associação dos Amigos do Museu da Inconfidência.
- Reunião da Secretara Municipal de Educação de Ouro pretos
- Reunião de artistas plásticos ouropretanos sobre a criação do Museu de Arte Moderna na

cidade.
- Aula sobre Imaginária - Fundação de Arte de Ouro Preto.
- Posse Solene da Diretoria da Sociedade São José.

- Exibição de filmes -- Programa Circuito Cultural da Universidade Federal de Ouro Preto.
- Reuniões da AmoOuroPreto -- Associação dos Amigos do Património Cultural e Natural de Ouro

- Semana de Estudos Turísticos da UFOP
- Solenidades comemorativas do Dia de Tiradentes -- Cerimonial da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais.
- Aula inaugural do Programa de Combate às Drogas, da Polícia Militar para escolas do ensino

fundamental.
- Audiência Pública da Câmara Municipal com o Ministério do Meio Ambiente.
- Reunião do Prometo Sorria.
- Reunião do Juizado Eleitoral com os candidatos á Prefeitura Municipal.
- Encontros dos Museus Mineiros do lphan.
- Entrega de Certificados de Dispensa Militar.
- Lançamento da Revista do Programa de Saúde Mental - Secretaria Municipal de Saúde - Ano l
- Palestra sobre Património -- Benedito Tadeu de Oliveira -- Coordenador de ET./SR/lphan.
- l Encontro de Prefeitos Municipais das cidades da região mineradora de Minas Gerais

Pretoe
P"''-\

Exposições Temporárias
Na Sala Manoel da Costa Athaíde. Anexo l do Museu da Inconfidência.
- Esculturas de Ney Araújo - 555 visitantes.
- Brinquedos e Brincadeiras (Acervos dos Museus do IPHAN: Nacional de Belas Artes, Histórico

Nacional e Edson Carneiro) - 804 visitantes.
- Pinturas lvan Marquetti -- 1 080 visitantes.
- Arte Gráfica: desenhos e gravuras de lberê Camargo. Acervo da Fundação lberê Camargo, Porto

Alegre/RS -- 1 148 visitantes.
- Roberto Ferreira dos Santos -- Sussuca, acrítica s/ tela - 850 visitantes.
- Pinturas CHANINA, acervo do colecionador Sérgio Pereira dos Santos -- 238 visitantes.

Visitação
Número de visitantes ao Museu da Inconfidência: 94.616 pessoas, ao Auditório: 5.692 pessoas e à
Sala Manoel da Costa Athaíde: 4.675 pessoas, totalizando 104.983 visitantes. dentre estudantes,
estrangeiros e comunidade em geral.

Área Pedagógica
- Projeto Museu Escola: atende o público e crianças da comunidade local com faixa etária de 9 a

12 anos, a média de público usuário do Museu Escola é de 25 crianças. A filosofia do Prometo se
pauta no ideário do "aprender brincando", nos moldes de uma educação libertadora.
Projeto Girassol: desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, procura
estreitar as relações com a comunidade e a conseqüente ampliação de seu público. O projeto
trabalha com os usuários do Programa Municipal de Saúde Mental. Elaborou-se com o grupo os
temas e foram destacados por eles, espaços conhecidos e a serem revisitados. pessoas da
comunidade e os filmes a serem assistidos.
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Prometo Inconfidências: visitas orientadas ao Museu da Inconfidência para grupos sem faixa etária
definida. agendados previamente. Foram atendidos 43 grupos, com a participação de 1.838
pessoas, sendo que destes grupos 87% foram de escolas públicas, 10% de escolas particulares
e 3% outros grupos.
Projeto Ludomuseu: atende grupos diversos. sem faixa etária definida. trabalha com objetos da
reserva técnica do museu, com a idéia de instigar um olhar investigador sobre os objetos outrora
do cotidiano e que hoje tem a função de documento. Através de jogos..e brincadeiras são
trabalhados os conceitos de património, museu, memória. acervo museológico, bem como a
importância da preservação dos bens culturais para a sociedade. Foram atendidos 43 grupos.
com participação de 91 6 pessoas, dentre alunos de escolas públicas, particulares, universitários
e outros, a maioria atendida é do ensino fundamental (623 alunos).
O Mundo Cabe no Museu da Inconfidência: workshop para os funcionários do Museu, dando
continuidade à programação comemorativa dos 60 anos da instituição, .com o objetivo de
promover a integração do corpo de funcionários, gerando relações de alteridade e respeito
mútuo

Sítio Roberto Burle Marx

Encontra-se sob reponsabilidade do Sítio: bens móveis, 121 acervo natural: aproxlm.adamente
3.500 espécies cultuvidas, sendo 1.433 o total de plantas registradasl acervo artístico. 2.760
peçasl acervo arquivístico, 22m lineares; aceno bibliográfico. 2.650 livros; acervo fotográfico,
1 .800 fotos e acervo videográflco, 1 9 fitas.

Expo: çao P SRBnentetalizando 8.640 visitantes, dos quais 6:449 são pagantes, 1 432 não
pagantes (escolas públicas, instituições filantrópicas) e 759 visitantes optaram pelo programa
implantado pelo Sítio troca de Ingresso por adubos.

Conservação Preventiva e Manutenção das Área? de Expor.ição do Acervo Museológico
Preservação de 1 .143 peças expostas e de 1 .601m: de áreas de exposição do acervo.

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

Iniciativas Comunitárias de Caráter Sócio-Cultural
Apoio à procissão comemorativa ao dia de Santo Antõnio. Parceria: Paróquia Salvadora do
Mundo (Barra de Guaratlba).
Visitação de Grupos de Jornalistas: atendimento personalizado a jornalistas brasileiros e
estrangeiros, guiados em visitas programadas em conjunto com o Rio Convention & Visitors
Bureau e com a RIOTUR.

Processamento Técnico do Acervo Natural . .. . .
Tratamento Fitossanitário, por meio de Convênio de Cooperação Técnica entre o SRBM e o
Município de Macaé.

- Produção de 1 .005 mudas, coletadas 30.780 sementes e 71 espécies de plantas.
- Produção de Mudas Comercializáveis: 372 mudas vendidas. . . .....-. ---.
. Intercâmbio de Mudas e Sementes: entrada de 5.1 1 7 sementes e de 23 mudas e rizomas. sendo

destas 44 novas espécies introduzidas na coleção.
Restauração Paisagística: recuperação do aspecto original. ou dos princípios de composição
paisagística em determinadas áreas do Sítio.
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Projeto de Identificação e Localização de Árvores e Palmeiras do SRBM:
Mapeados 388 indivíduos, dentre árvores e palmeiras, em uma extensão de 22.500m2 de um
total de 365.000m2 do Sítio.
Reconstrução de 16m: do Muro do Orquidário do Sítio.
Manejo e Organização do Bromeliário
Sombral Mello Barreto. restauração dos pilares de sustentação. reestruturação do sistema de
cobertura, substituição das peças metálicas e a tela de proteção (sombrite) deste viveiro de
1 .330m2

Apresentação de um poster do Prometo de Identificação e Localização das Árvores e Palmeiras
do Sítio, no 55' Congresso Nacional de Botânica. realizado na Universidade Federal de Viçosa.
Ornamentação da Capela Santo Antânio da Bica para a procissão de Santo Antõnio.
Proteção do Painel de Cerâmica da Loggia.
Pintura e Recuperação do Forro do Auditório.
Abertura de Novo Acesso para Visitantes. construção de uma nova trilha ligando o Ateliê à região
dos Lagos
Restauração da Cobertura do Estacionamento
Divulgação e Intercâmbio, realizada uma palestra sobre a obra de Roberto Burle Marx, no
Museu Victor Meirelles. Florianópolis/SC, por ocasião da abertura da Exposição Roberto Burle
Marx -- Croquis e conferência "La Importância del SRBM como Local de las Experiências
Paisajísticas de Roberto Burle Marx", na lberFlora (feira anual de produtores de plantas
ornamentais de Valencia -- Espanha)

Museu Villa-Lobos

Atendimento ao público: 18.684 visitantes

42' Festival Villa-Lobos
Evento tradicional do calendário artístico do país acontece anualmente desde 1961. O programa
básico é composto de concertos que, este ano aconteceram: "0 Cancíoneiro Infantil de Villa-
Lobos" realizado no Theatro Municipal do Rlo de Janeirol "Encontro de Corais Escolares",
realizado na Sala Cecília Meirelesl "0 violoncelo. o piano, o popular e Villa-Lobos". realizado na
Sala Cecília Meireles; "0 Raro Villa-Lobos", concerto-gravação ao vivo de obras de Villa-Lobos
inéditas em disco realizadas no Theatro Municipais do Rio de Janeiro; Concerto didático: "Pastoril
Céu na Terra", espetáculo inspirado em folguedos do ciclo natalino. realizado na Sala Cecília
Meireles; "0 piano de Villa-Lobos e Debussy". realizado na sala Cecília Meireles; "0 violoncelo e
Villa-Lobos" realizado na Sala Cecília Meirelesl "Villa-Lobos e as crianças" realizado no auditório
da Fundação Casa de Rui Barbosal "A música brasileira em quatro gerações". realizado no
Theatro Municipal do Rio de Janeiro com um público de 8.400 espectadores.
Patrocínio: IRB-Brasil Resseguros S.A., Petrobrás, MinC e IPHAN
Apoio/Parceria: Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura, Sala
Cecília Meirelles, FUNARJ, Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Fundação Casa de Rui Barbosa,
Academia Brasileira de Música e Associação de Amigos do Museu Villa-Lobos.

Saraus
Encontros musicais realizados mensalmente, com a apresentação tanto de jovens iniciantes
quanto de artistas renomados. Voltado principalmente para os sócios e amigos do Museu Villa-
Lobos. Realização de 1 0 saraus (Público: aproximadamente 900 expectadores).
Apoio/Parceria: Associação de Amigos do Museu Villa-Lobos e Roberto Duarte Produções
Artísticas.
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Eventos sediados no Museu
'Projeto Villa-Lobinhos": curso de música para jovens selecionados em comunidades carentes,
com o objetivo de selecionar alunos para bolsas de estudo oferecidas pelo Instituto Moreira
Salles. Em parceria com a Associação dos Amigos do Museu Villa-Lobos (100 participantes e
300 espectadores).

- "Coral Museu Villa-Lobos", dirigido pela regente Patrícia Costa (30 participantes/mês e 250
espectadores).
Lançamento do CD "Música para Ballet" e Exposição fotográfica da Escola Bolshoi de
Joinville(300 espectadores).

- Apresentação do "Cello Encounter".com David Chew e Ténia Lisboa (60 espectadores).
- Show de lançamento e exposição do projeto "Santa Cultura". maquete e painéis com proposta de

urbanização do Morro Dona Marte. em Botafogo (500 espectadores).
- Participação da "Semana de Portugal", organizada pelo Museu Histórico Nacional, exposição

fotográfica em homenagem ao violonista e professor Antonio Rebelo e Sarau com os violonistas
Adriano Jordão e Turíbio Santos(1 50 espectadores).

f'''\.

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 à divulgação e à valorização de nossa cultura musical. Realização de 71 recitais nas
dependências do Museu e/ou escolas, com o acompanhamento de técnicos da área educativa.
beneficiando 33 instituições, dentre escolas públicas, particulares, de música e outras
instituições - projetos sociais (Público: cerca de 3.000 alunos).
Apoio/Parceria: MinC/SE/FNC, SEE/RJ e Escolas Particulares.
'Curso de Capacitação e Aperfeiçoamento para Regentes de Corais": foram realizados dois
cursos: um de capacitação e outro de extensão, em parceria com a Secretaria de Estado de
Educação do Rio de Janeiro. teve como proposta favorecer o aperfeiçoamento técnico e
estético de regentes de corais desta Secretaria, tomando como ponto de partida as idéias de
Villa-Lobos sobre educação musical, ministrados por três especialistas na área de regência
coral do Rio de Janeiro. (Público: 46 alunos).
Visitas Orientadas à Exposição Permanente: dinamização da sala de exposição permanente
do Museu, através de atendimentos gratuitos a grupos de no máximo 40 alunos. realizados
por técnicos da área educativa. (Público: 1 18 alunos).
Encontros de Corais Escolares: apresentações periódicas na Concha Acústicas do Museu, o
projeto visa resgatar o trabalho de educação musical desenvolvido por Villa-Lobos, através do
estímulo à prática do canto coral nas escolas. (Público: 200 pessoas).

Exposiçãoltinerante
Empréstimo de kits contendo 19 fotografias emolduradas, que apresentam momentos
representativos da vida de Villa-Lobos à escolas e outras instituições: Escola de Música Villa-
Lobos/Núcleo Avançado de Paracambí/RJ. Universidade Severino Sobra/ll' Festival da Musica do
Vale do Café, Vassouras/RJ e Conservatório Estadual de Música Lía Salgado. Leopoldina/MG
(Público total estimado: 1 .400 visitantes).

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 150 atendimentos
pessoalmente, por telefone, carta ou fax, cerca de 800 e-maias trocados entre o museu e
pesquisadores/outros. Na Área Museológica foram feitos 10 atendimentos a pesquisadores
estrangeiros e 17 atendimentos a brasileiros. A Exposição Permanente recebeu 1 .728 visitantes.
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Processamento Técnico do Acervo: Conservação e Controle das Coleções
- Elaboração de Pré-Projeto de Digitalização e Preservação do Acervo Iconográfico, levantamento

dos números de itens a serem digitalizados.
- Digitalização dos livros de entrada, a fim de facilitar a pesquisa do acervo recebido pela

instituição.
- Visita a Biblioteca Nacional para pesquisa de novas fotos para incorporação de novo aceno ao

Museu
- Visita a Academia Brasileira de Música para pesquisa de novas fotos, que foram levadas ao

museu e digitalizadas em seguidas.
- Visita ao setor de fotos do Instituto Moreira Salles. para conhecer métodos de catalogação e

guarda defotos.
- Trabalho preparatório de proteção do acervo para a obra de reforma que está sendo realizada

em todo Museu. compactação de todo o acervo, colocando suas identificações nas embalagens.
bem como transporá-los para locais seguro.
Elaboração de normas de segurança para objetos em trânsito, para subsidiar empréstimo de
objetos para o exterior.

- Elaboração de carta a Cite de la Musique respondendo ao pedido de empréstimo de acervo para
a Exposição "Brésíl, Brési12005"
Atendimento de representante da Exposição "Brésil, Brésil", para medição e conhecimento do
acervo solicitado. Sugestão de envio das fotos por processo de digitalização.

- Doação do Museu Villa-Lobos à família Di Cavalcantí de CD-R com fotos de aquarela de
figurinos carnavalescos, feitos por Emlliano Di Cavalcanti em 191 9.

- Triagem inicial e abertura de pastas para os documentos de doação.
- Participação no Curso sobre Reservas Técnicas no Forte de Copacabana.
- Participação na Palestra sobre Conservação de Objetos Museológicos no MNBA - Experiência

da Franca.
Participação no Curso sobre Documentação na Casa de Rui Barbosa.

- Seminário no Museu da Astronomia - Receptação de Acervos em Universidades. Experiência da
Inglaterra.
intermediação na confecção de Busto de Villa-Lobos. para ser enviada à Finlândia, a fim de
homenagear o maestro na praça Rio de Janeiro, que será inaugurada naquele país, apoio:
Embaixador Racha de Almeida.

- Apoio na organização do Festival Villa-Lobos.
Embalagem e armazenamento do acervo a fim de acondiciona-lo, protegendo-o para as obras de
recuperação dostelhados

- Apoio aos saraus.
Atendimento aos técnicos do Projeto Vitae, em visita ao Museu.

- Atendimento à Revista Nossa História, através de Jordana e outros funcionários da Biblioteca
Nacional, selecionando fotos para o artigo sobre Villa-Lobos.
Atendimento à jornalista da Multa-Rio.
Atendimento a TV PUC para fotos do acervo em exposição.

- Atendimento á representante do Cito de la Musique.

'''\

Processamento Técnico do Acervo Registro das Doações
- Foram relacionados no Livro de Regístro de Entrada as doações recebidas anualmente pelo

Museu. a saber: 35 CDs, 18 partituras, 40 vídeos e 157 fotografias originais.

.''''\

Processamento Técnico do Acervo: Identificação e Documentação
- Definição de um novo formato para o banco de dados a ser criado no Sistema Villa-lnfo para o

Formulário "A" (Livros, Folhetos, Teses, Monografias, Separatas, Cadernos. Anais, Periódicos
e Recortes de Jornais)

- Catalogação manual do conteúdo dos Livros de Recortes, foram preenchidos 700 formulários.
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Revisões no formato do formulário "A". visando atender às necessidades da coleção de
Recortes de Jornais e à formatação sugerida pelo responsável do projeto.
Inseridos cerca de 103 formulários de recortes no Sistema Villa-lnfo.
Finalização da organização física e temática dos documentos textuais de várias coleções tais
como: fotografias, periódicos, correspondências e outros documentos textuais, partituras e
programas doadas por Mercedes Reis Pequeno e da Família Guimarães
Organização física e temática dos documentos textuais de doação da Família Guimarães, cuja
procedência é o Real Gabinete Português de Leitura. num total de oito itens.
Conclusão da organização dos documentos textuais que se encontram colados nos livros de
recortes de jornais, dos quais foram feitas "cópias de segurança", foram disponibilizadas
cópias destes documentos para a pesquisa na biblioteca.
Foram organizados cerca de 100 documentos textuais que se encontravam dentro da
instituição, mas que ainda não haviam sido processados.
Foram organizados e classificados 75 itens da doação de cópias de documentos originais da
Library of Congress, a cópia original doada foi amlazenada junto à coleção de
correspondências originais.
Organização das cópias de correspondências doadas por Amaram Vieira, foram armazenadas
cópias na biblioteca e na coleção de originais.
Organização das cópias das correspondências coladas nos livros de recortes, foram inseridas
cópias na biblioteca e na coleção original de correspondência, já que o original se encontra

Foram encaminhados 14 desenhos e gravuras e 21 cartazes para a área de Identificação e
Documentação, que estavam misturados com a coleção de documentos textuais, para serem
guardados com suas respectivas coleções.
Foi elaborado um esboço de um manual de normas para o preenchimento do formulário "B"
(Correspondências e Outros Documentos Textuais), no sistema e foram feitos vários testes
de preenchimento, as dúvidas de preenchimento e as falhas do novo modelo do formulário
foram encaminhadas para o analista responsável.
Preenchimento e revisão no sistema do cadastro de série e sub-série do formulário "B" relativo
aos documentos textuais, exceto correspondências.
Foram incorporados ao acervo de documentos textuais os documentos pessoais (títulos e
diplomas) de Arminda Villa-Lobos. Além destes foram também classificados dentro desta
coleção, quatro livros de ouro que haviam pertencido a Heitor Villa-Lobos.
Foram realizadas visitas à Biblioteca Nacional, Divisão de Música. para pesquisa do acervo de
documentos textuais relacionados a Heitor Villa-Lobos. parte das cópias deste acervo já foi
incorporada ao acervo do museu.
Procedimentos gerais para o preenchimento dos formulários, relativos aos campos comuns a
todas as coleções, e procedimentos para o preenchimento do Formulário "C" (Partituras).
cada manual era se adequar ao seu respectivo desenho.
Foi feita uma listagem de todas as peças pertencentes às séries a fim de analisar a relevância
ou não de serem tratadas como obras isoladas, foi decidido que as peças que integram as
séries terão tratamento similar aos movimentos das obras.
Foi inseridas na relação de obras da Coleção Escolar as seguintes obras que estão
encadernadas em três volumes com o título "Obras Corais". "Canide loune Sabath". "Nosso
Recreio", "Kyrie da Missa de Requiem", "Papal Curumiassu", "Luar do Sertão" e "Vidapura"
Após análise de diferentes autógrafos e publicações, a obra "Cânones Perpétuos" foi
considerada não mais como série com duas peças, mas duas obras isoladas com os títulos
'Alegria de Viver" e "Companheiros, Companheiros", deixando de existir "Cânones
Perpétuos".enquanto obra.
Foram para a Reserva Técnica 1. duas partituras de "Carnaval de Pierrot", que ainda não
constavam do acerbo: uma manuscrita e outra digitada e finalizada por Amaral Vieira.
Definição do que seriam séries, quais as instrumentações padrões, como seriam as
abreviaturas dos títulos das obras e das instrumentações.

colado

,.''''\
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Foram definidos os campos mais importantes para uma busca rápida, desta maneira
atendendo a pesquisa de forma mais veloz e eficiente.
Foram inseridos diversos itens nos cadastros auxiliares que serão utilizados durante o
preenchimento dos diversos formulários, como as relações de materiais. técnicas, medidas.
autoridades. entidades coletivas. formas de aquisição, disponibilidade de materiais,
instrumentos, séries, sub-séries, etc.

- Foi realizada uma pesquisa de itens necessários para a descrição física do material do acervo
sonoro, dentre os diversos tipos de discos e fitas.
Com base nos campos do Formulário "C" (Partituras), foram definidos os campos do
Formulário "D" (acervo sonoro: CD's, LP's e similares, Fitas de Rolo, Dat, Cassete).
respeitando suas peculiaridades, mas procurando manter o maior número possível de
campos e conceitos comuns.
Implantação de um código de classificação para o registro sonoro, que classificara o acervo
por categorias (palestras, composição original, entrevista etc) e por instrumentação
(orquestra, violão solo, etc.).

- Além do trabalho relativo ao Banco de Dados, foram incorporados ao acervo sonoro 45 CDs.
- Formulário "D" (Fotografias) - preenchimento manual dos formulários relativos ao álbum n' 4

de fotos originais, transferência destas informações para o Sistema Villa-lnfo e inserção de
100 a 1 50 fotos por álbum no sistema.

- Reunião de informatização de acervo: definição dos itens dos formulários "F", normas gerais e
específicas, definição do preenchimento dos cadastros auxiliares.

- Atualização das entidades coletivas cadastradas, conversão do cadastro para letra maiúscula
e inserção de dados (mais de 200 cadastros).
Inserção no cadastro do Sistema Villa-lnfo de entidades coletivas, autoridades e fotógrafos.
bem como correção das entidades coletivas já cadastradas.
Inventário das fotos originais (cerca de 1.850, incluindo doações) das reproduções para
pesquisa, e dasfotos excedentes.

- Listagem das fotos originais, cópias para pesquisa e excedentes para serem afixadas na porta
do armário e facilitar busca.

- Reorganização das fotos dos álbuns de reprodução.
- Comparação das informações contidas nos álbuns de reproduções com os das fotos originais,

para complementação dos formulários do sistema Villa-lnfo.
Recebimento de doações de fotosl triagem do material; higienizaçãol digitalização das
listagens, preenchimento dos termos de doaçãol inclusão no Livro de Entrada de Acervos
numeraçãol guarda nos respectivos álbuns; identificação imediata dos personagens
conhecidos. Doadores: Franklin de Mattos (USP/SP). Associação Brasileira de Música e
Arquivo Nacional.

- Visita a Biblioteca Nacional e à Academia Brasileira de Música para pesquisa de novas fotos
para incorporação ao acervo do Museu.

- Ida à casa de Lais-Eni Guimarães Soarem. para triagem de acervo para doação de fotos,
partituras, discos, recortes de jornais, documentos textuais, programas. livros e outros.

- Reunião com Sérgio Burgo, no Instituto Moreíra Saltes, para definição dos campos de material
e técnica fotográfica do Sistema Villa-lnfo.

- Visita da Equipe Técnica do Museu ao Setor de Fotografia do Instituto Moreira Saltes para
conhecer formas de acondicionamento das fotografias e seus métodos de catalogação.

- Registro de fotos doadas pelo Arquivo Nacional ao Museu Villa-Lobos. inclusão no livro de
entrada de acervo, acondicionamento e guarda.
- Formulário "G" (Catálogos) -- comparação das reproduções localizadas na biblioteca, com o
acervo original.
- Reprodução dos documentos incompletos e daqueles que ainda não haviam sido
reproduzidos.
- Arrumação das pastas de reproduções na biblioteca;

.''''\
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- Higienização e armazenamento do Livro de originais -- número 12. referente aos programas
de concertos do Governo do Distrito Federal regido por Villa-Lobos.
- Preenchimento manual de formulários "H"(cartazes) antes de ser incluído no sistema.
- Reuniões para definição do formulário, onde foram discutidos procedimentos e dúvidas
referentes à implementação do Sistema Villa-lnfo.
- Reuniões para definir os procedimentos específicos do Formulário "H" e também para definir
seu formato.
- Teste do formulário no sistema. anotação dos problemas encontrados, os quais foram
enviados ao responsável pelo sistema.

Museus Castro Maya

Público atendido 20.633 (pagantes, escolares e não pagantes)

Encontra-se sob a responsabilidade do Museu 03 bens imóveis; sítio histórico, arqueológico e
natural: ll acervo museológico: 1 1.000 unidadesl acervo arquivístíco histórico: 7 metros lineares e
administrativo: 35 metros linearesl acervo bibliográfico: 8.000 títulosl acervo fotográfico: 4.792
unidadesl acervo vídeográfico: 34 unidades e unidades museológicas: 02
Atendimento ao público: 20.633 visitantes (público pagantes, não pagantes e escolares).

Exposições
;Castro Maya e a Missão Francesa"
Exposição de obras de artistas ligados à Missão Artística Francesa de 1816 pertencentes à
coleção Castro Maya
Apoio/Parceria: Consulado Geral da França no Rio de Janeiro e Associação Cultural dos Amigos
dos Museus Castro Maya
Picasso - Toros'
Exposição de obras do acervo Castra Maya com temática ligada á tauromaquia contemplando
as pranchas de rotogravuras de Pablo Picasso que compõem o álbum Toros além de uma
litografia do artista.
Apóio/Patrocínio : Associação Cultural dos Amigos dos Museus Castra Maya
Espaços para a Modernidade -- Bienais de São Paulo, Museus de Arte Moderna e a Coleção

Castro Maya
Exposição de obras emprestadas ou adquiridas por Castro Maya com contexto das Bienais e
exposições organizadas pelos MAMs.
Apóio/Patrocínio : Associação Cultural dos Amigos dos Museus Castro Maya
"Gaveteiros'
Montagem de exposições de obras sobre papel dos gaveteiros expositores: Lazer e trabalho no
Brasil de Debretl Jean Baptiste Debret - Além do Brasil e Portinari - D. Quixote
'Os Amigos da Gravura 2003/2004 -- "Nelson Leirner"

- "Os Amigos da Gravura 2004/2005 -- "Manfredo de Souzanetto
"Os Amigos da Gravura 2004/2005 -- "Germana Monte-Mór"
'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.
Apoio: Associação Cultural dos Amigos dos Museus Castra Maya

Eventos
- Lançamento do filme "0 olhar de Castro Maya

Apresentação para convidados do curta-metragem dirigido por Sílvio Tendler e musicado por
Guinga a partir de imagens gravadas por Castão Maya nos anos de 1 930/1 950
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Apoio/Parceria: Empresas Brasif e Associação Cultural dos Amigos dos Museus Castro Maya.
"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 artísticas
específicas, tanto musicais quanto das artes plásticas.
Patrocínio: RioArte -- Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Apoio: Associação Cultural dos Amigos dos Museus Castro Maya

Palestras Seminários e Consultoria
- "Conservação de Documentos, Livros e Fotografias"

A convite do Departamento de Museus e Centros Culturais do IPHAN.
"Encontro Latino-americano de Casas-Museu
Texto de Paulo Sérgio Moraes de Sá: Museus Transversal e Cidades Estratégica, utilizado pelos
grupos de trabalho do primeiro Encontro Latino-americano de Casas-Museus na elaboração das
recomendações para o Congresso Anual das Historic House Museums -- lcom/Demhist/Berlim.
"Museus e Exposições no Século XXl": Vetores e Desafios Contemporâneos
Seminário organizado pela Expomus com o intuito de fomentar o intercâmbio de idéias, métodos
e práticas. visando ao enfrentamento de alguns dos principais desafios da museologia em nosso
qór'fila

Apoio:lPHAN/MinC
"XXIV Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte
Apresentação do trabalho 'Absolutamente Modernos. A arte brasileira da Bienais e dos MAMs e
os deságios de uma coleção particular", na mesa redonda "Coleções de Arte" -- Anna Paola P
Baptista

Apoio: IPHAN/MínC
- "Congresso do Demhist/lcom" - Berlim
'Texto de Paulo Sérgio Moraes de Sá e Márcio Doctors: Revitalization of the Açude Museum: Art.
Nature and Rio. Apresentado no Museu dentro do tema central do encontro: Rooms with a view:
House Museums and their surroundings"
"Encontro -- Parque Nacional da Tijuca"
Participação de Paulo Sérgio Moraes de Sá no encontro promovido pelo Parque Nacional da
Tijuca de avaliação dos cinco anos de implantação do Plano Diretor.
"Programa de Extensão em Preservação, Conservação e Restauro de Documentação Gráfica'
Participação de Norma M. Fairbanks, museóloga/conservadora (com bolsa de estudo fornecida
pela Fundação Vitae)

- "Estágio em Restauração de Papel" -- Projeto Oswaldo Teixeira (1 48 desenhos)
Participação de Norma M. Fairbanks

- "Encontro Regional da América Latina e Caribe sobre Casas Museus"
Palestra e apresentação do filme "0 Olhar de Castão Maya", por Verá de Alencar e Sílvio
lendler.
Fórum do Património Documental"

Participação de Gláucia Côrtes Abreu
"Consultoria/Pesquisa
Pesquisa iconográfica realizada por Júlio Bandeira para o livro O Rio de Janeiro na Rota dos
Mares do Sul.

.'''\

Publicações
- ''convites

Elaboração de convites para as seguintes exposições e eventos: Exposição "Os Amigos da
Gravura 2003/2004" -- Nelson Leimer; Exposição "Castro Maya e a Missão Francesa"l Exposição
'Picasso-Toros"t Exposição "Os Amigos da Gravura 2004/2005" -- Manfredo de Souzanetto,
lançamento do filme "0 Olhar de Castro Mayal Exposição "Espaços para a Modernidade: Bienais
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de São Paulo, MAMs e a Coleção Castro Mayal Exposição "Os Amigos da Gravura 200/2005" -
Germana Monte-Mór.

- "Folder Os Amigos da Gravura 2003/2004 - Nelson Leirner
Folheto da Exposição "Homónima"
Patrocínio: Banco Safra. Ministério da Cultura/Lei de Incentivo à Cultura
Apoio: Associação Cultural dos Amigos do Museus Castro Maya
'Folder Picasso-Toros"
Folder/Convite da Exposição "Homónima
Patrocínio/Apoio: Associação Cultural dos Amigos dos Museus Castro Maya
Folder Os Amigos da Gravura 2004/2005" -- Manfredo de Souzanetto
Folheto da exposição homónima
Parceria: Banco Safra, Ministério da Cultura/Lei de Incentivo à Cultura
Apoio: Associação Cultural dos Amigos dos Museus Castro Maya
"Folder Espaços para a Modernidade -- Bienais de São Paulo, Museus de Arte Moderna e a
Coleção Castro Maya"
Folheto/Convite da exposição homónima
Patrocínio/Apoio: Associação Cultural dos Amigos dos Museus Castro Maya
Folder Os Amigos da Gravura 2004/2005" -- Germana Monte-Mór
Folheto da exposição homónima
Patrocínio: Banco Safra, Ministério da Cultura/Lei de incentivos à Cultura
Apoio: Associação Cultural dos Amigos dos Museus Castro Maya
"Folha de Atividade Educativa As Coleções de Raymundo " -- Arte Popular
Impressão de material educativo referente à coleção de obras de cerâmica popular da coleção
Castro Maya
Patrocínio: IPHAN/MinC

Projetos Especiais
- "Requalificação da Exposição Permanente do Museu da Chácara do Céu

Recuperação e modernização dos sistemas expositores do Museu da Chácara do Céu,
compreendendo as seguintes iniciativas: recuperação e reparos das salas; recuperação do piso
da sala Jardim de Invernos modernização de parte do sistema de iluminação; instalação de
cortinas nas salas ambientais; modernização do sistema de isolamento das peças de mobiliários
modernização da sinalização informativa ao visitante.
Patrocínio: IPHAN/MinC

- "Ação Educativa no Museu da Chácara do Céu"
Confecção de material educativo específico - As Coleções de Raymundo/Arte Popular -- a ser
utilizado nas visitas guiadas direcionadas à coleção Castra Maya de arte popular e contratação
de transporte que trouxe ao Museu estudantes da rede pública de ensino em visitas orientadas,
totalizando 546 crianças e jovens e 52 acompanhantes
Patrocínio : lphan/MinC

Atividades Educativas
- Atendimentos:

Recepção e atendimento de 2.906 alunos de escolas da rede pública e particular e 136
professores acompanhantesl a grupo vinculado à ONG Fábrica de Espetáculos, 38 pessoasl a
grupos de professores da Secretaria de Educação de Duque de Caxias. 07 pessoas, a grupo
vinculado à ONG Camp/Mangueira. 29 pessoas, a grupo vinculado ao CESM (Centro de
Estudos e Ações Solidárias da Maré), 40 pessoas; a grupo vinculado ao Curso Técnico de
Vendas e Negociação do Museu Histórico Nacional, 32 pessoasl a grupos de professores da
Secretaria de Educação de São José dos Campos, 46 pessoas; e a grupo vinculado ao Projeto
Proflssionalizando o Futuro. de capacitação de profissional para jovens, 31 pessoas; a dois
grupos vinculados ao projeto Arte-Educando de Duque de Caxias, 75 pessoas.

- Elaboração de Material Educativo
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Concepção e confecção da folha educativa "As Coleções de Raymundo - Arte Popular"
relacionada ás peças de cerâmica popular da coleção Castro Maya em exposição de longa
auracao.
Projeto Museu e Escolas em Movimento
Participação nos encontros para formatação da fase piloto do projeto que propõe uma ação
educativa integrada entre Museus-Escolas-Comunidade.
Parceria: IPHAN/DEMU, Instituto Arte Viva, Secretaria Municipal de Educação e os Museus
Históricos Nacional. Folclore, Nacional de Belas Artes, República e Arte Contemporânea de
l\l irn rn i

Foi realizado treinamento para a equipe de técnicos do núcleo educativo. realizado 1 1 encontros
entre discussões teóricas e exercícios práticos recebendo as escolas.
Sob a orientação do Núcleo Educativo foi realizado um programa de treinamento dos
funcionários do Museu do Açude, visando mantê-los atualizados quanto às normas e
procedimentos referentes à preservação do património e atendimento ao público escolar e
visitante em geral.
Patrocínio: Petrobrás, Ministério da Cultura/Lei de Incentivo à Cultura
Apoio: Associação Cultural dos Amigos dos Museus Castro Maya

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

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

- Processamento técnico do acervo museológico: Conferência de dados referentes ao acervo dos
Museus Castro Maya em tabelas do Word e desdobramento dos números de registro, para efeito
de importação futura para o banco de dados em aplicativo access; conferência do número de
peças dos Museus Castro Maya, nos oito livros de Registro da Instituição e elaboração de tabela
contendo o número de peças por categoria. seus números de ordem e números dentro das
categorias; levantamento dos conjuntos de objetos museológicos que apresentam discrepância
na numeração e documentação fotográfica digital de parte do acervo.
Processamento técnico do acervo arquivístico: Organização e guarda de documentos
incorporados ao acervo; seleção de fotos dos eventos dos Museus Castro Maya; identificação e
acondicionamento da colação de desenhos arquitetõnicos e digitalização, em Auto-Cad, das
plantas referentes aos projetos de execução da construção do Museu da Chácara do Céu.
Processamento técnico do acervo bibliográfico: Análise da obra gráfica de lberê Camargo para

- Atividades de armazenagem, movimentação de acervo museológico, bibliográfico e arquivístico:
Movimentação de acervo (154 obras) no interior do Museu da Chácara do Céu, visando
remanejamento do acervo em exposições de longa duração e temporárias e remanejamento da
coleção de cerâmica popular localizada em reserva técnica.
Acompanhamento de fotografação: Reprodução/uso de imagem (200 obras) em casos de
pesquisa acadêmica, empréstimos e publicações.
Conservação do Acervo
Acervo Museológico: Substituição de papéis de acondicionamentol preparação de acervo para
exposições de curta duração e acompanhamento de embalagem e transporte das obrasl
tratamento de conservação em peças do acervo referentes às categorias: papel, madeira, prata.
cobre, ferro. pedras litográficas e cerâmicas (louça do Porto e azulejaria)t Laudos de estado de
conservação de peças do acervos levantamento de peças de Louça do Porto que necessitam de
tratamento de restauração imediatos melhoria das condições físicas da reserva técnica
destinada às coleções de pedras litográficas e azulejaria avulsas
Acervo Arquivístico: Entrefolhamento de álbuns fotográficos com papel neutro
acondicionamento de fotos dos eventos dos Museus Castro Maya.
Acervo Bibliográfico: Tratamento de consolidação e higienização de setenta e duas obras raras
da Biblioteca Castro Maya, através de projetos - Patrocínio: Vitae Apoio à Cultura e Educação e

catálogo

e
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Promoção Sociall supervisão de conservação/restauração efetuada por terceirosl organização
do espaço físico da biblioteca de apoio ao Museu da Chácara do Céu e conservação preventiva
da Biblioteca Castra Maya, com a higienização de obras raras integrantes do circuito da
exposição delonga duração.
Outros: Higienização, identificação e acondicionamento de fotolitos relacionados a antigas
publicações, como também de material referente a biografia e árvore genealógica de Raymundo
Ottoni de Castro Maya.
Restauração do Acervo Bibliográfico: Tratamento de restauração de 24 obras raras da Biblioteca
Castão Maya, através do projeto apoiado pela Vitael recuperação de uma peça: Lampião em
ferro, bronze e vidro do séc. XIXI recuperação de uma peça: Lata de Gordura de Coco Carioca
em metal estampado do séc. XX.

Empréstimo de acervo: Acervo Bibliográfico, "Álbum Jazz de H. Matisse (24 pranchas)l Acervo
Museológico, 03 (três) obras de Candido Portínari, Exposição: Portinaríl 01 (uma) obra de
Salvador Dali, Exposição Salvador Dali; ll (onze) obras de Candido Portinari, Exposição:
Espaço Lúdico em "Olhar sobre a Infância na Arte brasileira"
Acompanhamento Técnico de Movimentação Externa do Acervo
Pesquisa: Acervo Museológico. desenhos e gravuras de lberê Camargo encartados no livro "0
Rebelde", de Inglez de Souza resultando em identificação e cruzamento de dados com as
demais obras do acervo dos Museus Castro Mayal Coleção J.B. Debret -- revisão de dados
constantes dos originaisl Acervo Arquivístico, organização em tabela das obras adquiridas por
Raymundo Ottoní de Castro Maya.
Atendimento: Pesquisadores externos e internos para pesquisa nos acervos arquivístico.
bibliográfico e museológico. incluindo consultas aos bancos de dados e atendimento por
correspondência postal e correio eletrõnico.

Museu Lasar Segall

Exposições
- Exposição Livro da Memória: Testemunhos, exposição temporária de obras da artista plástica

Argentina radicada no México, Bela Gold. Foi a primeira amostra da artista no Brasil onde
apresentou seu projeto em torno da memória das vítimas do Holocausto. A exposição contou
com 22 gravuras de grande formato, dois livros-objeto e um exemplar do prometo que vem
desenvolvendo há cerca de dez anos, o "Livro da Memória". Visitação: 469 pessoas.

- Requalificação de exposição de longa duração: realização de melhorias significativas no estado
de apresentação da exposição. Visitação: 4.902 pessoas.

- Elaboração do módulo Exercício de Leitura: pesquisa, elaboração e produção do módulo
Exercício de Leitura, na exposição de longa duração. que é um instrumento de mediação
educativo que auxilia os visitantes na leitura de uma obra de Lacar Segall em destaque. Este
módulo tem sido um dos aspectos melhor avaliados da exposição de longa duração nos últimos
anos. pois permite o aprofundamento da experiência do público com a obra de Lasar Segall e
com a exposição de obras que não fazem parte do acervo do museu.

- Exposição Marina Caram: exposição de 40 obras, com pinturas, desenhos e gravuras, da artista
Marina Caram, uma das mais importantes artistas expressionistas brasileiras, contemporânea de
Segall. Tem como objeto a montagem das obras e vitrinas, pintura das paredes das salas de
exposição temporária, design e execução dos textos de parede, confecção de banner, execução
de convite e folder, além de divulgação. Projeto em andamento. Apoio/parceria: Milleníum
Transportes.

- Exposição do gravador alemão Gerhard Marcks: exposição de 33 gravuras do importante artista
plástico alemão Gerhard Marcks (1889, Berlim - 1981, Burgbrohl), que notabilizou-se como
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escultor e gravador. Foi a primeira mostra do artista no Brasil, um dos fundadores, na Alemanha.
da revolucionária Escola Bauhaus, em 1919. Visitação: 143 pessoas.
Exposição "0 Mandarim Maravilhoso: o projeto cenográfico de Lasar Segall no Ballet do IV
Centenário de São Paulo": em comemoração aos 450 anos da cidade de São Paulo o Museu
apresentou um conjunto de trinta e um desenhos e aquarelas, projetos de cenografia e figurino.
para o Balé Mandarim Maravilhoso, realizados por Lasar Segall, em 1954. Visitação: 1.929
pessoas. Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall e Prefeitura
Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura

Capacitação de Professores
Transmissão de conhecimento para professores sobre o material didático de Lasar Segall e
aprofundamento de conteúdos específicos da obra do artista. Contratação temporária de
educadores como prestadores de serviços para ministrar 8 cursos para professores das redes
pública e particular. Participantes: 226 pessoas
Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall e Prefeitura Municipal de
São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura

Projeto de Educação Continuada Museu-Escola
Contratação temporária de educadores como prestadores de serviços para permitir a continuidade
de um dos projetos fundamentais do programa de Educação para o Património, o Prometo
Continuado Museu-Escola. Frequência: 4.291 pessoas
Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Lacar Segall e Prefeitura Municipal de
São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura

Manutenção do Setor de Criação Literária
O setor de Criação Literária é um dos mais antigos do Museu Lasar Segall, e sua manutenção é
fundamental para o atendimento de um público cativo do Museu, daí dota-lo de material de
consumo e possibilitar a contratação de serviços de aulas complementares com profissionais
reconhecidamente capazes de ampliar os conteúdos regularmente oferecidos. Além disto, o
projeto permite efetivar a publicação da produção dos freqüentadores dos cursos dos últimos
anos, nunca antes realizada.

Manutenção do Setor de Fotografia
Reforma do espaço físico e aquisição de equipamentos para o setor de Fotografia do Museu Lasar
Segall, a flm de possibilitar a continuidade das atividades desenvolvidas. Freqüência: 140
pessoas.
Apoio/parceria: Fundação VITAE

Manutenção do Setor de Gravura
O Atelier de Gravura é uma das atividades permanentes do museu, instalado no atelier que
pertenceu ao artista Lasar Segall. O projeto buscou equipar o ambiente com o sistema de
exaustãol dar prosseguimento às atividades com a manutenção dos projetos do ateliê aberto e
das oficinas de gravuras e proporcionar séries de encontros com artistas plásticos, permitindo
melhor atendimento ao público. Freqüência: 1 .835

Documentação e Identificação
- Continuidade da pesquisa sobre a vida e a 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": preenchimento da base de

dados específica para a Série Correspondência do Arquivo Lasar Segall.

Empréstimo de obras do acervo museológico
Empréstimo a instituições culturais brasileiras, para apresentação em exposições temporárias
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Gravuras para mostra -- Impressões -- "Um panorama da xilogravura brasileira", Santander
Cultural, Porto Alegres

- Projetos de Decoração do Pavilhão de Arte Moderna de Dona Olívia Guedes Penteado de 1 925 -

- Escultura: Torso ereto, 4 fotografias para exposição "Olhar Modernista de JK", Palácio do
ltamaraty, Brasílial

- Auto-retrato 111, 1927, para a exposição "Retratos: 2000 anos de retratos latino-americanos", em
sistema de itinerância nos Estados Unidos.

- Menino com Lagartixas, 1924. O Encontro, 1924. Para a exposição "Brasileiros, Brasileiro", no
Museu Afro-Brasileiro:

Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall e Prefeitura Municipal de
São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura.

FAAP

Reprodução de Obras do Acervo
Atendendo solicitação, autoriza-ze 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 47
publicações.
Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall e Prefeitura Municipal de
São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura

Visitação
- Visitas monitoradas na exposição Lasar Segall: Construção e Poética de uma 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 4.724 pessoas, participantes de 177 grupos, sendo público
escolar. 3.714 pessoas: 47.5% de atendimentos a instituições públicas e 52,5% a particulares.
Foram atendidos também 03 grupos de portadores de deficiência e com necessidades especiais.
somando 54 pessoas. visitas organizadas junto aos profissionais da instituição solicitante.
Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall e Prefeitura Municipal de
São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura

- ,4/te em Fam///a -- Sábados no /Museu Lesar Segall: visitas monitoradas à exposição de longa
duração para crianças e seus acompanhantes, com atividades em grupos. totalizando 115
participantes. Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall e Prefeitura
Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura

Restauro de Obras
Término do Projeto aprovado pela nona edição do Programa de Apoio a Museus da VITAE para o
restauro de 170 obras sobre papel.
Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Laser Segall, Prefeitura Municipal de
São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura e VITAE

Biblioteca Jenny Klabin Segall
Especializada em Teatro, Cinema, Fotografia, Rádio, Televisão e reúne a documentação impressa
sobre LasarSegall.
Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall e Prefeitura Municipal de
São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura
- Atendimento a 2.242 usuários;
- Desenvolvimento rotineiro das atividades de seleção e aquisição, processamento técnico dos

documentos, organização dos arquivos de recortes de jornal. controle de terminologia, e
preservação do acervos

- Aquisição de acervo bibliográfico: compra de 58 livros nacionais e 91 livros estrangeiros sobre
temas atuais ou pouco explorados nas especialidades de nosso acervo, com recursos do lphanl
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Recebimento de doação de livros e periódicos especializados. de pesquisadores e dos próprios
freqüentadores. totalizando 93 livros, 81 papers, roteiros de cinema e textos de teatro inéditos,
355 programas de espetáculos. 51 catálogos e folhetos e. ainda, 339 fascículos de periódicos.
entre correntes e avulsosl e
Assinatura de periódicos: renovadas as assinaturas de 102 títulos de periódicos especializados
nas áreas de teatro. dança, cinema, fotografia. rádio e TV, ópera e circo. Foram doados por seus
editores 399 títulos de periódicos nacionais e estrangeiros nas áreas de especialização da
biblioteca.

Ciclo de leituras dramáticas Ato Unico
Ativídade concebida pelo diretor teatral Maurícío Paroni de Castro, em colaboração com a BJKS.
Realização de seis leituras, precedidas de uma explanação analítica sobre a abordagem
metodológica e os aspectos que nortearam a estética do ciclo, no espaço da biblioteca, atraindo
um público diferenciado e interessado na arte dramática.
Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Lacar Segall, Prefeitura Municipal de
São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura e Atelier Manucfatura Suspeita.

P"''\
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Reforma no Museu
Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall e Prefeitura Municipal de
São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura.
- Redes Pluviais: troca dos encanamentos antigos. desobstrução dos canais, e criação de caixas

de retençãol
- Reforma Hidraúlica: troca das redes e ramificações, para garantir o bom funcionamento dos

equipamentos de segurança e outros relativos aos cursos, e o abastecimento do imóvell e
- Substituição de todo sistema de telhados e calhas do imóvel sede, que estavam deterioradas

pela ação do tempo.

Encontro com artistas
Encontro com o artista gravador Armando Sobram, Marcelo Grassmann, Luise Weiss, realizado
pelo ateliê, que aconteceu na própria oficina, sobre a prática da gravura com o buril. em que o
artista convidado se especializou.
Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Lacar Segall e Prefeitura Municipal de
São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura

Oficinas
- Oficinas de Criação Literária, que por meio dos cursos de iniciação e laboratórios, propicia a seus

freqüentadores a possibilidade de desenvolvimento de seu potencial expressivo nas diferentes
formas do discurso escrito, da poesia ao conto. Frequência: 3.854 pessoas. Apoio/parceria:
Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall e Prefeitura Municipal de São Paulo -
Secretaria Municipal de Cultura.

- Oficina especial de Gravura com artista convidado: oficina concentrada. onde os frequentadores
interessados participaram de um ciclo de oito encontros com o artista, com caráter teórico-
prático e fundamentalmente experimental. A ídéia reside na paridade entre a construção da
imagem e sua crítica, como atividades indissolúveis dentro do ateliê.

Publicações
Boletins Informativos trimestrais para divulgação do Museu: n's 299/300, 301 , 302,03 e 304.
Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall e Prefeitura Municipal de
São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura.

l#ebs/te do Museu
Reformulação contemplando novos conteúdos e revisão do layout
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Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall e Prefeitura Municipal de
São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura

Intranet no Museu
Realização da implantação de uma rede interna com compartilhamento de servidores.
Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall e Prefeitura Municipal de
São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura

Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular

Programa de Apoio a Comunidades Artesanais(PACA)
Reconhece nas manufaturas artesanais populares um rico património cultural, capaz de garantir a
identidade de seus agentes sociais e promover o desenvolvimento sustentável e a inclusão social
de muitos brasileiros que se situam na faixa de pobreza e/ou abaixo dela.
- Projeto Artesanatos Tradicionais de Saubara/BA: desenvolvido em parceria como a Prefeitura

Municipal de Saubara, a Associação de Artesãos de Saubara e com recursos da Eletrobrás.
valoriza e repassa as técnicas e saberes tradicionais aplicados à feitura da renda de bilro e dos
trançados em ourícuri, beneficiando diretamente 1 25 artesãos.

- Prometo Instrumentos Musicais do Norte de Minas Gerais: organiza oficinas de repasse de saber
dos artesãos que produzem instrumentos musicais (viola caipira. rabeca, caixa. balainho.
maromba, rapa-pau e reco) visando à formação de novos aprendizes. Além de atuar no
município de São Francisco, as ações também estão sendo implementadas nas localidades de
Sobradinho, Buriti do Meio, Mocambo, Angical e Rio Pardo, envolvendo três mestres-artesãos e.
em média, seis aprendizes para cada um deles. O projeto é desenvolvido em parceria com a
Emater-MG, a Prefeitura Municipal de São Francisco, o jornal O Ba/rar7que/ro e com recursos da
Eletrobrâs

- Projeto Trançados de Arapiuns: implantado em seis comunidades situadas ao longo do Rio
Arapiuns, no município de Santarém/PA: melhora a qualidade de vida de populações tradicionais
que têm no extrativismo e no artesanato importantes atividades económicas, cerca de 60
artesãos produtores de trançados de palha de tucumã participaram de quatro oficinas de
melhoria de produto; duas exposições de trançados (na Sala do Artista Popular/CNFCP, no Rio
de Janeiro, e no Chalé de Ferro do Bosque Rodrigues Alves, em Belém)l três feiras (Feira
Nacional de Artesanato, em Belo Horizonte, Feira da Providência. no Rio de Janeiro, e Feira da
Cultura, em Santarém), além de outros eventos que visaram à divulgação e/ou à
comercialização de produtos artesanais. O projeto é desenvolvido em parceria com o Sebrae-
Pará, o Projeto Puxirum/Conselho Nacional de Seringueiros e com recursos da Eletrobrás.

Rotas da Alforria-Trajetórias da População Afro-Descendente na Região de Cachoeira/BA
Realizada, com recursos oriundos convênio FNC/MinC/lphan, implantação da etapa preliminar do
projeto-piloto na região de Cachoeira e São Fénix, para integração de diferentes olhares sobre o
património cultural da região, em especial pelas populações afro-descendentes ali enraizadas.
visando à formulação de planos de salvaguarda e a integração de políticas públicas voltadas para
a preservação cultural e o desenvolvimento sustentável da região. Tratamento técnico do acervo
documental do IPHAN sobre a região viabilizando o acesso público. Parceria: 7'
SWCNFCP/COPEDOC.

Celebrações e Saberes da Cultura Popular
Prometo desenvolvido no sentido de testar. criar experiências e refletir sobre a aplicabilidade e as
possibilidades dos instrumentos criados para a proteção e a salvaguarda do património imaterial: o
Registro e o Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC/lphan). Iniciado em 2001 , teve em
2004 sua quarta fase de realizações, complementando cinco inventários: viola-de-cacho em Mato
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Grosso e Mato Grosso do Sul; o acarajé e o tabuleiro da baiana em Salvador (BA)l jongo na
Região Sudestel farinha de mandioca e cujas de tacacá no Para. Ressaltamos que em reunião
realizada pelo Conselho Consultivo do Património Cultural do lphan, o MinC concedeu o regístro
da viola-de-cocho e do ofício da baiana de acarajé, como bens culturais do património imaterial
brasileiro, no Livro dos Saberes do Património Imaterial do lphan.
O prometo desenvolveu-se com recursos do convênio FNC/MinC/lphan e a interlocução
permanente com instituições oficiais de estados e municípios. comunidades, grupos, artistas.
universidades, bem como organizações não governamentais que atuam na área do património
cultural

Celebrações e Saberes da Cultura Popular (Recursos Petrobrás Cultural)
O projeto envolve quatro manifestações da cultura popular brasileira: Festas de Largo em
Salvador/BA, Festa do Divino Espírito Santo em São Luís/MA e na cidade do Rio de Janeiro/RJ,
Círio de Nazaré em Belém/PA e dos saberes associados à produção artesanal em ferro de
representações de orixás do candomblé no Rio de Janeiro/RJ, também mantém interlocução
permanente com instituições oficiais de estados e municípios, comunidades, grupos, artistas,
universidades, bem como organizações não governamentais que atuam na área do património
cultural. Em 2004 foram realizados diagnósticos das manífestaçõesl mapeamento e levantamento
preliminar da Festa do Divino Espírito Santo, no Rio de Janeiro, e das Festas de Largo; reuniões
de mobilização das comunidades envolvidas; pesquisa e montagem da exposição "Àwon Olodé:
os senhores da caça"; implantação dos inventários da Festa de Santa Bárbara, em Salvador, e do
Divino Espírito Santo. no Rio de Janeiro; documentação audiovisual das quatro manifestaçõesl
ciclos de seminários, debates e exibição de vídeos, e edição de um catálogo etnográfico sobre as
representações de orixás de candomblé realizadas em ferro pelo artista Wuelyton Ferreiro.

Mercado Brasil
Realização de adequação de espaço para ampliação da Sala do Artista Popular, criada em 1983,
visando dotar o CNFCP de condições de comercialização e conseqüente difusão da arte popular e
apoio direto a seus produtores, com recursos do convênio FNC/MinC/lphan.

Exposições
Sala do Artista Popular (SAP):
- "lcoaraci: cerâmica do Para". em parceria com o Sebrae Para, apresentou o trabalho dos

artesãos de lcoaraci, distrito de Belém/PA.
- "Cerâmica Terena": reuniu a produção dos índios Terena da aldeia de Cachoeirinha, localizada

no município de Miranda/MS. Parceria: Programa Fome Zero Indígena do Mato Grosso do Sul e
do Governo Federal e o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul.
"Do caos à luz: luminárias da Cidade de Deus". esperando contribuir com as discussões sobre os
significados sociais e simbólicos da utilização de sucata, a SAP trouxe a público as luminárias
feitas com metal reciclado por Lourival Souza. 68 anos. há cerca de 30 morador da Cidade de
Deus, já falecido. Apoio: Cachaça Magnífica.
'Tecelagem de Unaí": exposição da produção de artesãos reunidos na Fiação e Tecelagem
Artesanal de Unaí/MG. Apoio: Sebrae/MG, da Agência de Desenvolvimento Económico e Social
de Unam-Adesu, Fiação e Tecelagem Artesanal de Unam, Serviço Voluntário de Assistência
Social-Servas. Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, Programa de Mobilização de
Comunidades-PMC e Cachaça Magnífica.

- "Alagoas rendeira": exposição e venda de peças em renda filé confeccionadas por artesãos do
município de Marechal Deodoro/AL. A mostra se realizou no âmbito do projeto /vagoas de corpo
e a/ma, iniciativa do governo do estado para difundir a história, a economia e a cultura de
Alagoas. Parceiro: Governo do Estado de Alagoas. Patrocínio: Petrobrás.
'Esculturas em matéria vegetal de Gerardo de Souza': exposição e venda de esculturas em
matéria vegetal ornamentadas por imagens pintadas com tinta acrítica de várias cores. batizados
de 'escultupinturas' pelo autor, Gerardo de Souza.

251



:Trançados do Arapiuns": exposição e venda de objetos trançados em palha de tucumã
(4sfroca/yum lacuna) produzidos por populações nativas nas margens do rio Arapiuns. em
Santarém/PA. Apoio: Ministério do Meio Ambiente/Secretaria de Coordenação da
Amazõnia/Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil -- PPG7/Projeto
Negócios Sustentáveis. Parceria: Sebrae-PA, o Projeto Puxirum/Conselho Nacional dos
Seringueiros, a Associação Cultural de Amigos do Museu de Folclore Edison Carneiro.
Patrocínio: Eletrobrás, por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura.

- "0 senhor do flandres': exposição e venda de objetos de uso doméstico fabricados em folhas de
flandres e chapas de zinco pelo artesão Irênio de Souza Santana, de 85 anos, da cidade de
Januária/MG. Parceria: Centro de Artesanato de Januária e Sebrae/MG.

Galeria Mestre Vitalino:
- "No vale das artes, as artes do Vale": exposição que mostra o Vale do Jequitinhonha -- os muitos

vales tão ricos e diversos -- que se construiu muito além dos índices alarmantes de pobreza.
apresentou objetos e fotografias do acervo do Museu de Folclore Edison Carneiro, coletados ao
longo de 30 anos. reunidos em módulos temáticos.
Brasil plural: singulares expressões", integrada às comemorações do Dia Internacional de

Museus, que em 2004 foi dedicado ao Património Imaterial, a exposição apresentou ao público
parte do trabalho que o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular vem desenvolvendo,
desde 2001 , na linha de investigação do património imaterial.
'Arte popular das Alagoas': objetos da coleção particular de Ténia de Maya Pedrosa que
representam algumas das expressões mais significativas da arte popular alagoana, são peças
de artistas dos municípios de Pão-de-Acúçar (Ilha do Ferro), Arapiraca, Lagoa da Canoa.
Muquém, Viçosa, Marechal Deodoro, Capela. Porto Real do Colégio, Boca da Mata. Satuba e
Maceió, e se realizou no âmbito do prometo .4/agoas de corpo e a/ma. Parceria: Governo do
Estado de Alagoas.
'Awon Olodé: os senhores da caça": exposição e venda de peças em metal representativas dos
orixás da caça -- Exu, Ogum, Oxóssi, Ossãe e Logum Edé -- fabricadas por Wuelyton Ferreiro.
Patrocínio: Petrobras, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Parceria: Associação Cultural de
Amigos do Museu de Folclore Edison Carneiro.

Acervo Museológico
Processamento técnico:
Instalação do banco de dados Argonauta Museu no servidor do CNFCP

- Inserção de parte do Tesauro de Cultura Popular na estrutura do banco de dados.
- Realização do segundo processo de conferência do acervo em listagem enviada pelo Património

da Funarte. com vistas à transferência patrimonial.
- Estudos para reformulação de termos de comodato e de doação de acervo.
- Registro e documentação do acervo incorporado. num total de 125 objetos.
Elaboração de projetos e assessorias:
Aprovação do Projeto "Aquisição de mobiliário deslizante para acondicionamento de acervos do
CNFCP". a ser realizado em 2005 com recursos do Programa de Apoio a Projetos de
Preservação de Acenos do BNDES.
"Digitalização do acervo do MFEC", enviado à Vitae. com vista a concorrer ao l I' Programa de
Apoio a Museus. O projeto propõe a produção de fotografias, em meio digital, de parte do
acervo, cerca de 5.200 objetos.
Assessoria técnica para a 12; Superintendência Regional do IPHAN sobre a Casa de David
Canabarro, para repensar uma melhor ocupação da Casa, cuja desapropriação está sendo
tentada junto aos órgãos competentes.

Empréstimo de acervo e/ou material de apoio:
- Museu da Inconfidência/lphan: 26 objetos do acervo do MFEC para a exposição "Brinquedos e

brincadeiras"
- Santander Cultural: 25 xilogravuras e 14 matrizes para a exposição "Impressões -- um panorama

da gravura brasileira", em Porto Alegre (RS).
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Casa da Ciência - Centro Cultural de Ciências e Tecnologia da UFRJ: quatro manequins
femininos, para a exposição "Ciência dá samba?"

Levantamentos de acervos:
- Originário de Cachoeira (BA), com vistas à realização de exposição sobre o tema.

Instrumentos musicais, para empréstimo ao Musée de la Musique (Paris/França). dentro da
programação do Ano do Brasil na França, a ser realizada em 2005.
Acervo confeccionado com cabaças e cujas para realização de exposição em Brasília, na
programação do Seminário Nacional de Políticas Públicas para as Culturas Populares

- Sobre a Festa do Divino, para a exposição a ser realizada na Galeria Mestre Vitalino.
- Objetos adquiridos pela Sala do Artista Popular, durante mais de 20 anos. com vistas à produção

de exposições virtuais no site de A Casa -- casa museu do objeto brasileiro.
Objetos com temática relacionada à maternidade para atender pesquisa de monografia referente
à conclusão de Curso de Museologia da Uni-Rio.

- Acervo do artista Manoel Eudócio para realização de SAP
Originário de Alagoas, com vistas à montagem da exposição Arte Popular das Alagoas na
Galeria Mestre Vitalino

Aquisições de acervo:
Doação de 98 objetos e transferência de 03 objetos.
Conservação e restauração:
- Higienização: semanal do acervo da exposição de longa duração do MFEC; das xilogravuras do

acervo do MFEC, totalizando cerca de 1.000 peças; e do acervo de pintura nos trainéis (200
peças) e sua organização.
Tratamento de preservação de 10 peças e restauração de duas da Coleção Tânia Pedrosa,
emprestadas à exposição Arte Popular das Alagoas, realizada na Galeria Mestre Vitalino.
Tratamento de higienização e desinfestação de objetos a serem comercializados no Mercado

- Restauração de seis objetos do acervo do MFEC, em exposição de longa duração.
- Higienização e reorganização do acervo acondicionado na Reserva Técnica lll (madeira, palha e

sementes). totalizando cerca de 3.500 objetos.
Implantação de livro de vistorias técnicas diárias nos espaços de exposição e trabalho do MFEC.

- Substituição do painel fotográfico de artistas que compõem o módulo Arte da exposição de longa
duração, impresso sobre lona vinílica, material mais resistente do que o anterior.

Obras, reparos e manutenção:
- Substituição do forro das reservas técnicas ll e lll.
- Reforma da área administrativa do setor.
- Revisão da iluminação da exposição permanente do MFEC.
- Levantamento dos pontos emergenciais para obras no anexo do MFEC e prédios da exposição

permanente.
- Manutenção do sistema de aeração das reservas técnicas do MFEC.
- Manutenção da parte elétrica nas reservas técnicas 1. 11 e lll.
Atendimentos:
Visitas técnicas: 6; pesquisadores: 8 e outros: 9 pessoas.
Orientação de estagiários e voluntários
Estágio curricular de Museologia: 1 , estágios remunerados: 2 e voluntários: 2 pessoas.

Brasil
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Acervos Bibliográfico, Sonoro e Visual
Elaboração de projeto "Preservando tradições: tesauro multimídia de cultura popular brasileira.
Programa Caixa de Adoção de Entidades Culturais": recupera e disponibiliza em mídia digital e
no sítio do CNFCP, parte das coleções Documentário Sonoro do Folclore Brasileiro, slides,
vídeos e os números editados da Revista Brasileira de Folclore.
Preparação da segunda versão do Tesauro de Folclore e Cultura Popular Brasileira, que até
2003 continha 2.092 termos organizados em diversas categorias temáticas: foi realizada reunião

253



de avaliação, revisão dos termos existentes e seleção de novos descritores para complementar
o Tesauro com outras categorias.

- Acompanhamento da Migração de Banco de Dados Bibliográfico do programa Zen, desenvolvido
pela Divisão de Informática da Funarte, para o Sistema Biblioteca Argonauta, por intermédio de
Convênio com a Vitae -- Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social, em parceria com o
Centro de Documentação da Funarte.

Elaboração de levantamentos e referências:
- Exposições realizadas pelo CNFCP, para tese de doutoramento -- Universidade de Paras.
- Documentação fotográfica existente em exposição permanente do MFEC.
- Imagens sobre Mestre Vitalino.

Exposição O Brasil de Câmara Cascudo, para acompanhar as fotografias doadas ao Museu
Câmara Cascudo, no Rio Grande do Norte.

- Trilhas sonoras das exposições da SAP e da Galeria Mestre Vitalino.
Movimentação de acervo:
- Exposição Virtual: A Casa -- Museu de Arte e Artefatos Brasileiros / São Paulo. cerca de 400

fotogramas.
- Associação da Praça das Colónias de Nova Friburgo. com doação de imagens de Gerando

Simplício (Nêgo) para ampliação e doação ao Movimento Negro Ysun-Okê.
- Empréstimo entre bibliotecas - UFF, UFRJ (IFCS), PUC.
Processamento técnico:
Identificação e organização prévia de 1.500 imagens (negativos, contatos, diapositivos e

ampliações) depositadas no acervo pelo pesquisador Raul Lody. para serem tratadas e
acondicionadas; de 400 imagens (negativos e contatos) sobre viola-de-cocho pantaneiral e 500
imagens (em formato digital) sobre o Círio de Nazaré em Belém. PA.

Catalogação e Indexação:
5.235 fotogramas em vários suportes; 985 fascículos de periódicos; 420 monografias; 213 fitas de

vídeos; 1 .1 12 folhetos de cordel; 200 artigos de jornais; e 1 14 discos digitais.
Preservação de acervo:

Encadernação de 418 volumes (monografias. teses acadêmicas e fascículos de periódicos)l
transformação de 285 fitas em formato VHS para formato DVDI e digitalização do conjunto de
plantas de engenharia dos edifícios do CNFCP

- Presewação do acervo audiovisual e bibliográfico sobre as manifestações populares existentes
no CNFCP, atualização de sua coleção e socialização dessas informações para o público.

fP''-\
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Concurso de Monografias Sílvio Romero 2004
O Concurso, sobre folclore e cultura popular, foi instituído em 23.06.1959. pela Portaria 215 do
então Ministério da Educação e Cultura e é concedido anualmente desde então. Além das
premiações, o júri concedeu três menções honrosas, selecionadas entre as 26 monografias
inscritas: I' Prêmio (R$ 8 mil) -- Por um inventário dos sentidos -- Mário de Andrade e a concepção
de Inventário, de Antonio Gilberto Ramos Nogueira, São Paulo; 2' Prêmio (R$ 5 mil) -
Modernidade religiosa entre tamboreiros de Nação -- concepções e práticas musicais em uma
tradição percussiva do extremo sul do Brasil. de Reginaldo Gil Braga, Rio Grande do SUl; la
Menção Honrosa -- (Vi)eira nem beira -- uma história do Zé Pereira da Chácara (Mariana -- MG,
1960-2002), de Newton Cardoso Junior, Rio de Janeiro; 2a Menção Honrosa -- Travessa dos
venezianos -- património histórico e identidade cultural, de Aline Sapiezinskas. Rio Grande do Sul;
3' Menção Honrosa -- De capadócio das ruas a agentes culturais -- um ensaio de História Social
sobre os capoeiras na Bahia (Salvador, 1912-1 937), de Josívaldo Pares de Oliveira, Bahia.

Curso Livre de Folclore e Cultura Popular -- 3' edição
Realização conjunta entre o CNFCP, a Associação de Amigos do Museu de Folclore Edíson
Carneiro e o Instituto de Artes/UERJ de um curso ágil, compacto e denso, que forme e informe o
público interessado. aproximando-o dos diferentes e complexos sistemas culturais que constituem
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o amplo universo do folclore e da cultura popular no Brasil. Atendeu a 70 inscritos e esteve
centrado nos estudos de músicas, festas e rituais.

Ação Educativa
- Guia sonoro digital (audioguide) da exposição permanente do Museu de Folclore Edison Carneiro

(MFEC), permite ao visitante conhecer a exposição permanente por meio de músicas, de trechos
de depoimentos de artistas populares e de pessoas das comunidades em que os objetos
expostos foram produzidos ou são utilizados. São 25 unidades portáteis individuais em quatro
idiomas (português, inglês, francês e espanhol).

- Elaboração do Projeto MEM-Museus e Escolas em Movimento, de iniciativa do Instituto Arte Viva
com o objetivo de integrar as ações educativas de alguns museus do Rio de Janeiro, como o
Museu de Arte Moderna, o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Histórico Nacional, o
Museu da República, o Museu Chácara do Céu e o CNFCP.
Visitas Preparatórias: realizadas mensalmente. reúne grupos com até 20 professores regentes
de turmas de escolas da rede pública e privada com interesse em preparar visitas ao Museu de
Folclore Edison Carneiro. Realizados 12 encontros, atendidos 129 professores de 100
instituições.
Projetos itinerantes: "Olhando em Volta", o acervo museológico permanece nas escolas por
cerca de 30 dias, em que uma exposição temática que é montada pelos próprios alunos;
Fazendo Fita". coleção de vídeos e documentos sonoros. destinada a apoiar o estudo de

folclore nas escolas, recebida pela Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis/RJ -- Projeto
Inclusão Social de Saúde Mental/Programa Saúde Mental ltinerantel e "De Mala e Cuia". coleção
de livros, catálogos, recortes de jornais e revistas, álbum de xilogravuras e fotografias, discos e
fita de vídeo do acervo da Biblioteca Amadeu Amaram, permanece nas escolas por cerca de um
mês e foi recebida pela Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis/RJ -- Projeto Inclusão
Social de Saúde Mental/Programa Saúde Mental Itinerante; pelo Instituto de Educação Cardos
Pasquale -- Nilópolis/RJ e pela Fundação Municipal Mário de Andrade, Franca/SP

Edições
Catálogos, folders, convites e banners de 10 exposiçõesl Série Encontros e Estudos número 5 --
"Celebrações e Saberes da Cultura Popular: pesquisa, inventário, crítica, perspectivas"; vídeo
sobre acarajé/ofício da baíanal e DVD sobre a viola-de-cacho.

Parcerias
- Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Fóruns de Culturas

Populares de São Paulo e do Rio de janeiro, para produção do Seminário Nacional de Políticas
Públicas para as Culturas Populares, a ser realizado pelo lphan. por intermédio do CNFCP, e
pela Fundação Cultural Palmares, em Brasília.

- A Casa - Museu de Artes e Artefato Brasileiros, São Paulo/SP, para desenvolvimento de projeto
de exposição virtual em comemoração aos 20 anos da Sala do Artista Popular.

- Empresa das Artes, para edição de catálogo do Museu de Folclore Edison Carneiro
- Unesco, para realização do Tesauro de Cultura Popular.
- Fundação Vitae, para implantação do guia sonoro da exposição permanente.
- Museu da República e Faperi, para realização do projeto Cultura Republicana e Brasilidade.
- Instituto de Artes da UERJ. para realização do Curso Livre de Folclore e Cultura Popular.
- Instituto Arte Viva. para implantação do projeto Museus e Escolas em Movimento.
- Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour do Governo do Estado do Acre, para

lançamento do DVD Yawa - a h/sfóda do Povo Yawanawa.
- Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, para assessorar possível reestruturação do Museu

Rossini Tavares de Lama.
- ltaú Cultural e Paço Imperial, para realização da exposição "Tudo é Brasíl"
- Museu do índio, para abrigar o site do MFEC.

,''''\
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Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. para a realização de seminário sobre direitos

Fundação de Arte de Ouro Preto e Sebrae Minas Gerais, para o Prometo Manajé de incentivo e
apoio ao artesanato produzido na Bacia do Rio ltabapoana.
CECIP, para as comemorações de seus 18 anos de atividades.

difusos

Eventos
- Mesa-redonda sobre arte indígena, com representantes das comunidades indígenas dos

Terena/MS, Ticuna/AM e Guarani/RJ, realizada no Auditório do MFEC.
Lançamento do livro Festa do Rosado. /conogra#a e poéf/ca de t/m dfo, de Patrícia de Araújo
Brandão Couto, que é um estudo etnográfico da Festa do Congado de Nossa Senhora do
Rosário na cidade de Bom Despacho/MG.
Relançamento do projeto Puxando conversa: divulga a história do samba, por meio de vídeos-
depoimentos. Iniciativa: Associação Civil Imagem na Ação - Núcleo de Desenvolvimento de
Projetos de Comunicação e Cidadania. Parceria: a Casa da Ciência. o Museu da República e
outras instituições.
Larxçamento do IXvro Rabeca, o som inesperado: uma pesquisa de José Eduardo Grammani,
acompanha o trabalho de quatro construtores de rabeca de diferentes regiões (Morreres/PR,
Paranaguá/PR, lguape/SP e Marechal Deodoro/AL) e com características artesanais distintas.
Semana do Dia Internacional de Museus: programação relaciona a temas do Património
Imaterial, que foi, em 2004, o tema escolhido pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM).
incluiu a exposição Bus// p/ura/. s/ngu/ares expressões, mesas-redondas. lançamento de
publicações e cd-roms e apresentação do grupo de jongo da Serrinha.

- Mais vale uma platéia animada do que 10 anos de estrada: comemoração dos 10 anos do grupo
de contadores de estórias Confabu/ando, identificado com o conto popular.

- Lançamento dos documentários 4 Fo//a do Taco/co, grupo de folia-de-reis da cidade de Rio das
Flores/PB, região do médio Paraíba, Rio de Janeirol e 77anca Áóíe, que apresenta a relação
entre os espíritos e seus 'cavalos' em um terreiro de Umbanda. em Brasília.

- Lançamento do documentário Yawa -- a h/sfóda do Povo Yawanawa: produzido pela comunidade
indígena da aldeia Nova Esperança, em Tarauacá/AC. Iniciativa da Fundação de Cultura Elias
Mansour do Governo do Estado do Acre e do CNFCP

- Seminário de treinamento de técnicos do lphan para uso da metodologia do INRC: promoção do
DPledoCNFCP

- 18 anos do Centro de Criação de Imagem Popular - CECIP: a programação incluiu debates e
exibição de vídeos.

- Seminário Arte e Etnia Afro-Brasileira: ciclo de palestras no âmbito da exposição 4u'on O/odé. os
senhores da caça.

- 1 0a Mostra Internacional de Filme Etnográfico: idealizada e desenvolvida pela Interior Produções
e realizada em parceria com o CNFCP, coleção de filmes e vídeos de diretores brasileiros e do
exterior, produções recentes e pertencentes à memória do documentário.

.'''x

Participação em Encontros, Congressos e Seminários
- Palestra sobre o inventário e o registro do património imaterial no Laboratório de Educação

Patrimonial UFF /Niterói, RJ.
- Reunião sobre o papel das Associações de Amigos enquanto gestoras de recursos de projetos

das instituições museológicas, promovida pelo DEMU/lphan, no Rio de Janeiro.
- Assinatura de Termo de Cooperação Técnica entre a Uni-Rio e o MinC. promovido pela Uni-Rio.

o Ministério da Educação e o da Cultura, na UFERJ.
"ll Jornada Técnica de Reservas Técnicas - Criatividade e Funcionalidade", promovida pelo
Comando do Exército/Diretoria de Assuntos Culturais, no Museu Histórico do Exército - Forte de
Copacabana/RJ.
Encontro Património Imaterial - Inventário e Registro, no Palácio Gustavo Capanema/RJ. - l
Festival de Miriti. em Abaetetuba/PA.
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A gestão de documentos da Administração Pública Federal: perspectivas e "Carta para a
preservação do património arquivístico digital", palestras no Auditório do MFEC.
Palestra sobre Património Imaterial na perspectiva da cultura popular para alunos do Curso de
Especialização em Museologia da USP e funcionários da Secretaria Municipal de Cultura de São
Paulo. em São Paulo
Palestra "0 CNFCP e políticas de salvaguarda do Património Imaterial", no Laboratório
Educação Patrimonial/UFF. Niterói/RJ.
Reunião técnica com Associação do Museu Rossini Tavares de Lama, promovida pela Secretaria
Municipal de Cultura de São Paulo, São Paulo.
Fórum Brasileiro de Cultura. Promoção do SESC. Rio de Janeiro.
IV Fórum de Profissionais de Reservas Técnicas de Museus, promovido pelo COFEM e o
COREM 5' Região, em Curitiba/PR.
Fórum de pesquisa "Comida e Simbolismo", realizado em Recife/PE. Promoção da Associação
Brasileira de Antropologia(ABA).
Seminário sobre direitos culturais, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e
Lazer de Mato Grosso do Sul, Campo Grande.

V Congresso Latino-Americano de Música Popular-IASPM-LA, promovido pela
UniRío/UCAM/IASPM-LA. no Rio de Janeiro/RJ.
Oficina de Preservação, promovida pela 6' Superintendência Regional/lphan, na sede da 6'
SR/lphan/Rio de Janeiro.
Reunião Regional para América Latina para Promoção da Convenção para Salvaguarda do
Património Cultural Imaterial. Promoção da Unesco, Parati/RJ.
Fórum Cultural Mundial, São Paulo.
I' Salão Paranaense de Cerâmica Popular. Promoção da Secretaria de Estado de Cultura do
Paraná. Curitiba.
Prêmio Unesco de Artesanato para América Latina e Caribe, Brasília/DF
Seminário Museus e Exposições no Século XXl: vetores e desafios contemporâneos, promovido
pelo Expomus, Curso de Especialização em Museologia da USP e Centro Cultural Banco do
Brasil,no CCBB/SP
Curso Gerenciamento Eletrõníco de Documentos: evolução, tecnologias correlatas e sua
aplicação nas empresas. promovido pela Associação dos Arquivistas Brasileiros, no Auditório do

Encontro CECA/ICOM para América Latina e Caribe, promovido pelo ICOM e a Fundação
Armando Alvares Penteado, São Paulo/SP
Encontro Internacional de Negócios de Artesanato. Promoção: Sebrae/Unesco.
Encontro Regional para a América Latina e Caríbe sobre Casas-Museus, com o tema "A memória
como património imaterial nas casas-museus", promovido pela Fundação Casa de Rui Barbosa
e Fundação Eva Klabin Rapaport, na FCRB.
Café da manhã promovido pelo Consulado de Portugal para os museus brasileiros, para discutir
parcerias e intercâmbio com os museus portugueses. Rio de Janeiro.
Curso Tecnologia para preservação da informação: microfilmagem e digitalização em arquivos e
bibliotecas. promovido pela Associação dos Arquivistas Brasileiros, no Auditório do MFEC.
Fórum de Ciência e Cultura, promovido pela Faculdade de Letras e Departamento de
Antropologia Social/Museu Nacional/UFRJ, Rio de Janeiro.
Mesa-redonda "Políticas de aquisição de acervos: os museus sob a égide do lphan", dentro das
atividades do Seminário Permanente com o tema "As trajetórias do Património'
Oficina Informe Brasil -- OIE, promovida pela Secretaria de Políticas do Ministério da Cultura, na
sede da 6' do lphan, no Rio de Janeiro.
Curso Organização de arquivos pessoais. Auditório do MFEC. Promoção da Associação dos
Arquivistas Brasileiros.
Rio Oil and Gas, Congresso Internacional de empresas produtoras de petróleo, RioCentro-Barra,
Rio de Janeiro

MFEC

Popular-IASPM-LA,
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Lançamento do Programa Nacional do Património Imaterial e Abertura de Exposição sobre o
tema. Brasília.
Seminário "Propriedade Intelectual e Património Cultural: Proteção do Conhecimento e das
expressões Culturais Tradicionais'. Promoção Museu Paraense Emílio Goeldi e Centro
Universitário do Para. Belém/PA.
Seminário Diversidade Cultural. promovido pela Secretaria das Identidades e da Diversidade, do
Ministério da Cultura, na Casa de Rui Barbosa/RJ.
Mesa-redonda sobre Pedagogia Institucional, promovida pela Universidade Estágio de Sá, Rio de
Janeiro.
Lançamento do livro Cultura, Arte e Tradições Fluminenses, da Secretaria de Cultura do Estado
do Rio de Janeiro. Sesc Rio.
Reuniões com o Comissariado Brasil - ano do Brasil na Fiança.
Mãos de Minas. em Belo Horizonte./MG.
Grupo de trabalho para realização do Seminário Nacional sobre Políticas Públicas para as
Culturas Populares.
Reunião Técnica sobre Educação Patrimonial. Pirenópolis/GO, realização da Coordenação de
Promoção do lphan.
Reunião do Conselho Consultivo do lphan para apresentação da candidatura da viola-de-cocho e
do acarajé ao registro nos livros do Património Imaterial. Salvador/BA.
Fórum Mundial de Turismo para a Paz e Desenvolvimento Sustentável - Agenda técnica do I'
Encontro anual do Movimento Brasil de Turismo e Cultura.
Fórum Nacional de Museus, promovido pelo Departamento de Museus e Centros Culturais do
lphan. Salvador/BA.
Feira da Providência, no Rio de Janeiro.

Público Atendido
Museu de Folclore Edison Carneiro -- exposição permanente: 22.538, Galeria Mestre Vitalino
9.745, Sala do Artista Popular: 12.975. Biblioteca Amadeu Amaram: 3.798, Eventos: 6.720, Loja
12.349. Projetos Educativos: 3.880, totalizando 72.005 pessoas.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Departamento de Planejamento e Administração - DPA

Área de Planejamento
- Oficina de Planejamento -- Ações 2005 e PPA 2004/2007: ação desenvolvida com a participação

de dirigentes do lphan (órgãos da Administração Central e Unidades Descentralizadas), com a
finalidade de desenvolver estratégias e metodologias voltadas para a elaboração e
desenvolvimento do Planejamento Estratégico da Instituição e do Plano Plurianual.

- Retomada do Plano de Ação visando orientar os trabalhos: ação visando a formulação do Plano
de Ação 2004, assim como a revisão do PPA 2005/20071 estabelecimento de Diretrizes
Programáticasl elaboração dos Projetos Básicos.

Área de Gestão
- Reformulação da Estrutura Regimental do lphan: proporcionou o fortalecimento e ampliação da

capacidade de gestão institucional. A ação contou com a colaboração de servidores,
representantes dos diversos segmentos do lphan.

- Criação e Implementação da Divisão de Convênios: objetivando atender os acordos institucionais
do lphan celebrados com outras instituições públicas (federais. estaduais e municipais), privadas
e sociedades civis (ONG's), nacionais e internacionais.
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Área de Logística
Consolidação da Política de Descentralização, implementada pelo DPA para 2003/2004: ação
desenvolvida junto às Unidades Descentralizadas do lphan. visando a contratação de serviços e
comprasl e a ampliação da infra-estrutura de apoio administrativo, no âmbito das Unidades
Descentralizadas.

- Suporte técnico-administrativo às Unidades Descentralizadas, nos procedimentos de licitações:
ação desenvolvida , inclusive com o deslocamento de pessoal especializado, para a Realização
de Pregões, Concorrências Públicas, Tomadas de Preços e Convites.

- Acompanhamento, avaliação, análise e negociação dos custos, preços e.repactuações dos
contratos de serviços continuados e específicos da Administração Central e Orgãos
Descentralizados: proporcionar às Unidades o apoio técnico especializado necessário nas
contratações e negociações de preços nos períodos de prorrogações e repactuações dos
contratos (ação continuada).

Área de Informática
- Sistema de Informações Culturais do lphan: traça os objetivos necessários para a convergência

de ações que assegurem a cconstrução de modelo tecnológico estável para.o desenvolvimento
de sistemas, compatível com diversas plataformasl adoção de padrões técnicos e de .infra-
estruturas recursos humanos necessários à elaboração e manutenção do Modelo Tecnológicos e
permitir ao usuário (interno e externo) o acesso a ínformações-

- Implantação de Rede Local (LAN) nas Unidades Descentralizadas - metas at ngidas. com infra-
estrutura'de rede: 1 00% (cem por cento) das Superintendências Regionais; e 83% (oitenta e três
por cento) das Unidades Especiais (Museus e Centros Culturais).
Acesso à INTERNET (Banda Larga) - metas atingidas: 78% (setenta e oito por cento) das
Superintendências Regionais; e 67% (sessenta e sete por cento) das Unidades Especiais
(Museus e Centros Culturais).

- Sistema de Recursos Humanos: ferramenta em fase de implantação, voltada para a gestão de
pessoal integrada à base do SIAPE

- Sistema de Planejamento: ferramenta em fase de desenvolvimento, visando permitir o registro de
projetos/ações pelas unidades do lphan, com o respectivo acompanhamento pela Presidência.
pelos Departamentos e pelas Unidades Descentralizadas.

. Sistema de Protocolo: implantação do Sistema na Administração Central do lphan, agilizando a
recuperação de informações referentes ao trâmite de documentos (gestão.da COPEDOC). . ..

- Página da INTRANET: em implantação. voltada para.a agilização na divulgação de informações
de interesse institucional. Possibilita a abertura de canal direto de comunicação com os
servidores.
Portal do lphan: em desenvolvimento (gestão da Coordenação-Geral de Promoção e apoio
técnico da Coordenação de Informática).

Área de Recursos Humanos
- Criação do Núcleo de Recursos Humanos no Rio de Janeiro: .melhoria no

atendimento das

Unidades localizadas no Rio de Janeiro. bem como dos pensionistas/aposentados, naquela

- Capacitação e Desenvolvimento (comparado ao exercício de 2003)l aumento.de 20% no
número

e vagas para estagiáriosl aumento de 61% no número de servidores treinados/capacitadosl
aumerlto de ll ,66% na concessão de licenças para pós-graduação (lato senso e stricto senso);
implementação da análise e encaminhamento de afastamento do Paísl e descentralização de
verbas de capacitação às Unidades Descentralizadas.
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Departamento de Património Material e Fiscalização DEPAM

No início do ano de 2004 foi alterada a estrutura interna do lphan que passou a funcionar por
departamento e gerências, agrupados segundo a natureza do objeto de trabalho.
O Departamento de Património Material e Fiscalização - DEPAM, foi dividido em quatro gerências:
GEARQ, GEURB. GEPAN E GEBIN.
O ano de 2004 foi atípico para o lphan, pois a instituição passou os últimos dois anos praticamente
sem recursos e principalmente sem atividades de planejamento. O (i)rgão teve não só recursos os
assegurados como também a possibilidade de incrementa-los via convênio.
Diversamente dos anos anteriores, que o lphan enviava os projetos ao MinC para submetê-los à
aprovação e seleção, no ano de 2004, foi divulgado preliminarmente o montante destinado a cada
ação. Dessa forma, as superintendências regionais e os departamentos trabalharam conscientes
dos valores que poderiam dispor. Como foi dito anteriormente, ainda como fonte de captação de
recursos, foram possibilitadas, sob a forma de convênio (FNC), ações de Preservação de Bens
Imóveis do Património Histórico. Artístico e Arqueológico.
E importante salientar que, mesmo com recursos financeiros disponibilizados e o significativo êxito
na execução das ativídades, o déficit de recursos humanos causou muitas dificuldades. Além de
bastante reduzido, parte do quadro funcional do lphan encontra-se desviado de suas atividades
fins, sem contar que está desatualizado com a prática de planejamento.
Outra questão determinante para entendermos a situação vivida atualmente no DEPAM e no
lphan. diz respeito aos prazos dados para o exercício das atividades de planejamento. Pelo fato
de o lphan ter passado, no início do ano. por uma mudança de gestão, com a posse do novo
presidente. e ainda passar por alterações em sua estrutura organizacional, os prazos se
mostraram insuficientes para a adequada realização das atividades de planejamento.

/'\.

Ações Realizadas

Gerência de Arquitetura
- Apoio às demais gerências do DEPAM e às Superintendências Regionais na elaboração e

consolidação do Plano de Ação 2004.
- Retomada do projeto de implantação do Sinapi, desativado desde 2001, com apresentação de

proposta de trabalho para o Plano de Ação -- 2005.
- Preparação de Oficinas Estratégicas de Conservação do Património Edificado e de Proteção de

Bens Materiais. Essas oficinas foram propostas e aprovadas ainda em 2003, de acordo com as
discussões havidas entre o DEPAM, a COGEPROM e posterior aprovação da Presidência do
lphan. A preparação foi realizada nos meses de julho a agosto, para realização em outubro
(Conservação) e novembro de 2004 (Proteção). Canceladas.
Realização de Oficinas de Restauração Estrutural. Foram realizadas no mês de setembro em
Belém/PA e no mês de outubro em Florianópolis/SC. Acompanhamento e apoio aos IBAs da
Estação Ferroviária(1 4' SR), Torre de TV(1 5' SR) e Palacete.Pinho(2' SR)-
Transformação dos formulários do IBA, disponíveis em Áccess, para o programa Mora,
atendendo a reclamações sobre as dificuldades de uso do banco de dados em .4ccess.
Consolidação dos dados referentes ao processo de tombamento da Chácara Paraíso,
Campinas: SP, com sumarização do processo conforme formulário-modelo do DEPAM e
elaboração de apresentação em powerpo/nf do mesmo.
Instrução do processo de tombamento da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré em Porto
Velho/RO. em fase final: compreendendo o Pátio Ferroviário com todos os bens imóveis e
móveis, assim como 8 km de ferrovia entre o Pátio e a estação de Santo Antonio do Rio
Madeira. A EFMM constitui-se a própria gênese da ocupação civilizatória brasileira sobre uma
extensa parte da Amazõnia Ocidental
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Consolidação dos dados referentes ao processo de tombamento da cidade de Santana de
Parnaíba/SP, com sumarização do processo conforme formulário-modelo do DEPAM e
elaboração de apresentação em powerpo/nf do mesmo.
Instrução do Processo de Tombamento do Conjunto Histórico e Urbanístico da cidade de
Areia/PB: remanescente dos diversos ciclos sócio-económicos que marcaram a região
nordestina - extrativismo, gado, cana de açúcar e algodão - em particular a Serra da
Borborema. Pólo Urbano privilegiado nas rotas de gado e escoamento de outros produtos, seu
conjunto destaca-se pela permanência do traçado colonial associado às arquiteturas de todos os
períodos que atravessou.
Instrução suplementar do Processo de Tombamento da Estátua do Crista Redentor no Parque
Nacional do Jardim Botânico. Rio de Janeiro/RJ: destaque para o valor artístico (belas artes) em
razão de suas características Art Déco e carga simbólica nacional e internacional.
Elaboração de Parecer Técnico acerca do pedido de tombamento do Elevador Lacerda.
Salvador/BA.
Participação no Grupo de Trabalho organizado pelo Ministério das Cidades para viabilizar a
inclusão no Programa Municipal de Regularização Fundiária Sustentável, de glebas e vilas
ferroviárias pertencentes à Rede Ferroviária Federal -- RFFSA.
Preparação de regulamento para avaliação dos bens da RFFSA, de conformidade com o Decreto

Acompanhamento na elaboração do projeto da Unidade Tecnológica do Património Cultural --
UTPC -- cidade de Goiás/GO. O convênio foi firmado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia
MCT e a Secretaria de Educação do Estado de Golas, com a interveniência do Governo do
Estado de Goiás. tendo sido assinado em 22/12/2004 e publicado em 27/12/2004 no Diário
Oficial da União.
Coordenação e apoio técnico às Superintendências Regionais para desenvolvimento de projetos
tais como as obras de conservação/restauro do Palacete Pinho em Belém/PA e da Fábrica de
Ferro lpanema em São Paulo/SP, assim como de ações emergenciais. tais como os trabalhos

contenção das encostas da Igreja da Ajuda em Porto Seguro/BA. e para salvamento de
monumentos sob risco. como a'Casa Dália Zen em Antonio Prado/RS ou a Matriz de
Pirenópolis/GO.
Coordenação e apoio às Superintendências Regionais para a fiscalização.dos bens tombados no
território nacional. Citamos como exemplos: fiscalização dos bens tombados e entorno da cidade
de Paracatu-MG; apoio às atividades da 14' Superintendência Regional no que diz respeito às
cidades de Gotas e Goiânial apoio nos estudos para tombamento das cidades de Pelotas/RSI
tombamento de bens isolados em São José do Norte/RS e tombamentos das cidades de Jogo
Pessoa/PI e Cabedelo/PI.
Bens Imóveis:
- Igreja Madre de Deus, Vigia/PA: estabilização estrutural do Monumento (2'.SR/PA/AP).
- Igreja Nossa Senhora de Almofada, ltarema/CE: serviços .de conservação.(4aSR/CE).
- Restauração da Capela Mor da igreja do Convento de São bento, Olinda/PE (5'SR/PE).
- Igreja de Nossa Senhora da Concepção dos Militares. Recife/PE:.serviços, emergenciais,
consolidação estrutural da Capela mor e da escada de acesso a torre (.5' SR/PE).
- Solar dos Airizes, Campos dos Goitacazes/RJ: serviços emergenciais (6'SR/RJ).
- Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro: serviços emergenciais, escadaria (6'SR/RJ).
- Imperial Fábrica de Ferro lpanema, lperó/SP: conservação estrutural (9'SR/SP)

il:g:ã H:B?$ g:lBim:i.s:.=:n=f'=p:Es='":
estabilização dos altares(20'SR/PB/RN).

Capelas dos antigos engenhos Socorro. Patrocínio e Batalha em Santa Rita/PB: serviços de
conservação (20'SR/PB/RN).
- Fortalez; dos Reis Magos, Natal/RN: serviços de conservação (20'SR/PB/RN).
- Casa de Câmara e Cadeia, Aracati/RN (20'SR/PB/RN).

l0.413/02

/"'\.
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Gerência de Urbanismo
- Apoio às demais gerências do DEPAM e às Superintendências Regionais na elaboração e

consolidação do Plano de Ação 2004.
- Revisão e realização de mapeamentos em SIG dos INBl-SU de São Luís/MA. Belém/PA,

Recife/PE e Olinda/PE

- Preparação da Oficina de Sinalização Urbana e Turístico-Cultural que seria. realizada na cidade
de Pirenópolis/GO no mês de setembro. Cancelada.

- Padlcipação rla lst Internacional Conference on 3D Laser Scanning Technologies for Heritage
Docunoe/7faf/on realizada em Salvador/BA (26/07/04 a 30/07/04).

- Acompanhamento e apoio às Superintendências Regionais para a elaboração de Termo de
Referência e especificações para a realização de inventários.

- Treinamento e instalação do sistema informatizado do INBl-SU em Porto Nacional/ TO (18 a
20/10/04).

- Contratação de revisão do INCEU da cidade de Golas/GO pela consultora Mana Elaine
Kohlsdorf.

- Realização de estudo para proposta de tombamento da cidade de Parnaíba/PI.
- Plano de Preservação: instrumento de gestão compartilhada. de natureza urbanística e de

caráter normativo, estratégico e operacional. destina-se ao desenvolvimento de ações de
preservação em sítios urbanos tombados em nível federal. Sítios com possibilidade de terem
seus Planos de preservação iniciados: Pirenópolis, Mariana, Sobral e Laguna. Termo de
Referência em execução, Termo de Adesão assinado: São Luas, Olinda e Parque Histórico
Nacional dos Guararapes. Termo de Referência em execução: Manaus, Belém, São Miguel das
Missões, Congonhas, Diamantina e Brasília.

- INBl-SU (Inventário nacional de Bens Imóveis-Sítios Urbanos Tombados) na cidade de
Laguna/SC: inventário de 600 imóveis, aplicando-se o formulário completo (com levantam.ente
cadastral) em 400, permite o registro e maior conhecimento dos bens arquitetõnicos.
subsidiando normas e critérios para intervenção e ações globais -- em andamento.

- INCEU (Inventário Nacional de Configuração do Espaço Urbano) em Cachoeira/BA: iniciado com
treinamento para técnicos da 7: SR e profissionais contratados. Este inventário complementa o
método INBI, trazendo informações referentes a apreensão e percepção do espaço urbano,
permitindo subsidiar a normatização de áreas protegidas e parâmetros de preservação destas
configurações.

lp'\.

Gerência de Património Arqueológico e Natural
- Reunião realizada na Fundação Estadual do Meio Ambiente-FEAM/MG (1 7/02/2004) que contou

com a participação do Presidente da FEAM, do Superintendente da 13' Regional do lphan e
desta Gerência para tratar do Termo de Cooperação Técnica, a ser firmado com essas
instituições, tendo como objeto a preservação do património arqueológico em Minas Gerais.

- Reunião realizada na Fundação do Homem Americano -- FUNDAHM (16 a 18/05/04) .com o
objetivo de tratar da conservação e fiscalização do Parque Nacional da Serra da Capivara/PI.

- Vistoria realizada na Serra dos Carajás/PA (03 a 06/05/04), objetivando averiguar a ameaça de
destruição de sítios arqueológicos na mesma, mais precisamente Gruta do Piquiá. localizada no
complexo de Mineração da Serra dos Carajás/PA:

- Reunião realizada no Rio de Janeiro (19 a 21/05/04) para tratar de questões arqueológicas com
os técnicos que trabalham na área de arqueologia do lphan.

- llo Encontro I'PHAN e Arqueólogos em Santa Catarina (16 a 19/06/04) - Arqueologia Preventiva:
Formas de Inclusão Social.

- Viagem a Porto Velho/RO e Cuiabá/MT (20 a 25/07/04) para atender.à .solicitaç?.o do Ministério
Público. Procedimento Administrativo n' 00390/2003-3421 8 - Of. PR/MT/PT/n' 1 48.

- Participação em reunião realizada em Fortaleza/CE (lO a 13/08/04) que tratou da apresentação
do prometo Gasoduto Meio Norte, na qual discutiu-se a programação das vistorias nos locais
alcançados pelo supracitado empreendimento.

''''\
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?adxc\pagão no evento Diálogo da Concertação Cultura e Turismo para o Desenvolvimento
Susfenfáve/ da Reg/ão da /b/ Co/õn/a (23 a 25/08/04), tendo como objetivo discutir a construção
de um Parque Paleontológico Nacional naquela localidade, incluindo visita à região da Quarta
Colónia/RS.
Reunião em Florianópolis/SC (26 e 27/08/04) para discutir a Portaria lphan n' 230/02.
Viagem a Mariana/MG, Fazendas Rio São João e Boa Esperança/MG (01 a 04/09/04) para
avaliar o projeto paisagístico da Praça Gomes Freire em Mariana/MG, vistoriar as fazendas Rio
São Jogo e Boa Esperança, ambas tombadas pelo lphan, e proferir palestra na Universidade
Federal de Ouro Preto.
Viagem para vistoriar a-Linha de Transmissão em 500 kv Tucuruí/PA e Açailândia/MA - 4'
Circuito (27 a 30/09/04), objetivando impedir danos ao património arqueológico.
Continuidade dos trabalhos de aperfeiçoamento do Sistema de Gerenciamento do Património
Arqueológico Brasileiro -SGPA.
Participação no Seminário Internacional de Turismo e Arqueologia: Património Cultural e
Ambiental (24 a 27/1 1/04).
Autorização/permissão de 326 pesquisas arqueológicas.
Parque Arqueológico Sambaquis do Sul de Santa Catarina: criação do referido Parque visando a
proteção dos sítios arqueológicos e transformação deste espaço em atrativo turístico e com
ações de Educação Patrimonial.
Serviço de Identificação e Delimitação dos Sítios Arqueológicos nos Municípios do Estado de
São Paulo: verificação da integridade dos sítios arqueológicos com a finalidade de informar a
população e a comunidade científica sobre o património arqueológico do estado de São Paulo

\

Gerência de Bens Móveis e Integrados
- Inventários em Pernambuco: 6.054 peças inventariadas, com destaque para a Igreja da Ordem

Terceira de Nossa Senhora do Cam)o (986 peças) e a lgrqa de São Pedro dos Clérigos (872
peças); no Rio de Janeiro: 3.895 peças inventariadas. Convento de Santo Antonio e Igreja de
Nossa Senhora do Monte.
Reunião sobre Campanha contra o Tráfico Ilícito de Bens Culturais: com a participação de
representantes da Radiobrás, TV Câmara, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Receita
Federal, Polícia Federal. Polícia Rodoviária Federal. Ministério Público Federal, Interpor.
Associação dos Mercantes de Arte e Antiguidades. Assinatura de termo de cooperação técnica
com esses órgãos.

- Participação com stand no XI Salão de Arte e Antiguidades em São Paulo: fiscalização e
divulgação da campanha permanente contra o tráülco ilícito de Bens Culturais.

- Publicação de coletânea que informa a legislação vinculada ao tráfico de Bens Culturais, como
ação da campanha para mitigar o comércio ilícito desses Bens.

- Ação conjunta DEPAM. 7' Superintendência Regional/BA e Polícia Federal: em vistoria e
apreensão de 106 peças furtadas da igreja de São Domingos, situada no Terreiro de Jesus em
Salvador, Bahia.

- Ação DEPAM e Polícia Federal: em vistoria e apreensão de talha roubada em 1 993 da Capela de
São Francisco Xavier do Engenho Bonito, Nazaré da Mata/PE.
Restauração de Bens Móveis e Integrados da Igreja de Nossa Senhora da Natividade em
Tocantins: entrega dos altares restaurados à comunidade.

Departamento do Património Imaterial - DPI

O Departamento do Património Imaterial foi criado em 7 de abril de 2004, pelo Decreto n' 5 040 e
está estruturado em três Gerências: de Identificação, de Registro, de Apoio e Fomento, além da
vinculação do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular -- CNFCP estabelecida pelo mesmo
Decretoe
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O Programa Nacional do Património Imaterial - PNPI, instituído pelo Decreto n' 3.551/2000, teve
seu lançamento oficial no Palácio do Planalto. em Brasília/DF, onde foi inaugurada a Exposição do
Património Imaterial, objetivando divulgar os bens culturais registrados.

Gerência de Identificação: responsável pela elaboração e acompanhamento de projetos de
inventário realizados com a metodologia do Inventário Nacional das Referências Culturais -- INRC
e pelo treinamento das equipes de pesquisa. Os projetos relacionados ao INRC, iniciados em
2004. nas diversas regiões do país. promoveram a implementação do PNPI. Estes projetos,
coordenados em nível nacional pelo DPI. podem ser divididos em dois grupos em função da fonte
de recursos:
Projetos viabílizados com recursos orçamentários do lphan:
- Identificação das referências culturais dos povos indígenas do Alto Rio Negro, São Gabriel da

Cachoeira/AM -- I' SR (Projeto da Área Central - DPI. A proposta de Registro dos Lugares
Sagrados Tariana está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Sócio-Ambiental -- ISA e
a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro -- FOIRN.

- Inventário de referências culturais da Região do Arara, na Ilha de Marajó/PA -- 2' SR.
- Inventário do Congo de Nova Almeida. Serra/ES -- 6' SR.
- Identificação para Registro do património imaterial do Estado de Sergipe/SE -- 8' SR.
- Resgate do "Bico de Singeleza" na cidade de Marechal Deodoro/AL -- 8' SR.
- Inventário de referências culturais junto à população Guarani, em São Miguel das Missões/RS --

- Inventário de referências culturais em Porongos, Município de Pinheiro Machado/RS - 1 2' SR.
- Inventário nacional de referências culturais de NatividadeH'O -- 1 4; SR.
Projetos viabilizados mediante convênio com o FNC/MinC:
. Inventário de referências culturais de São Luís /MA -- 3' SR.
- Inventário de referências culturais da Região do Cariri/CE -- 4' SR.
- Inventário de referências culturais de Comunidades Quilombolas de Pernambuco -- 5a SR.

- Inventáriode referências culturaisde Rio de Contas/BA--7'SR. . . .. -,
- Rotas da Alforria -- trajetórias da população afro-descendente na região de Cachoeira/BA -- r'

SR/CNFCP/COPEDOC (Projeto da Área Central).
- Prometo Multiculturalismo em situação urbana - Referências culturais do Bom Retiro/SP - 9' SR

(Prometo da Área Central - DPI).
- Inventário de referências culturais -- Lapa/PR -- 1 0' SR.
- Inventário de referências culturais. Sertão dos Valongos/SC - l I' SR.
- Inventário de referências culturais das Feiras do DF -- 15 ' SR.
- Inventário de referências culturais da população do assentamento São Francisco oriundo do

Parque Nacional Grande Sertão Veredas -- Formoso/MG (Prometo da Área Central). Parceria
Fundação Pró-Natureza-FUNATURA.

Parcerial: A CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) está implantando o "Programa de
Reconhecimento. Preservação e Valorização do Património Cultural das Comunidades
Impactadas" pela construção da Urina Hidrelétrica de Irapé, situada no Vale do Jequitinhonha O
desenvolvimento do Programa é uma das medidas compensatórias direcionadas à população
atingida pela construção'da Usina. Nesse tocante, foi sugerida a utilização da. metodologia do
INRC para orientar a documentação sobre as expressões e práticas culturais da população
impactada. O papel do DPI/lphan refere-se, sobretudo, ao apoio técnico e ao treinamento da
equipe de pesquisadores.
Outras demandas paralelas também foram atendidas, tais como: dar pareceres a processos
PRONAC relacionados ao património imaterial e à cultura popular; participar de eventos,
seminários. cursos e oficinas que permitiram a difusão das ações .desenvolvidas, deram
publicidade às questões do património imaterial e promoveram a reflexão acerca da temát cal
partidpar de reuniões de três Grupos de.Trabalho - Diversidade Cultural, Direitos Autorais e
Conhecimentos Tradicionais, no âmbito do MinC. representado o DPI.

a
.''''\

/

.'''\

264



Gerência de Registro: desenvolve as ações de avaliação. coordenação e supervisão das
propostas e processos de Registro. Em 2004. desenvolveu os seguintes projetos:
- Implantação do Programa Nacional de Património Imaterial. Brasília/DF: contratação temporária

dos serviços técnicos especializados de uma historiadora para analisar e avaliar os processos
de Registro existentes, que elaborou o documento "Diagnóstico sobre a Situação e Tramitação
dos Processos de Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial". Contratação de equipe
técnica especializada para elaboração de instrumentos normativos (Portaria e Instruções
Normativas/Técnicas) para o Registro de Bens Culturais.
Registro do Círio de Nazaré, Belém/PA - 2' SR: o pedido de Registro foi aprovado pelo
Conselho Consultivo do Património Cultural do lphan em sua 44; Reunião e a inscrição do bem
cultural inaugurou o L/vro de Regfsfro das Ce/eórações.

- Registro da Obra do Poeta Patativa do Assaré. Municípios de Assaré e Crato/ CE - 4' SR: o
processo está em fase de conclusão de sua instrução, realizada por meio da metodologia do
INRC. Em reunião. na 4' SR. discutiu-se sobre a adequação da inscrição da obra no Livro de
Registro dos Saberes, tendo sido aventada a possibilidade de criação de um novo Livro, o dos
Mestres. ou da Maestria, que encontra-se em discussão no âmbito do DPI, devendo ser
posteriormente ampliada para debate e deliberação do Conselho Consultivo do Património

- Referenciamento da Feira de Caruaru com vistas ao Registro do Lugar/PE - 5' SR: os estudos
estão sendo desenvolvidos pela 5' SR, por meio da metodologia do INRC.
Referenciamento da Linguagem dos Sinos nas Cidades Históricas Mineiras/ MG - 13' SR: o
processo encontra-se em fase de instrução técnica. utilizando a metodologia do INRC para
sistematização dos conhecimentos sobre esta forma de expressão.

- Registro do Queijo do Serro - Queijo Artesanal de Minas Gerais/ MG - 13' SR: contratação de
serviços especializados um historiador, através da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa -
FUNDEP/UFMG, instituição responsável pela realização e conclusão dos trabalhos de Inventário
e elaboração do Dossiê Final.
Registro do Samba de Roda do Recôncavo Baiano - DPl: prometo resultante de proposta do
Ministro da Cultura, que indicou o Samba do Brasil, genericamente, como candidato à
Proclamação das Obras Primas do Património Oral e Imaterial da Humanidade -- UNESCO,
sendo pré-requisito o reconhecimento do bem pelo país proponente. bem como sua localização
no tempo e no espaço, o DPI tratou de delimitar o objeto às origens do Samba, atribuído ao
Samba de Roda do Recôncavo Baiano. A instrução técnica foi realizada com recursos
orçamentários do lphan e mediante convênio com o FNC/MinC. O pedido de Registro foi
aprovado pelo Conselho Consultivo do Património Cultural do lphan na 44' Reunião, sendo
lr\scr\to no Livro de Registro das Fomtas de Expressão.

- Análise e conclusão do Processo de Registro do Ofício das Bananas de Acarajé: o pedido de
Registro foi aprovado pelo Conselho Consultivo do Património Cultural do lphan na 44a Reunião.

- Análise e conclusão do Processo de Registro do Modo de Fazer Viola-de-Cocho, com a devida
menção ao universo poético. musical e coreográfico do Cururu e do Siriri. O pedido de Registro
foi aprovado pelo Conselho Consultivo do Património Cultural do lphan na 44' Reunião.

- Análise do pedido de Registro do Festival Folclórico de Parintins dos bois-bumbás Garantido e
Caprichoso: será necessária a realização de um inventário.

- Abertura dos processos. análise da documentação e avaliação preliminar quanto à pertinência
dos pedidos de Registro para a Feira de São Joaquim, Salvador/BAI Sítio Histórico de São Jogo
Marcos. Rio Claro/RJI Mercado Central de Belo Horizonte/MGI Teatro Popular de Bonecos
Brasileiro. Rio de Janeiro/RJ; Empada ou Empadão de Goiásl Jongo, Rio de Janeiro/RJ; Parque
Ecológico Aguas do Lajeado/GOI Samba Cariocas Alfenim de Goiásl e Sanduíche Bauru/SP

Encontros, Seminários, Cursos, Grupos de Trabalho: comparecimento a 45' Reunião do
Conselho Consultivo do Património Cultural , onde, além da aprovação de 2 Registros, o Conselho
apreciou e aprovou a proposta feita pelo DPI de criação da Câmara Técnica do Património Cultural
em cujo âmbito deverão ser debatidas questões relacionadas às políticas de património imaterial;
participação no Grupo de Trabalho para a implantação do Sistema de Protocolo do lphan;
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indicação para compor equipe formada para a elaboração de Portaria. que normatizará os
cedimentos para o Reconhecimento de Bens Culturais Materiais e Imateriais Afro-brasileiros,

de interesse da Presidência da Fundação Palmaresl ação conjunta com a Fundação Cultural
Palmares, para a elaboração do "Prometo Ritmos e Ritos: inventário das festas religiosas
tradicionais realizadas nas comunidades remanescentes de quilombos
Parcerias: duas OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público). que abrem a
perspectiva da realização conjunta de ações de médio e longo prazo, o Instituto Brasileiro de
Educação e Cultura - EDUCARTE para, entre outras ações relacionadas ao Património Imaterial,
contratar a edição dos Dossiês de Registro do Ofício das Paneleiras de Goiabeiras, da Arte
Kusiwa-Pintura Corporal e Arte Gráfica dos índios Wajãpi e do Círio de Nazaré; e a
NÓS/Artesanato Solidário -- Programas de Apoio ao Artesanato e à geração de Renda - Central
ARTESOL, apoiando na execução de planos de salvaguarda de referências culturais e de bens
inventariados e registrados de natureza imaterial, inicialmente nas ações de salvaguarda do Ofício
das Paneleiras de Goiabeiras.

Gerência de Apoio e Fomento: tem por missão garantir sustentabilidade e contribuir para
preservação e promoção das manifestações culturais de natureza imaterial, por meio de ações de
apoio direto aos detentores de conhecimentos e produtores desses bens culturais. Pode-se
mencionar a realização das seguintes ações:

Plano de Salvaguarda da'Arte Gráfica Kusiwa ou Plano integrado de valorização. dos
conhecimentos tradicionais para o desenvolvimento sócio-ambiental da comunidade dos Wajãpi
do Amapá -- DPl: executado por meio de convênio celebrado entre o IPHAN e o Instituto de
Pesquisa e Formação em Educação Indígena -- IEPÉ, realização .de campanhas. de
sensibilização, informação e difusão das referências culturais de grupos indígenas brasileiros.
projeto executivo do Centro de Formação e Documentação Wajãpi, organização dos. registros
gráficos e orais para sua disponibilização aos Wajãpi, organização. e digitalização do

acervo

fotográfico Wajãpi, encontro de pesquisadores Wajãpi. oficinas de arte .verbal em terra.indígena
Wajãpi, projeto pedagógico da formação de pesquisadores Wajãpi, documentário referente à
tradição mítica e histórica Wajãpi, apoio para a instalação do Conselho consultivo do Plano de
ação'Wajãpi em Macapá e encontro com representantes do Conselho das Aldeias Wajãpi/Apina.,

- Plano de ação para salvaguarda do Ofício das Paneleiras de Goiabeiras do Espírito Santo -- 6'
SR: desenvolvido por meio de termo de cooperação e convênio com a OSCIP "Artesanato
Solidário' e consiste em criar condições para a inserção das panelas produzidas pelas
paneleiras de goiabeiras em mercados nacionais e internacionais.

- Plano de ação para salvaguarda do Samba de Roda no Recôncavo Baiana: executado por.meio
de contrato celebrado entre o IPHAN e Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão - FAPEX
para realização de ações relacionadas à preservação e documentação. de conhecimentos
relativos às técnicas de fabricação e execução da viola machete no contexto do Samba de

- Respostas a solicitações de informação, por parte da UNESCO. sobre bens submetidos ao seu
programa "Proclamação das Obras-Primas do Património Oral e Imaterial da Humanidade".

Parcerias: Secretaria'de Políticas de Promoção da Igualdade Racial --, SEPPIR; Artesanato
Solidário -- Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; Museu do Índio/Funai; Fundação
de Apoio à Pesquisa e à Extensão - FAPEXI e Centro Cultural Cartola -- Organização Não-
Governamental.
Participação em Reuniões, Seminários e Cursos: Reunião Técnicacom representantes da
Associação das Paneleiras de Goiabeiras no Espírito Santos Reunião Técnica sobre educação
patrmonial em Pirenópolisl e Reunião Técnica para delimitação e definição de metodologia para
pesquisa de instrução'de processo de Registro do Samba carioca no Centro Nacional de Folclore
e Cultura Popular.

da
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Departamento de Museus e Centros Culturais - DEMU

Na área museológica. a atribuição do Ministério da Cultura consiste na formulação e
implementação de política para o setor, como propor diretrizes para identificação, preservação:
promoção e gestãodos museus brasileiros e de seus acervos. Desta forma, a preocupação inicial
foi o estabelecimento de uma política nacional voltada para os museus brasileiros. Essa se trata
de uma ação inédita no Brasil, pois pela primeira vez o Ministério da Cultura chamou a
comunidade museológica brasileira para se discutir as bases para uma política para o setor. o
fruto principal dessa ação foi o lançamento da Política Nacional de Museus, cuja criação teve.a
participação de diversas entidades vinculadas a museologia. profissionais da área meio
universitária e secretarias estaduais e municipais de cultura.
Para ter consonância com a Política Nacional de Museus, o Programa "Museu, Memória e Futuro'.
anteriormente voltado apenas para o museus federais, foi reformulado de modo a abranger, a
partir do PPA 2004/2007, todos os museus brasileiros, sejam eles públicos ou privados. e as
ações previstas na Política, o programa passou a denominar-se "Museu Memória e Cidadania".
que é o mote da Política Nacional de Museus.
Uma das ações da Política Nacional de Museus foi à comemoração da Semana do Dia
Internacional'de Museus, realizada entre os dias 17 a 23 de maio. Nessa segunda edição, foram
realizados aproximadamente 350 eventos culturais, com a participação de 161 instituições.. Esse
trabalho foi consolidado com a edição do Decreto Presidencial de 31/05/2004. o qual institui a
Semana Nacional de Museus. a ser comemorada sempre no mês de maio.
Como desdobramento da Política Nacional de Museus, houve o lançamento do Programa
Nacional de Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Museologia, o programa prevê a
capacitação e formação em museología para técnicos do setor. com a ampliação de oferta em
cursos de graduação, pós-graduação, oficinas e cursos de aperfeiçoamento nas.diversas áreas.de
atuação dos museus. O'projeto piloto foi realizado em Salvador/BA, onde foi possível a

acitação de diversos técnicos ligados á área museológica. A partir.do projeto piloto, essa açao
foi estendida a outros estados brasileiros, em todas as regiões do país. permitindo a capacitação
de aproximadamente mil profissionais de museus e entidades afins.
Nas intervenções feitas merecem destaque: obras de restauro e recuperação do Museu Histórico
Nacional: do Museu Nacional de Belas artes e do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, foram
também garantidas condições de funcionamento aos museus do Instituto do Património Histórico e
Artístico Nacional - lphan, de modo a permitir a manutenção física dos prédios. serviços de
vigilância e limpeza, manutenção de equipamentos. atendimento ao público e demais despesas
características da manutenção administrativa para o funcionamento dos museus.
Os investimentos aplicados diretamente pelo Ministério da Cultura e por suas entidades vinculadas
em museus. recursos do Fundo Nacional da Cultura e do Tesouro Nacional em 2004, o valor
investido teve uma pequena redução (5,32%) em relação ao ano anterior, mas foi recompensada
com os investimentos via mecenato. Os investimentos via mecenato em museus teve um aumento
significativo e progressivo dos recursos captados chegando de R$ 21.561.104,43 em 2003 e R$
22.840.645,13 em 2004, apontando um acréscimo de mais de 200% em relação. aos anos
anteriores. Isso demonstra que as ações empreendidas pela Política Nacional de Museus
conseguiram convencer as empresas da importância da área museológica e incentivaram o
patrocínio aos projetos dos museus.
O Programa Museu Memória e Cidadania. quanto a execução financeira de todas as açoes

rou os 70% chegando ao máximo de 99%, com relação a execução física, várias ações
superaram os 100%. A ação de Modernização de Museus a execução. física foi maior devido ao
lançamento do Edital "Modernização de Museus", que teve o objetivo de selecionar projetos para
serem atendidos com recursos do programa (Convênio MinC/FNC/lphan), esse edital possibilitou o
apoio de 35 projetos de diferentes museus
Essas ações, apoiadas pelo Programa Museu Memória e Cidadania, permitiram a criação de um
espaço de interlocução e articulação da política museológica dentro do Ministério da Cultura e o
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fortalecimento de uma rede do setor museológico em todo país. Esse aspecto foi fundamental par
a criação do Sistema Brasileiro de Museus, instituído pelo Decreto n' 5.264. de 05/1 1/2004.
O Sistema Brasileiro de Museus tem por finalidade de constituir uma ampla e diversificada rede
de parceiros que. somando esforços, contribuem para a comunicação, a valorização. a
preservação, a pesquisa, o gerenciamento e a fruição qualificada do património cultural, de modo
a transforma-lo num dispositivo estratégico de desenvolvimento e inclusão social, tornando-o cada
vez mais representativo da diversidade cultural brasileira.
Para a implantação dos sistema locais de museus e a participação dos estados e municípios no
Sistema Brasileiro de Museus. foram realizados diversos Fóruns Regionais de Museus nos
Estados e o Fórum Nacional de Museus, em Salvador/BA.
Todas essas ações dão consistência à criação do Instituto Brasileiro de Museus. uma das metas
do governo para a área da cultura, com a finalidade de criar um órgão específico para gerenciar a
política museológica e valorizar os museus em todo o país e os acervos culturais musealizados.

Coordenação-Geral de Promoção do Património Cultural - COGEPROM

f''\. Conceituação e atribuições da área de Promoção do Património Cultural
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 a promover e difundir o património cultural brasileiro, por meio de
programas de educação patrimonial, turismo cultural. campanhas, eventos: exposições e
penodicos, além do s/fe na rede internacional de informações e das edições do.património. No que
diz respeito às edições é importante destacar a Reüsfa do Pafrfmõn/o H/sfódco e Ádísffco
/Vac/ona/, criada em 1937 por Rodrigo Meio Franco de Andrade, sendo reconhecida como a única
publicação periódica sobre património cultural da América Latina.

F''\

f'\.

E 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 intemacionais como a
Organização' das Nações Unidas para a Educação, a Ciência.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 P/ém/o Roddgo /L4e/o Franco de .4/7drade,
criado em 1987. em reconhecimento a ações de preservação e divulgação do património cultural
brasileiro.

.''''x

A Coordenação-Geral de Promoção representa o lphan junto à Comissão F:ilatélica da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, para escolha dos Selos Comemorativos Brasileiros e também
junto à Comissão de Medalhas Comemorativas da Casa da Moeda do Brasil.

Ações nas Áreas de Promoção, Intercâmbio, Cooperação Técnica e Difusão em 2004
- Programa Brasil Património Cultural

Seminário sobre a ocupação e o uso do Parque Nacional dos Guararapes.- Jaboatão dos
Guararapes -- 5' SR, Recife-PE. Realizado com a participação da população local. visando ao
seu envolvimento na utilização e preservação da área do Parque. com o objetivo de proporcionar
o acesso à informação e buscar a formação educacional voltada para o turismo, como forma de
incremento do emprego e renda das famílias que habitam seu interior.
Continuidade do programa de Oficinas-Escola em parceria com a Agência Espanhola de
Cooperação Internacional nas cidades de João Pessoa -- PB e Salvador - BA. O objetivo do
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programa é conjugar a preservação do património cultural e o resgate de profissões artesanais
em extinção ao viés social da formação de mão-de-obra, criando condições para a auto-
sustentação de jovens carentes desprovidos de oportunidade de obter emprego e renda. Em
2003 e 2004 foram atendidos 340 jovens nas duas cidades, dos quais. cerca de 325 foram
absorvidos pelo mercado de trabalho. Devido ao alcance social do programa estão sendo
desenvolvidos estudos em parceria com os ministérios do Trabalho e Emprego, da Educação,
das Cidades, do Turismo. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, das Relações
Exteriores e da Cultura visando à ampliação do programa com a criação de novas oülcinas em
outros estados brasileiros.
Prêmio Rodrigo Meio Franco de Andrade -- O Prêmio visa à valorização do trabalho de
instituições, empresas e cidadãos que contribuíram para a preservação do património cultural no
sentido de resgatar a memória do país e reconhecer seu papel na formação da identidade
nacional. Em 2004 foram vencedores: a empresa Sol Informática Lida, do Para, pela campanha
Por Amor a Belém, em parceria com a Prefeitura Municipal. envolvendo a comunidade na
recuperação de logradouros públicosl a organização não-governamental Thydêwá, de
Salvador/BA, pela realização do projeto índios na Visão dos Índios, que visa a resgatar,
preservar e divulgar a cultura das nações indígenas Karíri-Xocó, Pankararu, Fulni-õ, Kiriri,
Tumbalalá. Truká e Tupinambál a Associação Cultural do Arquivo Público da Cidade de Belo
Horizonte/MG, pela produção e distribuição do Vídeo Documento - Arquivo Público da Cidade
de Belo Horizonte: Alexandre Penedo. de São José dos Campos/SP. pelo trabalho Móveis
Artísticos Z. documentando a obra do des/gner Zaníne Caldasl o Centro de Preservação
Cultural da Universidade de São Paulo, pela restauração de sua sede, a Casa de Dona Yayá. no
bairro Bela Vista. na cidade de São Paulo, e a Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de
Tiradentes que desenvolve ações de educação e prevenção de incêndios na Serra de São José
e na área urbana da cidade de Tiradentes/MG.
Foi instituído o Grupo de Trabalho Interdepartamental para elaboração de diagnóstico sobre a
atual página do lphan na Internet e estudo visando à criação do Portal do lphan. O objetivo é
levar ao conhecimento da sociedade o trabalho do lphan desenvolvido nem todo o território
nacional. realizado com apoio e patrocínio de instituições governamentais e não-
governamentais, universidades e empresas públicas e privadas. Simultaneamente foi
desenvolvida a nova página do lphan na Intranet.
Edições do Património - Em 2004 foram produzidas duas Rev/smas do Pafdmõn/o H/sfódco e
,4d/sf/co /Vac/ona/ abordando o Património Imaterial Brasileiro e os museus, e reeditados os
livros Canas PafHmon/a/s e Luc/o Costa. l)ocumenfos de Tuba/ho. Com apoio do Programa
Monumenta cumpriu-se a finalização de quatro manuais técnicos: Conservação de Cantarias, de
Telhados, de Jardins Históricos e Arqueologia Histórica.
Em conjunto com o Departamento do Património Imaterial, produziu e encaminhou o dossiê de
candidatura do Samba de Roda no Recôncavo Baiano à /// Proa/amação de OI)ras-PHmas do
Pafrfmõn/o Ora/ e /marCHa/ da Human/da(ie, da Unesco, cujo resultado final será anunciado em
novembro/2005. Produziu ainda o evento de lançamento e implantação do Programa Nacional
do Património Imaterial. em cerimónia realizada no Palácio do Planalto, com a presença do
Presidente da República, do Ministro da Cultura e do Presidente do Superior Tribunal de Justiça,
local onde também foi inaugurada a exposição Património Imaterial Brasileiro.
A Coordenação-Geral de Promoção e a Coordenação-Geral de Pesquisa: Documentação e
Referência lançaram o Programa de Especialização em Património lphan/Unesco, visando à
formação de técnicos para atuar na preservação do património cultural nacional. Dos 400
candidatos inscritos. foram selecionados 30 bolsistas em todo o país.
Educação Patrimonial -- constitui-se como um dos instrumentos da políti.ca global do lphan, .com
o objetivo de difundir e valorizar o património cultural brasileiro.. Uma de suas .principais
finalidades é produzir e transmitir, por meios e metodologias diversas, o conhecimento
acumulado pela instituição sobre esse património aos cidadãos. grupos étnicos, comunidades e
diferentes segmentos da sociedade brasileira. respeitando-se as especificidades culturais de
cada um deles, para que possam reconhecer o valor simbólico dos bens culturais inseridos no
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contexto em que vivem e atuam. Somente a partir do reconhecimento pelo cidadão dos valores
de seu próprio património. pode-se obter sua colaboração e comprometimento com ações em
prol da preservação e valorização dos bens culturais. Em 2004 foram priorizadas as ações
desenvolvidas em parceria com instituições públicas e privadas, organizações não-
governamentais e sociedade civil.

Ações em destaque:
- Prometo Viver o Desterro -- Elaborado, coordenado e desenvolvido pelo. lphan em parceria com a
Associação dos Moradores do Centro Histórico de São Luís, o Grupo de Estudos e Pesquisas do
Património e da Memória da Universidade Federal do Maranhão e o Núcleo Gestor do Centro
Histórico de São Luas, que congrega diversas instituições do poder público municipal e estadual,
além do Sesc. Senão, Sebrae e Universidade Estadual. Implantado nos bairros do Desterro e
Portinho. no centro histórico de São Luís. promove o envolvimento coletivo com as questões da
preservação da identidade cultural, por meio da realização de oficinas de educação patnmonial.
de recuperação de fotografias antigas e de memória oral, com crianças na faixa de 08 a 13 anos
e com os moradores adultos. Desenvolveu-se ainda uma rede de informações que
gradativamente delineia a história dos bairros, de seus moradores, seus fazeres e saberes, e
seus valores culturais. A reunião de todo esse material vem gerando um arquivo documental,
que resultará em uma exposição e uma publicação sobre o processo e os produtos. Conta com
o apoio financeiro da Companhia Vale do Rio Doce.

- Projeto Tesouros do Brasil -- O concurso Tesouros do Brasil faz parte de uma série de projetos
culturais desenvolvidos desde 1999, para estudantes de todo o País, em uma parceria entre o
Ministério da Educação, o lphan e a Fiat Automóveis. A série visa a estimular a valorização do
património cultural brasileiro. O concurso Tesouros do Brasil é aberto a todos os estudantes de
ensino fundamental e médios os alunos devem identificar bens que considerem importantes para
a identidade cultural de sua cidade. fazendo um levantamento histórico sobre os mesmos. O
bem cultural a ser trabalhado pode ser reconhecido na própria localidade ou tratar-se de um
novo bem que mereça o mesmo reconhecimento. São premiados os quatro.melhores trabalhos;
o prêmio é constituído por um troféu, um certificado para cada aluno e pro.fessor partldpante.e
ainda Fi$ 7 mil para dar início à implantação da proposta de ação de sensibilização da
comunidade, que deve estar presente no relatório. Os professores responsáveis receberão um
cheque no valor de R$ 3 mil. Além dos trabalhos. premiados, serão..escolhidos

outros 46

prqetos, que farão parte do livro Tesouros do Brasil, a ser editado e distribuído em escolas,
bibliotecas e museus. entre outros. Nesta edição do concurso foram inscritos mais de 15 mil
trabalhos. . .... .. .

- Prometo Fonte Viva de Alcântara: realiza ação educativa no município de Alcântara/MA, a partir.da
recuperação pelo lphan. com recursos do Plano de Ação .2004, de dois .importantes
monumentos: a Fonte das Pedras e o Chafariz da Mirititiua. A ação justifica-se pela .forte
interação desses monumentos com a vida da comunidade e por envolver atividades nas áreas
de saúde e meio-ambiente. O prometo apresenta uma proposta pedagógica integrada .com as
escolas do município e as comunidades do entorno das fontes? com. atividades de lazer
educativo e produtivo. entre elas, capacitação em educação ambiental. cultivo de flores e ervas
medicinais, e habilidades artesanais. Cria ainda produtos promocionais e educativos para
promover e valorizar o espaço das fontes junto à população e aos turistas. Participam do píojeto
a Secretaria Municipal de Educação 'e Cultura, as organizações Comunica Alcântara,
DesenvoMmento Local Sustentável, Associação Comunitária Alcantarense de Mães em Ação,
Associação dos Moradores da Rua Padre Feijó e Adjacências e o Núcleo de Estudos
Socioambientais/Faculdade São Luas. . . ..

- Programa TV Escola. em parceria com o Ministério da Educação . Está sendo p:roduzida uma
serie de 27 programas educativos cujo foco central é a preservação do património cultural e a
Educação Patrimonial. Os programas deverão ser veiculados a partir de 2005, dentro de uma
metodoogia que prevê a elaboração de materiais de apoio e avaliação para professores de
ensino fundamental e médio.

270



Coordenação Geral de Pesquisa, Documentação e Referência - COPEDOC

Os debates sobre o património brasileiro tentaram articular a importância de um olhar integrado
sobre os diversos bens culturais e a necessidade de se considerar aspectos práticos referentes ao
funcionamento da Instituição. Esses debates resultaram na versão final da estrutura regimental
que, embora dividida em'função da tipologia dos bens culturais. incluiu duas áreas de atuação
transversais: a Coordenação-Geral de Promoção (Cogeprom) e a Coordenação-Geral de
Pesquisa, Documentação e Referência (Copedoc).
Assim, a criação da Copedoc desenhou um novo horizonte de possibilidades para a área de

uisa e documentação, que passou a ser uma das responsáveis pela articulação dos aspectos
tangíveis e intangíveis do património e pela abordagem holística dos bens culturais que
caracteriza a concepção contemporânea do lphan.
De acordo com a nova estrutura regimental do lphan. estabelecida pelo Decreto n' 5.040, de
07/04/2004, a Copedoc. parte da Administração Central, tem como objetívos desenvolver e
fomentar levantamentos. estudos e pesquisas que possibilitem ampliar o conhecimento sobre o
património cultural brasileiro e sua proteçãol promover a geração: sistematização...integração e
disseminação de informações e conhecimentos relativos ao património cultural brasileiro; e ainda
manter, gerenciar e propor diretrizes para a gestão dos acervos arquivísticos e.bibliográficos da
instituição, atualizando e disponibilizando os registros e cadastros nacionais do lphan.
A Copedoc absorveu as equipes de documentação e de inventários do extinto DID e do DEPID,
gerências de: Documentação Arquivística e Bibliográfica e a de Pesquisa e Referência. Suas
instalações estão sediadas no Rio de Janeiro e em Brasília. No Palácio Gustavo Capanema, Rio
de :janeiro. encontram-se a Gerência de Documentação e dois de seus acervos, o Arquivo Central
do lphan e a Biblioteca Noronha Santosl o Setor de Conservação de Documentosl e a Gerência
de Pesquisa e Referência. Em Brasília, na sede do lphan, encontram-se dois outros acervos, a
Biblioteca Aloísio Magalhães e uma seção do Arquivo Central.#'''\.

As atividades desenvolvidas
- Realização de diagnósticos, a organização de encontros e o estabelecimento de comissões
técnicas para a elaboração de diretrizes. critérios e padrões nacionais, a realização de
diagnósticos pelas duas gerências justificava-se pelo entendimento de que era fundamental
definir, a partir de um mapeamento rigoroso do campo de atuação.da .Copedoc,.as diretrizes de
politicas públicas de tratamento e gestão documental e de produção de conhecimento sobre os
bens culturais brasileiros.

Gerência de Pesquisa
Produção de um guia de fontes para a "elaboração de obras de referência.sobre a preservação
cultural=sobre esse campo no Brasil, iniciado na Biblioteca Noronha Santos! forneceu os subsídios
para a seleçao de uma bibliografia básica que será enviada para as.regionais. As obras escolhidas
contemplam as diversas disciplinas que constituem referências teóricas e conceituais para.a
preservação culturall conclusão de um projeto para estruturar uma equipe esl?ecífica a

fim de

organizar um dicionário básico de património e preservação no Brasil, visando não apenas,deülnir
conceitos e estabelecer uma linguagem comum ao sistema lphan. mas para tornar os termos
acessíveis a instituições afins, escolas. universidades e para o público em gerall diagnóstico da
produção de conhedmento sobre o património cultural incluiu análises dos estudos desenvoMdos
desde 1937 até o estado atual das pesquisas no lphan, além de um mapeamento sucinto da
produçãouniversitária. . .. . , , .:.. -.=- .
' D agnóstico das pesquisas sobre o património cultural e preservação, .a primeira açao

deste

projeto foi o levantamento de dados sobre a produção de conhecimento desenvolvida pelo corpo
técnicodolphanatualmente. .. . . . - '.

- História da ocupação territorial do estado do Acre. a criação de novas unidades do lphan no
território nacional e a política institucional voltada para a compreensão e valoração da
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diversidade cultural brasileira requerem uma atitude de reflexão permanente para a atribuição.de
valor e formulação de métodos de identificação do patrjmõnio cultural. A linha de pesquisa
H/sfó/fa da ocupação fe/#foda/ e construção de nac/ona#dade pretende promover a formulação
de projetos que forneçam subsídios ao trabalho institucional com uso da documentação das
nstituições nacionais de pesquisa, sediadas no Rio de Janeiro, para posterior aprofundamento
local.depois de seis meses de pesquisa e um profícuo intercâmbio com as.instituições culturais
do Acre. esse prometo resultou em uma análise dos bens culturais no estado que sublinha a
indissociabilidade das políticas de preservação cultural e ambiental.
Estudo sobre gestão' do Património Cultural, foi iniciado e concluído uma pesquisa sobre
programa para a preser«ação do casario de Ouro Preto, na década de 40, que envolveram a
produção de um inventário com fotografias.da fachada de quase todo o casario da cidade, e uma
intensa campanha nos jornais do Rio e Minas Gerais, capitaneada por intelectuais ligados a
Rodrigo Meio Franco de Andrade para arrecadar verbas para a salvaguarda de algumas
edificações em estado precário. A documentação .produzida na época. sobre esse trabalho, que
se encontrava dispersa no Arquivo Central do lphan, no Rio de Janeiro, foi reunida e re-

signincadae Especialização em Património, em parceria entre o lphan e a UNESCO resultou na
elaboração de um edital para a concessão de 30 bolsas que inauguram.o pioneiro Programa de
especialização em património. superando o número de 12 vagas de nível superior, anunciado
inicialmente. O programa, sob a coordenação da Copedoc, prevê.a integração dos bolsistas nas
tarefas de rotina do lphan, como forma de especializa-los para trabalhar no campo do património
cultural e ao mesmo tempo trazer sua contribuição proülssional para.a Instituição. . . . .
Rotas da Alforria - Projeto Piloto Cachoeira e são Felix -- A Copedoc participa do projeto-piylo
de Cachoeira e São Felix, do Departamento de Património Imaterial, juntamente com o CNFCP,
voltando-se para o apnmoramento dos inventários de identificação.disponíveis no lphan: Este
prometo vsa a formulação de planos de salvaguarda do património cultural que integrem
diferentes políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável da região, através da
identificação do património cultural de modo associado à história de ocupação do território,
priorizando um olhar sobre as populações .afro-descendentes. Está prevsto também o
tratamento técnico do acervo documental do lphan sobre a região: que terá caráter exemplar.
Pretende-se a integração entre os diferentes departamentos do lphan, considerando, ainda. a
constitu ção de parcerias interinstitucionais. Além da lida com as questões da preservação
cultural, participarão de oficinas para abordagem de aspectos teórico-conceituais e técnicos.

de um prqeto para estruturar a equipe do dicionário e a formulação de verbetes.

E$1:FBEIE i ã:m g:
e das Atas do Conselho Consultivo do
edoc , esse projeto pretende facilitar o
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acesso à documentação de referência sobre a ação institucional como forma de disseminar o
conhecimento produzido no âmbito do Estado, visando promover o património e sua reinserção
na vida da sociedade brasileira.
Biblioteca Virtual, disponibilização das Revistas do IPHAN e seus índices via internet, na mesma
linha da elaboração dos índices, esse projeto pretende facilitar a difusão da.produção
institucional para usuários internos e externos ao lphan. as 18 primeiras Revistas do Património
foram digitalizadas - de 1938 a 1978 - e no momento estão sendo lançadas no Site do lphan.
junto com os índices em bancos de dados da coleção completa das Revistas.

Gerência de Documentação Arquivística e Biliográfica
Arquivo Central (RJ e BSB)
- No Arquivo do lphan/ Rio de Janeiro, desenvolveu-se o tratamento técnico da série "Inventário".

a quantificação e o controle físico dos documentos textuais e fotográficos, bem como a correção
dos registros da base de dadosl atendimento, a usuários externos e às demais unidades do
phan (superintendências regionais, Procuradoria Federal, museus etc.): foram registrados 658

atendimentos a usuários, internos e externos. ressaltando-se 94 atendimentos de pedidos de
vistas a processos e 07 reproduções de processos de tombamento, na íntegra, em sua maioria
para Informação complementar a processos judiciais. .Foi feita a inscrição de 14 novos bens nos
Livros do Tombo do Património Brasileiro, sob a administração do Arquivo Central, e a emissão
de 62 certidões de tombamento, a pedido de proprietários, procuradores federais ou
superintendências regionais do lphan, houve maior procura de informações pelo telefone, com
um total de 1 .464 atendimentos.
No Arquivo do lphan/ Brasília,realizadas tarefas de higienização preliminar, identificação!
organização por assuntos e elaboração de instrumento de pesquisa dos documentos
provenientes do antigo Departamento de Proteção, atual DEPAM.

Bibliotecas(Noronha Santos/ RJ e Aloísio Magalhães/ BSB)
Na Biblioteca Noronha Santos/Rio de Janeiro: atualização do acervo e otimização da base de
dados; aquisição de títulos novos e revisão da estrutura e conteúdo da base bibliográfica
pnncipal (migração da base em lsis/DOS para Winlsis) visando à otirnização dos

recursos de

processamento técnico e recuperação das informaçõe.s; atendimento a 3.102 consultas, publico
interno e externo; empréstimo de'540 ítensl reprodução de documentos. a digitalização de
1.855 imagens ou de documentos textuais (em atendimento .a 93 usuários)l foi .acrescentado ao
acervo, registrados 254 novos itens. que foram incorporados à base de dados principais da
biblioteca

- Em Brasília. na Biblioteca Aloísio Magalhães, procedeu-se à reinstalação do sistema de
informatização (software ArchesLib) no sentido de possibilitar a .eventual retomada do
funcionamento da Biblioteca, fechada há cerca de cinco anos, devido a pro.blemas de
fiscalização do Conselho Regional de Biblioteconomia. Previu-se a atualização da base de
dados. com a revisão dos registros já incorporados à base, construída no sistema. e atualização
no processamento técnico, além de diagnóstico sobre possível migração para Winlsis (software
gratuito distribuído pela Unesco). visando padronização do sistema de bibliotecas da Copedoc.

,'''\

/''\.

Documentaçãoarqueológica ...... - -.- - - -.
'S stema de Gerenciarnento do Património Arqueológico (SGPA), desenvolvido e implantado

pelo DID entre 1998/2001 com o apoio das Superintendências Regionais do lphan, foi retomado

pela Copledocem 2004dastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA) foi priorizada com a
migração' dos dados em Access para um suporte. mais eficiente. com o objetivo de

melhor

apare har o lphan para o desempenho de suas atribuições le.gais. O levantamento de dados sobre
prqetos e relatórios de pesquisa arqueológica foi igualmente retomado. A documentação
depositada na série Arqueologia do Arquivo Central / Rio de Janeiro, no DEPAM em Brasília e no
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Rio de Janeiro e na 6; Superintendência Regional foi achada. bem como providenciado o seu
lançamento nas bases de dados de Projetos e Relatórios de Pesquisa Arqueológica do SGPA. Por
outro lado, deu-se continuidade ao fechamento de documentos da série Arqueologia do Arquivo
Noronha Santos e providenciada sua inserção na base de dados.

Projetos/Atividades especiais
. Diagnóstico dos arquivos e bibliotecas, Levantamento e diagnóstico dos arquivos e bibliotecas

quanto às condições de conservação, organização dos documentos e disponibilização
das

informações, através da distribuição de formulários, com manual de preenchimento, para todas
as unidades do lphan. Técnicas da Copedoc realizaram o levantamento de dados em várias
superintendêndas regionais, através de questionário especialmente desenvolvido para esse fim
As informações estão sendo tabuladas e servirão como apoio a decisões de planejamento
estratégico. .

. Encontro técnico, de 13 a 17 de dezembro de 2004, foi realizado o. segundo encontro de
profissionais atuantes em arquivos e bibliotecas do IPHAN, reunindo os técnicos da área central.
das superintendências regionais e suas representações e das. unidades museológicas, que
debateram sobre políticas institucionais na área de acervos arquivísticos e bibliográficos.

- Apoio à implantação do Protocolo do lphan, Implantação de sistema automatizado de protocolo
em todas as unidades do lphan, com treinamento ministrado pela GEDAB e DPA/Coordenadoria
de Informática em parceria com o Arquivo Nacional, com o objetivo de controlar a produção,
tramitação e destinação final dos documentos nas unidades do lphan. ..

- Prometo-Piloto Cachoeira. levantamento. conservação preventiva, acondicionamento, organizaçel:
e descrição da documentação existente no Arquivo Noronha Santos (Ri) e no arquivo aa /'
Superintendência Regional/BA, relacionada à história e atuação do lphan nos municípios de
Cachoeira e São Félix, na Bahia, visando sua microülmagem, para fins de preservação .e
comprovação. e sua digitalização, para intercâmbio e disseminação .das informaçõesLem meio
digital. Projetos similares deverão ser progressivamente desenvolvidos em todos os acervos
arquivísticos da instituição. . . ......:. .. ..-.-......

. Vocabulário controlado, continuidade da agenda de encontros para construção de vocabulário

controlado. atividade iniciada pelas bibliotecas e, hoje, também compartilhada por profiss onais
da área de arqu vos, visando a padronização de termos de indexação dos instrumentos de
pesquisa desenvolvidos para cada tipo de acervo.

SetordeConservaçãodeAcervos . .. . ..

da Biblioteca.
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