
13' Superintendência Regional

Jurisdição
A 13' Superintendência Regional é responsável pelas atividades do lphan no Estado de Minas
Gerais .

Ações Realizadas

. Obras de restauração arquitetõnica da Igreja São Francisco de Assim. Diamantína/MG,
(Convênio MinC/lphan).

Restauração arquitetõnica.
Elaboração de projetos complementares: elétrico, lógica. telefonia e hidro.
sanitário.
Elaboração de projeto acústico.

. Obras de adequação da Casa do Conde de Santa Marinha, Belo Horizonte/MG, para a
instalação emergencial da Sede da 13a Superintendência Regional.

. Obra de recuperação da cobertura da nave e da Capela-Mor da Capela de Bom Jesus das
Flores, Taquaral, Ouro Preto/MG.

. Obra de restauração arquitetõnica da Casa Setecentista de Mariana, Sede do Escritório
Técnico 11. Mariana/MG.

. Instalação de sistema eletrõnico de segurança para a Casa Borba Gato, Sabará/MG e para
o Museu Regional de Caeté/MG.

. Execução do projeto de instalações elétricas e luminotécnicas da Igreja de Nossa Senhora
da Conceição, Congonhas/MG.

. Restauração da fachada principal do imóvel da Praça Antõnio Dias, Ouro Preto/MG, obra
irregular com sentença judicial para demolição..

e Aquisição de material destinado à revisão parcial das instalações elétricas do Museu
Regional de São Jogo del Rei/MG.

. Elaboração dos projetos executivos de restauração para os monumentos:
Igreja de São José, Ouro Preto/MGI
Capela de Bom Jesus das Flores. Ouro Preto/MGI
Igreja Matriz Nossa Senhora de Nazaré. Cachoeira do Campo, Ouro Preto/MGI
Igreja de Santo Antõnio, Glaura, Ouro Preto/MG.

. Conclusão dos serviços de restauração da tela "0 Esporte" de Burle Marx, acervo do late
Clube de Belo Horizonte/MG.

. Projeto Registro do Queijo Artesanal em Minas: conclusão da instrução técnica do processo
de registro dos queijos.

. Projeto Registro da Linguagem do Toque dos Sinos nas Cidades Históricas Mineiras:
aquisição de acervos de imagens fotográficas, audiovisual,bem como fotos do processo

. Apresentação da Cartilha de Prevenção e Combate a Incêndio, elaborada pela 13'SR, nos
municípios de Congonhas e Sabará.

. Entrega oficial da Cartilha de Prevenção e Combate a Incêndio,elaborada pela 13'SR, no
município de Prados, por ocasião da entrega das obras de restauração elétrica na Igreja
Matriz Nossa Senhora da Conceíçãol

. Realização de um concurso académico com os alunos da Universidade Federal de Juiz de
Fora, para a revitalização do Antigo Largo do Tamandaré, São Jogo Del Rei/MG, com
avaliação dos trabalhos por uma comissão composta por representantes da sociedade civil
organizada, da Prefeitura Municipal e da UFJF. Tudo culminando em uma exposição no
Museu Regional com os trabalhos (participação de 20 trabalhos e maquetes) e
recomendações à Prefeitura Municipal para elaboração de um projeto definitivo
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Exposição, no Museu Regional de São João Del Rei/MG. das peças pertencentes ao
lphan/13'SR, por ocasião do Seminário de Imaginária patrocinado pelo Centro de Estudos
da Imaginária Brasileira.

. Participação, no seminário, realizado na Polícia Federal, sobre furtos de bens móveis
tombados com exposição montada pela Superintendência Regional.

. Entrega das obras de restauração de bens móveis e integrados das Igrejas de Nossa
Senhora do Carmo, Serro/MG (recursos do ano de 2004, via convênio MinC/lphan) e da
Igreja de Nossa Senhora da Penha de França Venoso, Prados/MG.

e Entrega das obras de restauração arquitetõnica:
Capela de Santana. distrito de Arraial Velho, Sabará/MGI
Igreja Matriz de Nossa Senhora de Bonsucesso, Caeté/MGI
Igreja Nossa Senhora de Nazareth, Morro Vermelho, Caeté/MG (instalações
elétricas);
Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, Prados/MG (instalações elétricas);
Museu Regional de Caeté-MG e Casa Borba Gato, Sabará/MG.

. Conclusão da etapa de serviços do inventário de acervos museológicos dos Museus e
Casas Históricas Vinculados a 13' Superintendência Regional: catalogação de acervos,
Museus contemplados:

Regional de São Jogo del Rei/MG,
Regional Casa dos Ottoni, Sarro/MGI

- do Diamante. Diamantina/MGI
. Documentação Fotográfica, Museus contemplados:

do Ouro. Sabará/MG;
do Diamante. Diamantina/MGI
Regional Casa dos Ottoni, Serro/MGI
Regional de São Jogo del Rei/MG.

pp'\.

/''"\

..p''\

Parcerias:
Parceria com o Ministério Público Federal para proposição de ações judiciais, com destaque
para a elaboração de um Termo de Ajustamento de Condutas'AC na ação de obra irregular na
Rua dos Inconfidentes. 140 - Nílson Barbosa, redundando em acordo judicial e compensação
dos danos pagos por parte do proprietário em contratação de projetos do Escritório Burle Marx
para as praças de Tiradentesl

Procuradoria Federal/ Profer/1 3'SR
No âmbito da 13aSR. houve o apoio significativo dos três Procuradores Federais. Estes
realizaram um significativo trabalho de condução jurídica das atividades técnicas e
administrativas, ora acompanhando os processos judiciais, ou propondo Termos de
Ajustamento de Conduta/TAC ou ainda ações judiciais contra proprietários de obras irregulares
nos núcleos tombados, ou ainda propondo parcerias com MPF, ao longo do ano de 2005. O
apoio foi significativo devido ao volume da demanda jurídica para uma Superintendência, que
tem oito núcleos tombados.

Fiscalização dos Bens Imóveis e Núcleos Tombados:
. Acompanhamento das obras de construção do Centro Cultural do Sistema FIEMG na cidade

de Ouro Preto no local onde existia o Hotel Pilão, queimado no ano de 2003. Processo
resultante de um TAC com o Ministério Público Estadual e a FIEMG, com resgate
arqueológico dos remanescentes do incêndio e sua conseqüente preservaçãol

. Foram realizadas viagens técnicas a diversas cidades com acervo tombado pelo lphan no
Estado de Minas. Visaram um trabalho de vistoria aos monumentos tombados isoladamente
e aos conjuntos urbanos protegidos. Os recursos gastos com pagamento de diárias, para a
realização das atividades acima descritas, foram significativos, uma vez que a atividade de
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fiscalização é fundamental para a salvaguarda e proteção dos bens tombados. Foram objeto
dessas ativldades: Barbacena, Belo Horizonte, Brumal. Caeté, Catar Altas, Congonhas.
Diamantina, ltabirito, Juiz de Fora, Lavras. Mariana, Ouro Branco. Ouro Preto, Piranga.
Prados. Sabará, Santa Bárbara, São Jogo del Rei, Serro, Tiradentes e Cataguases.

Visitação dos Museus Vinculados a 13' SR: 2672

14' Superintendência Regional

Jurisdição
A 14' Superintendência Regional é responsável pelas atividades do lphan nos Estados de
Goiás. Tocantins e Mato Grosso.

. Participação de servidores em cursos, doutorados, simpósios e similares.

Ações Realizadas
. Obras Emergenciais em três salas e um sótão do prédio denominado Quartel do XX, Cidade

de Golas/GO.
. Complementação das Obras e Serviços de Restauração dos Bens Integrados da Igreja

Nossa Senhora do Rosário. Goiás/GO.
. Complementação obra de restauração da Ponte Penal.
. Obra de Conservação Arquitetõníca da Casa da Princesa, Pilar de Goiás/GO.
. Restauração do Campanário da Igreja Nossa Senhora do Pilar, Pilar de Goiás/GO.
. Organização Documental do Arquivo Técnico da 14' Superintendência Regional.
. Reedição da Cartilha "Património Cultural - Para Preservar'
. Confecção de Postais, conjunto com fotos do Museu Casa de Cora Coralina, Goiás/GO.
. Confecção de folhetos do Museu de Arte Sacra da Boa Morte, Goiás/GO (Museu conta com

o maior número das obras do santeiro goiano Verga Valle).

. Confecção de folhetos da Casa da Princesa, Pilar de Golas/GO (Todos os acervos são dos
séculos Vlll, XIX e XX).

. Comemoração da Semana de Museus.

. Divulgação do Museu Casa de Cora Coralina, Golas/GO.
e Divulgação do Museu de Arte Sacra da Boa Morte, Golas/GO.
. Divulgação da Casa da Princesa, Pilar de Golas/GO.
. Obra de Restauração da Casa de Câmara e Cadeia, Pirenópolis/GO (Convênio MinC/FNC).
. Obras de Restauração da Igreja de São Benedito, Natividade/TO (Convênio MinC/FNC).
. Modernização de infraestrutura do Museu das Bandeiras, Golas/GO (Convênio MinC/FNC).
. Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais, sítios históricos e arqueológicos

protegidos, bem como: combater o comércio ilícito de bens móveis e peças arqueológicas
nos estados de Mato Grosso, Tocantins e Golas; análise de dois processos Pronac (Usina
de ltaici; Postos Telegráficos de Rondon).

Sub-Regional do Mato Grosso
Ações Realizadas

. Gerenciamento do Centro Histórico de Cuiabá

. 48 processos referentes a alvará de obras, reformas e consultas prévias.

. 103 declarações de tombamento e laudo de vistoria para fins de isenção de IPTU.
. Lançamento da publicação denominada Centro Histórico de Cuiabá: Património do Brasil,

de autoria de Claudio Quoos Conte e Marcus Vinícius de Lamõnica Freire, editado pela
Entrelinhas.

. Restauração da Igreja do Senhor dos Passos, Cuiabá/MT, parceria: Sociedade/Associação
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de Amigos e Associação Nosso Senhor dos Passos e Secretaria de Estado de Cultura.
e Restauração da Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, Cuíabá/MT, parceria:

Monsanto do Brasil/Petrobrás/Comunidade Paroquial.
e Cobertura das Ruínas de Vila Bela/MT.

. Educação Patrimonial, atendimento a estudantes do ensino básico. fundamental, superior e
pesquisadores.

. Educação Patrimonial - Cursos e palestras, Palestras na Associação de Ensino Presidente
Eurico Gaspar Dutra (Unirondon), Palestra na Escola Estadual de I' e 2' Graus Leovegildo
Mello, Cuiabá/ MT e Oficina de Interpretação Patrimonial "Vilabelando", Vila Bela/ MT.

e Projeto de Restauração do imóvel Senhor José Reis.

Sub-Regional Tocantins - Natividade TO
. Inventário Nacional de Referências Culturais - INRC em Natividade: acompanhamento dos

trabalhos de levantamentos preliminares referentes à I' etapa do INRC. realizados pela
Fundação Aroeira - UCGOI análise dos produtos apresentados e definição de
procedimentos a serem adotados para a 2' etapas desenvolvimento e elaboração do Termo
de Referência juntamente com o DPI - Departamento de Património Imaterial visando à
realização da 2' etapa do INRC de Natividade através de recursos do Programa
Monumental realização de reuniões com instituições de ensino tocantinenses, visando
execução da 2a etapa do INRC de Natividade, Universidade do Estado do Tocantins -
Unitins e Universidade Federal do Tocantins UFT).

. Inventário Nacional de Bens Imóveis e Sítios Urbanos - INBl-SU em Porto Nacional/TO,
(prestação de auxílio técnico e orientações sobre a aplicação da Metodologia do INBl-SU e
alimentação do banco de dados à Fundação Cultural do Estado do Tocantins). parceria:
Fundação Cultural do Estado do Tocantins.

. Inventário Nacional de Referências Culturais - INRC em Porto Nacional /TO, (prestação de
auxílio técnico e orientações sobre a aplicação da Metodologia do INBl-SU e alimentação do
banco de dados à Fundação Cultural do Estado do Tocantins), parceria: Fundação Cultural
do Estado do Tocantins.

. Apoio Institucional Unesco/BID, apoio ao desenvolvimento e elaboração de projetos e
instrumentos complementares ás ações do lphan e Programa Monumenta em Natividade:
Diagnóstico documental referente á infra-estrutura pública de Natividade, contendo análise
do Plano Diretor em desenvolvimento e suas implicações e correlações com os projetos de
recuperação de áreas públicas do Programa Monumental Prometo Base de Sinalização
Turística para a área de atuação do Programa Monumenta em Natividade; Projeto Base de
Acessibilidade para Deficientes Físicos e Portadores de Necessidades Especiais, visando á
conexão entre os diversos projetos públicos contemplados pelo Programa Monumental
Elaboração de Paleta de Cores para fachadas das edificações inseridas na Poligonal de
Tombamento Federal, visando á coerência nas ações do Programa Monumenta e a
Fiscalização do lphanl Elaboração de Kit com 3 Manuais Práticos para Obras de
Conservação em Natividade sendo: Manual 1 - Guia Prático para uso da Cal em Natividadel
Manual 2 - Guia Prático para Manutenção de Coberturas em Natividade e Manual 3 - Guia
Prático para Saneamento Residencial em Nativídadel Parceria: Unesco/BID Programa
Monumenta.

. Remoção de Camelos instalados no Centro Histórico de Natividade/TO (acompanhamento e
execução com êxito da Ação Civil Pública visando á remoção de camelos e quiosques
metálicos definida pela Poligonal de Tombamento Federal em Natividade/TO).

. Análise de Prometo Pronac de Recuperação do Calçamento da Cidade de Goiás/GO (análise
técnico-financeira), apresentada pela Associação Casa de Cora Coralina.

. Análise Projeto Pronac de Revitalização do Centro Histórico de Cuiabá/MT (análise técnico-
financeira).
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. Fiscalização dos Imóveis inseridos na Poligonal de Tombamento Federal em Natividade/TO
e área de entorno, totalizando: 37 requerimentosl 01 notificação 37 autorizações.

. Acompanhamento, orientação e análise de projetos do Programa Monumenta/BID,
Natividade/TO compreendendo acompanhamento técnico e orientação para o
desenvolvimento das novas propostas de intervenção. no Sítio Histórico de Natividade
através da UEP - Monumenta em Natividaden'O, quais sejam: projeto de Revitalização da
Praça Leopoldo de Bulhõesl projeto de Revitalização da Praça da Bandeiras projetos de
Revitalização do Largo da Igreja São Benedito)l projeto de Restauro da Casa de Cultura
Amplia Hermanol projetos de intervenção em imóveis privados. Total: 28 propostas.

. Apoio técnico à Fundação Cultural do Estado do Tocantins, vistoria no Palacinho.
Palmas/TO com vistoria e emissão de laudo técnico sobre estado de conservação e
condições de uso da edificação denominada Palacinho. que abriga o Museu Histórico de
Palmas/TO.

e Apoio técnico à Fundação Cultural do Estado do Tocantins, Igreja Nossa Senhora do
Carmo, Monte do Carmo/TO com vistoria, acompanhamento técnico e desenvolvimento de

+ Obras de Restauro Arquitetõnico e Artístico da Igreja São Benedito, Natividade/TO -
Convênio FNC/MinC.

Prometo

Museu de Arte Sacra da Boa Morte - Goiás/GO
e José Joaquim da Verga Valle, bicentenário do escultor goiano ,com elaboração de projeto

do Pronac, em comemoração ao bicentenário do escultor através de diversas
ações. Parceria: lphan/Agepel.

. Produção e Distribuição de Material sobre a Arte Sacra de Golas, através do trabalho de
José Joaquim da Verga Valle. Propôs-se apresentar as imagens de arte sacra de Veiga
Valle, com farta documentação fotográfica, abrangendo. de forma global, o conjunto de sua
obra. Foi situada esta no tempo e no espaço, assim como através de dados biográficos e
descrição particularizada da técnica utilizada. O objetivo foi divulgar e valorizar a obra deste
notável escultor de Gotas. visando despertar estudos mais detalhados sobre a importância
de Verga Valle no momento em que se comemora o bicentenário de seu nascimento.
Parceria: lphan/Agepel.

. Atendimento aos visitantes do Museu, com visitas guiadas pelos funcionários. atendimento
ao turista. caravanas de estudantes, grupos de pessoas inclusive de terceira idade, com
palestras explicativas sobre o acervo e o histórico do prédio.Parceria: lphan/Agepel.

. Apoio a eventos culturais onde se participou da organização da Semana Santa, para discutir
sobre a elaboração de cartazes, camisetas e folhetos. Organização da Semana Santa com
o Senhor Bispo, trajeto das procissões, além de retirada do trânsito do Centro Histórico;
organização e realização do ll Encontro Afro e I' Encontro Nacional de Tambores na cidade
de Goiás; da organização do escritório Local do FICA - Festival Internacional de Cinema e
Vídeo Ambiental na cidade de Goiás; reunião para discutir e realizar a Semana do
Vizinho/Casa de Cora Coralinal apoio ao l Encontro de Corais da Cidade de Golas e apoio e
organização ao Festival de Gastronomia da cidade de Goiás), parcerias: lphan / Agetur/
Agepel/Sebrae/Governo Municipal da Cidade de Goiás.

Outras Atividades
. Comemoração da Semana Nacional de Museus (Realização de Palestras "Museu Memória

e Cidadania", "0 Jardim da Memória Vilaboense, os" Museus Contemporâneos Novos
Rumos e Museus e Negócios (consultor do Sebrae), oficina para servidores de Museus e
Guias de turismo. sobre os temas: atendimento em Museus, centros Culturais uma prática
em transformação e museus como elemento turístico. Seguiu-se o encerramento com uma
Mesa redonda - Museus e a cidade, parceriasl lphan/Agepel, Departamento Nacional de
Museus/Sebrae).
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. Semana Nacional de Museus (Capacitação dos servidores do Museu de Arte Sacra da Boa
Morte em 3 oficinas durante a Semana Nacional de Museus e participação em Palestras e
debates).

Museu das Bandeiras - Golas/GO
. Comemoração da Semana Nacional de Museus (Eventos culturais, artísticos e educativos).
e Reorganização do Arquivo da Real Fazenda - Período: Brasil Colonial (Higienização e

reorganização de parte do Arquivo da Real Fazenda, Período Brasil Colonial, adequando-o
à Norma Geral Internacional de Descrição Aquivística ISAD(G), parceria: Agepel/ Agência
Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira).

. Capacitação do Servidor (Participação de servidor na l Oficina do Programa de
Especialização em Património, de 30 horas, na condição de técnico servidor integrado
recentemente ao lphan, e participação dos servidores do Museu das Bandeiras nas três
Oficinas de Atualização Profissional realizadas durante a Semana Nacional de Museus).

. Atendimento a Pesquisadores (Acesso ao acervo documental da Real Fazenda, depositado
no MUBAN. Período Colonial, para a conclusão do doutorado pelo Sr. David Louis Mead e
ao pesquisador Francisco Eduardo de Azeredo Bastos sobre a atuação do Cirurgião-mor da
Enfermaria Médica, Francisco Antõnio de Azeredo, durante a Guerra do Paraguai).

Escritório Técnico 1 - Golas/GO
. Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais (acompanhamento, fiscalização e

orientação técnica às obras de restauro do antigo Matadouro Municipal. do prédio do
Colégio Lyceu de Goyaz, do prédio do Museu das Bandeiras, do Largo do Matadouro e
calçamento de ruas de acesso), foram efetuadas 18 (dezoito) notificações de fiscalização
em desfavor de proprietários de imóveis situados na cidade de Goiás, 201 (duzentos e um)
requerimentos, referentes a intervenções em imóveis situados na área especial de proteção
federal, decorrente do tombamento do conjunto arquitetânico, urbanístico, paisagístico e
histórico da cidade, pela União Federal, no cumprimento do Decreto Lei n' 25, de 30 de
novembro de 1 937
Apoio à realização de eventos culturais, orientação quanto aos procedimentos de montagem
e locação de equipamentos para realização do evento carnavall decoração, adequação e
recepção durante a realização do concerto de Andréa Teixeira e Remko Landmeter na
Igreja Nossa Senhora do Rosário em Goiásl participação em reunião, organização,
divulgação do evento de entrega das obras de restauração da sede de Santa Cecília em
Gotas; organização e divulgação do evento de entrega das obras de restauração de Igreja
de São Jogo Batista, no Arraial do Ferreira/GO; Exposições de Projeto Conviverl Exposição
da artista plástica Lívia Rizzo "Um olhar sobre Klintl Exposição" Tocantins, Meu Estado.
Meu Espaço"; Exposição "Vazados", elaboração e distribuição de convites da exposição do
artista plástico arqulteto e restaurador Fernando Madeiras ll Festival de Gastronomia,
cessão e organização do espaço interno da sede do escritório para realização da exposição
Contemporânea Um" acervo galeria Stella lsaacl aniversário da cidade de Goiást entrega

da obra de restauração da Igreja Nossa Senhora do Rosário, realização de missa de ação
de graça e concerto com Andréa Teixeira e Eurípides Barsanulpho Fontenellel Semana
Santa, participação em reuniões, reorganização e cessão do espaço interno do escritório,
recepção de convidados e autoridades durante a realização da Procissão do Fogaréus Vll
Fica - Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambientall ll Encontro Afro-goianol
participação no l Fórum da região noroeste goiano, desenvolvimento sustentável em Goíásl
participação em Mesa Redonda, desenvolvimento, meio ambiente e cultura no teatro São
Joaquim e entrega da obra de restauração da sede do Escritório Técnico l.

. Realização de 5 (cinco) palestras ministradas a alunos da 2' fase do ensino médio e de 3'
grau na ação Educação Patrimonial.
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Escritório Técnico ll - Pirenópolis/GO
. Na ação Educação Patrimonial foram desenvolvidas atividades junto à comunidade

(atendimento ao público visitante, estudantes e pesquisadoresl Empréstimo de andaimesl
Organização do acervo bibliográficos Organização de arquivos administrativo e técnico.
participação no Encontro Regional de Estudantes de Arquitetura (EREA) em Pirenópolisl
participação em cerimónias do projeto "Viva e Reviva Pirenópolis"l participação na Semana
de Arquitetura e Urbanismo da UEG de Anápolis/GOI palestra a alunos do Colégio Setor
Leste, em atividade da Cogeprom em Pirenópolis/GO e palestra nó Encontro de Educação
Patrimonial - Fundação Aroeira/lphan, em Corumbá/GO).

. Apoio à manutenção da Exposição "Canteiro Aberto" da Igreja Matriz Nossa Senhora do
Rosário de Pirenópolis/GO. parceria Petrobrás, Caixa Económica Federal, BNDES, CELG
(Centrais Elétricas de Goiás), lbama.

e Restauração da Igreja Nossa Senhora do Rosário de Pirenópolis/GO, parceria Petrobrás.
Caixa Económica Federal, BNDES, CELG (Centrais Elétricas de Golas). lbama.

. Inventário Nacional de Bens Imóveis em Sítios Urbanos - INBI - SU.

. Normatização do Tráfego de Veículos Pesados no Centro Histórico de Pirenópolis
(Elaboração de projetos e estudos técnicos para implantação de barreiras físicas para
minimizar o tráfego de veículos pesados no Centro Histórico), parceria: Prefeitura Municipal
de Pirenópolís, Ministério Públicos Estadual, Centrais Elétricas de Golas e Polícia Militar.

. Obra de Conservação do imóvel sede do lphan em Pirenópolis /GO.

. Obra de Restauração da Igreja Nosso Senhor do Bonfim em Pirenópolis/GO.
. Apoio Técnico: Supervisão. Orientação e Fiscalização das obras de restauração: Igreja do

Rosário e São Benedito, Cuiabá/MT; Igreja do Senhor dos Passos, Cuiabá/MT; Visita
técnica a Cáceres/MT (instrução de tombamento); Centro Histórico de Corumbá/GO; Igreja
Nossa Senhora da Penha de França, Corumbá/GOI Cine Teatro Esmeralda, Corumbá/GOI
Igreja Nossa Senhora do Rosário, Goiás/GOI Campanário da Igreja Matriz Nossa Senhora
do Pilar, Pilar de Goiás/GOI Casa da Princesa. Pilar de Golas/ GO e Casa do Intendente,
Pilar de Goiás/ GO.

. Intercâmbio Internacional - Fiança 2005 - Fênix - O renascimento de um Património:
palestra sobre as obras de Restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário de
Pirenópolis/GO, tendo como parceiros: Maison Paysane de France, AFAA - Associação
Francesa de Ação Artística, Ministério dos Assuntos Estrangeiros, Sirchal - Seminário
Internacional de Revitalização de Centros Históricos da América Latina e Caribe.

. Intercâmbio Nacional - Rio de Janeiro 2005 - Fênix - O renascimento de um Património
(palestra sobre as obras de Restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário de
Pirenópolis/GO), parceria: UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro e Construtora
Biapó Ltda.

. Gerenciamento do Centro Histórico de Pirenópolis e Corumbá de Golas (52
Requerimento/Autorizações/ Notificações de intervenções em Centro Histórico de
Pirenópolis, Corumbá e Pilar)l 151 Declarações de Regularidade para efeito de desconto de
IPTU; 38 Visitas de Inspeção na Cidade de Corumbá/GOI 14 reuniões na sede da Regional
em Goiânia/GO; 5 Visitas de Inspeção na Cidade de Goiás/GOI 5 Reuniões em Brasília /
DFI 4 Viagens para Pilar/GO; 4 Viagens para Cuiabá/MT; 2 Viagens para o Rio de
Janeiro/RJI 2 Viagens para Natividade/TO; l Viagem para Jaraguá/GO; l Viagem para
Niquelândia/ GO.
Encontro Nacional Bens Móveis Integrados com Acidentes Graves, realizado em. Encontro
Brasília/DF

. Participação em Eventos - la Oficina do Programa de Especialização em Património
lphan/Unesco.

. Treinamento para o novo sistema de Planejamento Informatizado.

. Obra de Restauração da Casa de Câmara e Cadeia, Pirenópolis/GO, Convênio/MinC/FNC.

realizado
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. Execução das Obras e Serviços da Continuidade da Obra da Ponte Pênsil, Pirenópolis/GO

15aSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

Jurisdição
A 15; Superintendência Regional é responsável pelas atividades do lphan nos Estado do
Distrito Federal.

Ações Executadas
. Levantamento da situação das áreas verdes non ed/#candt das Superquadras Nortes
. Levantamento da situação dos comércios locais (invasões);
. Levantamento e fiscalização das construções na orla do lago;
. Vistorias nas superquadras que apresentam cercamento nos pilotis dos blocos residenciaisl
. Levantamento e mapeamento das estações rádio-base (telefonia celular) dentro da área

tombadas
. Análise do Plano Diretor de Publicidadel análise de normas e projeto-padrão para bancas

de revistas:
. Fiscalização e embargo da obra do Supermercado Leroy Merlin. localizado no SMAS;
. Levantamento dos fragmentos de pintura dos painéis do artista Alfredo Volpi na Igreja

Nossa Senhora de Fátimal
. Análise do projeto de recuperação da Estação Rodoviária;
. Emissão de 12 (doze) pareceres técnicos e 53 (cinqüenta e três) vistorias técnicas;
. Elaboração de curso sobre a Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (Educação

Patrimonial), num total de quatro, ministrados em vários locais da cidades
+ Elaboração de Palestras sobre a Preservação de Brasílial
. Elaboração de publicação (livro) sobre a legislação patrimonial de Brasília pelas Edições do

Património, anualmente na Cogeproml
. Elaboração de painéis explicativos com conteúdo similar ao do Curso de Educação

Patrimonial e início da elaboração de Cartilha sobre Brasília, a ser concluída em 2006 e
amplamente divulgada;

. Inventários de Referências Culturais de dez Feiras do Distrito Federall (encaminhamento ao
Depam do Inventário da Torre de TV e do Inventário do HJKO)

. Colaboração com o projeto de recuperação dos jardins do Palácio da Justiças

. Acompanhamento da obra de restauração do Palácio da Alvoradas
. Elaboração do projeto e custeio. através do FNC, da restauração dos painéis da Capela do

Palácio da Alvoradas
. Participação no projeto de reconstrução da Igreja Nossa Senhora do Rosário na Vila

Planalto

Outras Ações
CD Rom sobre a área de entorno do Conjunto Urbanístico de Brasília,com acompanhamento e
recebimento em complementação ao Estudo correspondente.

Processos analisados para o Pronac:
. Reconstrução de Igreja Nossa Senhora do Rosário Pompéia/DF, Emenda -- 04 DF 2025
. Preservação de bens Culturais de Natureza Material do MJK - Emenda -- 05 DF 61 58
. Preservação de Bens Culturais de Natureza Material do MJK - Emenda 05- DF 61 55
. Instalação de Espaço Cultural - Casa de Cultura do Gama -- DF - 05 DF 10304
. Estudos preliminares para instruir o processo de tombamento da Fazenda do Gama.
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16aSUPERINTENDENCIA REGIONAL

Jurisdição
A 1 6' Superintendência Regional é responsável pelas atividades do lphan nos Estados de
Rondõnia e Acre.

Histórico
Foi implantada no ano de 2005. Está portando. em fase bastante inicial quanto aos trabalhos
desenvolvidos em seu campo de atuação. Efetivamente, o primeiro passo institucional nessa
direção se deu com a nomeação do Superintendente Regional.
Atualmente. a Superintendência está em sede própria, embora ainda em espaço inadequado e
diminuto, localizado à Av. Sete de Setembro, 237, Centro de Porto Velho.

Ações Desenvolvidas
. Logrou-se a aprovação, pelo Conselho Nacional de Cultura do lphan, do processo de

tombamento da Estrada de Ferro Madeira - Mamoré, o que representa uma conquista
dentro de uma luta, que se iniciou com a abertura do pedido de tombamento, ainda em
1987, que ora se concretiza, em nome de um projeto de resgate do valor da memória e
identidade local
No entanto, a Estrada de Ferro Madeira - Mamoré carece de imediatas tomadas de
providência, em relação à catalogação do acervo; restauração e revitalização de seu espaço
físico,além de projetos no campo da cultura imaterial. Nesse sentido, com o
estabelecimento do perímetro do tombamento e entorno, tomamos medidas iniciais cabíveis
de proteção. Aprovámos projetos de restauradores dentro da área tombada e igualmente
emitimos embargos extrajudiciais, quando necessários, tendo inclusive recorrido à Justiça
Federal para garantir-se o cumprimento da lei.

e Foram empreendidas umas séries de visitas a locais. que reivindicam atenção patrimonial,
com viagens realizadas para averiguar as condições da Estrada Madeira - Mamoré.
Fiscalizaram-se algumas irregularidades, também em Rio Branco e Xapurí no Acre e em
Guajará Mirim e Ji-Paraná em Rondõnia.

17aSUPERINTENDENCIA REGIONAL

Jurisdição
A 17' Superintendência Regional é responsável pelas atividades do lphan no Estado de
Alagoas

Ações
e Foram intensificadas as fiscalizações aos monumentos tombados sob sua jurisdição,

distribuídos nos municípios de Penedo, Piranhas, Palmeira dos Índios, Porto Calvo. União
dos Palmares e Marechal Deodoro.

. Buscou-se uma estrutura física e funcional adequada para o desenvolvimento das
atividades, com aquisição de mobiliário. equipamentos de informática e veículo; no final do
exercício, autorização para contratação de quatro postos de serviços, entre eles. um
motorista, dois técnicos de suporte à informática e um auxiliar de serviços gerais.
Conseguiu-se também, mais duas linhas telefónicas, um provedor para conexão à rede
mundial de computadores, uma central telefónica, e uma rede lógica e redimensionamento
de pontos de energia.

. Foi prioritário para esta Unidade viabilizar uma aproximação e auxílio técnico com a
Unidade Executou de Projetos do Programa Monumenta em Penedo/AL, com vistas a
possibilitar a formulação e implementação de ações de preservação, já identificadas como
iminentes. Abrangeu-se a temática de educação patrimonial e capacitação técnica de mão-
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de-obra qualificada para intervenções de ordem restauradora. Com a contratação de um
técnico consultor, através do referido programa, foi possível a formatação de uma cartilha
para o morador do sítio histórico, agregando. pois, valores de salvaguarda dos bens
materiais e imateriais, assim como um intensificar da fiscalização das obras em execução.

e Em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, entre o lphan e a empresa
NTE - Nordeste Transmissora de Energia, foi posto à nossa disposição um profissional da
área de arqueologia. no mês de agosto, que permanecerá durante dois anos, dando suporte
técnico no controle das permissões de pesquisa no âmbito do Estado de Alagoas. Com
esse profissional. passou-se a ter um melhor relacionamento com o Núcleo de Ensino e
Pesquisa Arqueológica da Universidade Federal de Alagoas e com a Secretaria das
Minorias do mesmo estado. quanto à preservação. ambientação e uso do sítio arqueológico
situado na Serra da Barriga. Teve-se a oportunidade de visitar alguns municípios, por onde
está sendo instalado o gasoduto Pilar-Carmópolis, obra executada pela empresa Petrobrás,
além de acompanhamento das autorizações de pesquisa nos diversos municípios
alagoanos.

e Também foi estabelecido um contato com as diversas instituições, órgãos e secretarias, que
porventura possam praticar ou autorizar quaisquer intervenções no solo, esclarecendo a
posição do lphan como entidade de caráter preservador. Esta iniciativa mostrou-se
satisfatória, trazendo a possibilidade de fechar os termos de cooperação técnica e de
referência, assim como uma orientação ao aplicar as normas legais sobre projetos
desenvolvimentistas e ao estreitar os entendimentos para o estabelecer um canal de
comunicação regular entre os referidos órgãos e o lphan.

. No que diz respeito à gestão compartilhada, foi discutida junto aos órgãos responsáveis
pela conservação do património, nas instâncias municipal e estadual. onde existem bens
tombados em nível federal.Destacamos aqueles que constituem os sítios históricos dos
municípios de Penedo e Piranhas e o sítio histórico de Marechal Deodoro/AL, tombado
provisoriamente pelo lphan em 2005.

. Esclarecimento junto à comunidade sobre as responsabilidades que envolvem um
tombamento federal.A equipe de técnicos e a então superintendente têm realizado palestras
e entrevistas junto a Câmara de Vereadores, escolas, rádios locais, etc. Este contato
acarretou a formação de um grupo interessado na implementação de uma oficina-escola.
Teria como parceiros do lphan, nesta iniciativa, a Unidade Descentralizada de Ensino de
Marechal Deodoro - CEFET/AL, Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro/AL e
Coordenadoria do Pró-Memória - SECULT/AL, após várias reuniões e discussões sobre a
melhor formatação deste projeto.Foi feita uma visita /n /oco à Oficina-Escola de Jogo
Pessoa, acompanhada da Superintendente da 20'. Superintendência Regional da Paraíba

. Ampliação significativa do acervo bibliográfico disponível a pesquisadores, estudantes e
interessados na Sede da 17' Superintendência Regional, resultado do encaminhamento de
cartas e ofícios a entidades, universidades, etc., solicitando aos mesmos o envio de
exemplares de importantes publicações na temática do património material e imaterial.

. Nas intervenções executadas de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço
global, destacamos: serviços técnicos emergenciais nas instalações elétricas, pára-raios e
sistemas preventivos contra incêndios no Complexo Conventual Nossa Senhora dos Anjos,
em Penedo/AL. Também, serviços técnicos emergenciaís de tratamento de umidade na
cobertura da Igreja de Nossa Senhora da Apresentação, em Porto Calvo/AL.

.'''''\ Parcerias
Destacamos parcerias com: Governo do Estado de Alagoasl Programa Monumenta MinC;
Fundação Cultural Palmaresl Superintendência da Polícia Federal/ALI Delegada de Repressão
a Crimes Contra o Meio Ambiente e Património Histórico; Companhia Hidroelétrica do Baixo
São Francisco - Chesf; Universidade Federal de Alagoas - UFAL; Agência de Desenvolvimento
do Nordestel Capitania dos Portos de Alagoasl Departamento Nacional de Produção Mineral -
25' Distrito/ALI Unidade Descentralizada de Ensino de Marechal Deodoro, Cefet/ALI Instituto
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Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE/ALI Instituto Brasileiro do Meio Ambiente -
lbama/ALI Fundação Nacional do índio - Regional de Maceíól Oficina Escola de Jogo
Pessoa/PB; 2' Promotoria de Justiça de Penedo - Ministério Público do Estado de Alagoasl
Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB/ALI Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura -
CREA/AL: Secretaria Executiva de Cultura do Estado de Alagoasl Conselho Estadual de
Cultura do Estado de Alagoasl Coordenadoria do Pró-Memória - Secult/ALI Museu de Arte
Sacra de Alagoasl Secretaria Executiva de Turismo do Estado de Alagoasl Secretaria Executiva
de Defesa e Proteção das Minorias do Estado de Alagoasl Secretaria Executiva de Recursos
Hídricos e Naturais do Estado de Alagoasl Secretaria Executiva de Infra-Estrutura e Serviços do
Estado de Alagoasl Instituto do Meio Ambiente/ALI Instituto de Terra de Alagoas - lterall
Serviços de Engenharia do Estado de Alagoas - Serveall Algásl Instituto Histórico e Geográfico
de Alagoasl Secretaria Municipal de Controle e Convívio Urbano de Maceió/AL - Smccul
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Maceió/ALI Fundação Cultural Cidade de Maceió/ALI
Prefeitura Municipal de Penedo/ALI Unidade Executou de Penedo - UEPI Secretaria Municipal
de Cultura de Penedo/ALI Prefeitura Municipal de Piranhas/ALI Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo de Piranhas/ALI Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro/ALt Câmara de
Vereadores do Município de Marechal Deodorol Secretaria Municipal de Cultura de Marechal
Deodoro/ALI Secretaria Municipal de Planejamento de Marechal Deodoro/AL; Prefeitura
Municipal de Delmiro Gouveia/ALI Fundação Delmiro Gouveial Prefeitura Municipal de Agua
Branca/AL: Comunidade Franciscana do Convento Nossa Senhora dos Anjos, Penedo/AL;
Paróquia Nossa Senhora da Apresentação, Porto Calvo/AL; Sociedade Nossa Senhora do Bom
Conselho, Maceió/AL e Associação Nacional de Professores de História/AL.

'x

18'SUPERINTENDENCIA REGIONAL

Jurisdição
A 18' Superintendência Regional é responsável pelas atividades do lphan no Estado de Mato
Grosso do Sul.

Ações Realizadas
. Fórum Estadual de Turismo, que tem por objetivo discutir, analisar e aprovar propostas

referentes ao turismo no Estado de Mato Grosso do Sul.
. Participação no Seminário S.O.S Arquivos, para reflexão sobre a importância dos arquivos e

documentos públicos do município de Corumbá. Tema: "A importância dos arquivos
públicos como Património Cultural", parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul. Campus de Corumbá

eEXPOSição: ''Jan Antonin Bata e o Tribunal Tcheco". Parceria com a UFMS
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campus de Aquidauana e Três Lagoas;
Departamento de Estado da República Tcheca e Oficina Cultural Tcheco-Eslovaca do

. l Seminário do Património Naval Brasileiro em São Francisco do Sul/SC.

. 2o Conferência das Cidades em Corumbá/MS.

. l Conferência Estadual de Cultura em Campo Grande/MS.

. 6o Festival de Inverno de Bonito/MS.

. Xlll Congresso Nacional de Arqueologia, realizado pela Sociedade de Arqueologia
Brasileira, Campo Grande/MS.

. IV Festival da Guavira de Bonito/MS, evento com objetivo de integração comunitária.
resgate e valorização da história e da cultura. sem esquecer a conservação dos recursos
naturais, cujo tema foi "A importância da preservação dos monumentos históricos-culturais"
em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo Indústria e Comércio de Bonito/MSI
Comtur - Conselho Municipal de Turismo de Bonito/MSI Cooagril Sebrae/MS; Sindicato
Rural de Bonitos Idaterra e Secretaria de Estado de Produção e Turismo do MS.

Brasilr
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. Operação Macunaíma 1, ação de âmbito nacional de repressão aos crimes contra o
património histórico, para celebrar o dia do Património Histórico e Artístico Nacional em
Campo Grande/MS. em parceria com a Polícia Federal.

. 4' Conferência Municipal sobre Património Histórico Cultural em Campo Grande/MS em
parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande e Fundac - Fundação Municipal de
Cultura Esporte e Lazer.

. lo Oficina do Programa de Especialização em Património lphan/Unesco, realizada através
do Pep/Unesco.

. 2' Oficina do Programa de Especialização em Património lphan/Unesco, realizada através
do Pep/Unesco.

e Participação no Programa Ponto Crítico na FM Regional 104.7, Campo Grande/MS.
. Cronologia Histórica dos estilos arquitetõnicos em Corumbá/MS, realizado através do

PEP/Unesco.

e Instrução do processo de tombamento do Sítio Histórico de Porto Murtinho/MS.
. Restauração do Edifício Casa da Alfândega em Corumbá/MS, com elaboração do projeto

básico, realizado através do Programa Monumenta.
. Contratação de prestadores de serviço através do Programa Monumenta.
. Prometo de Sinalização Turística do Casario do Porto, área tombada na cidade de

Corumbá/MS.

e Mapeamento e tabulação de dados, em continuidade aos trabalhos de diagnóstico e
planejamento de recuperação do Sítio Histórico de Corumbá/MS, realizado através do
Programa Monumenta.

. Diagnóstico do grau de descaracterização dos imóveis privados da área de projeto I' etapa,
realizada através do Programa Monumenta.

e Projeto de Restauração do edifício "Morada dos Baís" em Campo Grande/MS.
. Restauração dos Degraus da Gruta do Lago Azul em Bonito/MS.
. Levantamento Arquitetõnico do Casario do Município de Anastácio/MS. de parceria com:

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; UFMS - DEC - Departamento de
História do CPAQ e Prefeitura Municipal de Anastácio - MS

''\

lgaSUPERINTENDENCIA REGIONAL
f'''"'~

Jurisdição
A 19' Superintendência Regional é responsável pelas atividades do lphan no Estado do Piauí

Ações Realizadas
. A implantação do Escritório Técnico de São Raimundo Nonato aumentou significativamente.

a capacidade de atuação da 19' Superintendência Regional. quanto à fiscalização do
acervo arqueológico, e demais iniciativas previstas para a região sudeste do Piauí.

. Cadastro e mapeamento dos sítios arqueológicos do Piauí, devido ao número e qualidade
dos vestígios arqueológicos pré-históricos encontrados no estado, buscando a realização de
parcerias para o seu cumprimento. O cadastro contemplou quatro regiões,como o Município
de São Miguel do Tapuio, em área de assentamento rural de programa de reforma agrária.
conhecido como Saco do Juazeiro. Foram igualmente acrescentados sete sítios
arqueológicos ao cadastro do lphan, e observado o estado de conservação de outros sítios
já cadastrados na região. Parceria com o Incra e o NAP, Núcleo de Pesquisa Arqueológica
da Universidade Federal do Piauíl Município de Curimatá, localizado ao sul do Estado. Esta
região priorizada em decorrência da denúncia de depredação do património arqueológico.
por ocasião de empreendimento agrícola na área.
Foram registrados três sítios arqueológicos no Município do Alto Parnaíba. Há fortes
indícios da existência de sítios arqueológicos. No entanto, apenas três sítios foram
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cadastrados Na região da Serra da Capivara, foram cadastrados 75 sítios arqueológicos
fora do Parque Nacional da Serra da Capivara e dentro da unidade foram cadastrados 54 e
recadastrados mais 4 sítios.

. Prospecção demarcatória e proteção de 34 sítios arqueológicos do entorno do Parque
Nacional Serra da Capivara/PI.

. Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais, foram realizadas, 25 inspeções em
sítios históricos e arqueológicos localizados nos municípios de São Raimundo Nonato. Jogo
Costa. São Jogo do Piauí, Gervásio Oliveira, Campo Maior, Teresina, Pedro 11, Castelo do
Piauí, Parnaíba e Oeiras.

. Acompanhamento, orientação e execução de projetos complementares dentro do Programa
Monumenta, para o município de Oeiras. Além disto, foi realizado o levantamento de dados
técnicos e urbanísticos relativos aos bens tombados pelo lphan a fim de subsidiar propostas
de regulamentação do seu entorno de proteção, através dos serviços de consultoria
A inclusão do sítio histórico de Oeiras. no Programa Monumenta, rendeu recursos que
serão aplicados em vários projetos de restauração, sob a orientação técnica da 19;
Superintendência Regional.

. Obras de restauração da Ponte Grande, sobre o riacho Mocha e das 5 Capelas dos Passos
da Paixão, com recursos do Programa Monumenta. Tal programa contemplou também os
imóveis privados.

. Tratamento técnico dos acervos arquivísticos e bibliográficos da 19 ' Superintendência
Regional.

. Foi realizada obra de manutenção da sede da 19; Superintendência Regional para dota-la
com as instalações necessárias para acomodar adequadamente os novos técnicos.

. Educação Patrimonial para as comunidades do entorno do Parque Nacional Serra da
Capivara. Projeto em parceria com a Fundação Museu do Homem Americano - Fumdham,
tem como objetivo a formação de agentes multiplicadores e a sensibilização da população
local a respeito da importância e necessidade de preservação da rica memória cultural
contida nas pinturas rupestres e nos demais achados arqueológicos da região. O projeto
teve sua fase inicial com a la Oficina de Educação Patrimonial. no município de São
Raimundo Nonato. As atividades consistiram em um ciclo de palestras direcionadas aos
professores das redes pública e particular dos municípios de São Raimundo Nonato,
Coronel José Dias e Jogo Costa.
Destacamos ainda:

. Oficina de Introdução à Xilogravura, na comunidade de Cambraia, localizada no entorno do
Parque Nacional Serra da Capivara e em São Raimundo Nonato.

. Confecção de 2.000 folhetos informativos sobre os bens tombados do Piauí e com o
material elaborado pelos participantes da Oficina de Xilogravura, no Distrito de Cambraia e
no município de São Raimundo Nonato.

Outras Ações
. Desenvolvimento de atividades supervisionadas através do Programa de Especialização em

Património lphan/Unescol
. Realização de palestras pela Superintendente Regional, sobre intervenções estruturais em

imóveis de interesse histórico, realizadas pelo lphan no Piauí.
. Realização e participação em reuniões com representantes de instituições municipais e

estaduais, interessadas no desenvolvimento de ações voltadas para o património cultural do

. Levantamento de dados para instrução de proposta de tombamento de bens integrados e
imóveis de interesse artístico e histórico.

. Elaboração de minutas de termos de cooperação técnica entre a 19; Superintendência
Regional e várias instituições locais de âmbito federal e estadual: Universidade Federal do
Piauí, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Fundação Cultural do Piauí,

Estado
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Fundação Museu do Homem Americano - Fumdham e lbama, objeto é a execução de ações
conjuntas visando a preservação do património cultural no Piauí. que aguardam parecer
jurídico.

Convênios
Foi firmado convênio entre a 19' Superintendência Regional e a Fundam para atender ao
projeto Património Cultural Acessível a Todos: Interpretação e Conservação de Sítios
Arqueológicos do Parque Nacional Serra da Capivara em São Raimundo Nonato/ PI.
O presente convênio tem por objeto conservar e manter os sítios arqueológicos do Parque
Nacional Serra da Capivara. Serão mantidos abertos à visitação, recuperados seus acessos.
habilitando-os.inclusive, para pessoas portadoras de deficiências. Promover-se-á o
conhecimento do património cultural nacional e mundial, envolvendo as seguintes etapas:
recuperação de acessos limpeza de sítios arqueológicosl recuperação, drenagem preverntival
preparação de material didático e também divulgação dos sítios arqueológicos pesquisador.

20aSUPERINTENDENCIA REGIONAL

Jurisdição
A 20' Superintendência Regional é responsável pelas atividades do lphan, nos Estados da
Paraíba e Rio Grande do Norte.

A 20.' Superintendência Regional foi criada por decreto no ano de 2004, somente
começou a atuar como Superintendência em abril de 2005, anteriormente como Sub-Regional,
era vinculada institucionalmente a 5' Superintendência Regional em Recife/PE.

A 20.' Superintendência Regional conta, ainda, com outro imóvel, denominado de "Casa
do Erário", espaço físico também acanhado, que foi criado com o objetivo de funcionar como
um "Centro de Referência Cultural"

Ações
e

Realizadas
Restauração da Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, contra-partida do lphan, de
convênio celebrado entre o Governo Brasileiro e o Governo da Espanha (ação realizada
pela 5' SR).
Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais, foram realizadas 1.142 inspeções
em bens tombados, cadastrados, sítios arqueológicos, paleontológicos e geológicos, na
Paraíba e Rio Grande do Norte.

Realização da exposição: "Património Mundial no Brasil". na Casa do Erário, espaço
criado para funcionar como um Centro de Referência Cultural, com o apoio da
Cogeprom.
Tombamento da Cidade de Areia, na Paraíba, como Património Nacional, em reunião do
Conselho Consultivo do lphan.
Estabilização e Consolidação das Ruínas de Almagre. Jogo Pessoa/ PB. Ainda na fase
de implantação da 20' Superintendência Regional em Jogo Pessoa, executado pela a 5'
Superintendência Regional com recursos de Convênio MinC/lphan. contratou firma
especializada para execução de Mapeamento e relatório Arquitetõnico de todas as
peças em cantaria existente nas ruínas e iniciar o processo de anastilose das paredes e
elementos arquitetõnicos. Contrato concluído.

e

e

e

e

Eventos
e Lançamento do Projeto de Implantação do Parque Estadual do Cabo Branco/PB,

Prefeitura Municipal de Jogo Pessoa/PBI
. Reuniões da Comissão de Obras do Projeto de Revitalização do Centro Histórico de

Jogo Pessoa;
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e Palestra no Ciclo de Conferência -- Areia Cidade Relíquia. comemoração dos 1 59 anos
de emancipação da cidade, em Areia/PBI
Participação na Mesa da l Conferência Municipal de Cultura em João Pessoa/PBI
Exposição da 20' Superintendência Regional sobre o Programa Cultural Viva na reunião
do Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal da Área Metropolitana de Jogo
Pessoa/PB -- CODIAM -l
Participação da Mesa na Sessão Extraordinária da Semana do Meio Ambiente na
Câmara Municipal de Jogo Pessoa/PBI
Participação na Sessão Extraordinária da Semana do Meio Ambiente na Assembléia
Legislativa do Estados
Palestra "Inserção do Património Cultural na Atividade Turística", l Seminário Corredor
Cultural, Natal/RNI
Palestra a "Importância da Preservação do Património Cultural" no ll Seminário Corredor
Cultural. Natal/RN;
Palestra "Museu Aberto Centro Histórico de Natal" no l Encontro Museus Potiguares.
Natal/RN

e

e

e

e

e

Pedidos de Tombamento
Prédio público municipal (Mercado, Cine-Teatro e Hotel), localizados na sede do
Município de Sumé/PBI
Núcleo Histórico da Cidade de Bananeiras, Paraíba/PBI
Núcleo Histórico da Cidade de Mamanguape, Paraíba/PBI
Casa de lgnácio Cardoso Arco, Pombas/PBI
Casa Grande do Engenho Guarita em Tibau do Sul, Natal/PBI
Caixa d'Água do Pátio Ferroviário das Rocas, Natal/RNI
Prédio da Estação Ferroviária de Alexandria. Natal/RNI
Estação Ferroviária de Antõnio Martins, Natal/RNI

e

e

©

e

e
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Tombamento:
Conjunto Histórico e Urbanístico de Areia

Comentários
A 20a Superintendência Regional finaliza junto ao Ministério Público Federal o cumrimento, por
parte a Companhia Docas da Paraíba, do TAC, firmado em 18 de junho de 2004, no que diz
respeito ás cláusulas obrigacionais colocadas naquele instrumento para afastamentos de muros
da Cia, que se encontram colados nas muralhas da Fortaleza de Santa Catarinal
Conforme determinação do Ministério Público Federal. a 20' SR, em conjunto com o lphaep, a
Prefeitura Municipal de Jogo Pessoa. a Comissão Permanente de Desenvolvimento do Centro
Histórico de João Pessoa e a Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Estado-SUPLAN, elaborou um Laudo Técnico sobre a situação física de 16 (dezesseís) imóveis
situados na rua Jogo Suassuna no Centro Histórico de Jogo Pessoa, os quais se encontram em
risco iminente de desabamento

21aSUPERINTEDENCIA REGIONAL

Jurisdição
A 21' Superintendência Regional é responsável pelas atividades do lphan no Estado do Espírito
Santo.

Histórico
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De criação recente, a 21; Superintendência Regional esteve até o início de setembro, sob
dependência administrativa da 6' Superintendência Regional/RJ. Todas as despesas e ações
operacionais de consumo. manutenção, contratos, diárias e passagens foram viabilizadas
através da 6'. Superintendência Regional/RJ.

'\

'x

Ações Realizadas:
e Tratamento da Coleção de Arqueologia do Espírito Santo.
. Salvaguarda do Ofício das Paneleiras de Goiabeiras, hoje constante da Lista do Património

Mundial da Unesco.

e Restauração da Ponte Florentino Ávidos, Programa Nacional de Apoio à Cultura/Pronac

Ações Gerenciadas pela 6' Superintendência Regional/RJ
. Proteção das Estruturas Arqueológicas de Reis Magos.
. Desinfestação e Imunização da Chácara e Solar Monjardim
e Inventário do Congo de Nova Almeida - I'etapa
. Inventário do Congo de Nova Almeida - 2'etapa
. Curso de Formação de Pregoeiro.
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ADENDO AO ANEXO N' Vlll DO RELATORIO DE GESTÃO 2005
(Inclui ações desenvolvidas com o Orçamento do IPHAN, Convênios e outras Parcerias)

UNIDADES ESPECIAIS

MUSEU NACIONALDE BELAS ARTES
Localização: Rio de Janeiro/RJ

O acervo do Museu Nacional de Belas Artes conta atualmente com: mais de 17.200 obras
brasileiras e estrangeiras. além de um acervo bibliográfico de cerca de 18.095 volumes (livros,
catálogos, periódicos), fotográfico: 7.800 e videográfico: 6.650 (slides e fitas de vídeo cassete),
como também, um significativo arquivo histórico.
Seu principal conjunto artístico compreende principalmente pinturas (especialmente brasileiras,
refletindo o panorama das artes no país durante o século XIX e primeiras décadas do século
XX), um importante conjunto de pinturas estrangeiras, com destaque para a colação de Barroco
Italiano, desenhos e gravuras brasileiras e estrangeiras, esculturas, artes decorativas e
fotografias.

Ações Realizadas
. Obras de restauração do edifício do Museu Nacional de Belas Artes: Restauração da

fachada principal, impermeabilização das coberturasl obras civis e automação para as
reservas técnicas, reforma dos camarins, troca do banco de capacitores, tratamento e
diagnostico das águas pluviais e foram também adquiridos equipamentos de informática

Parceria e outros

e

e

e

©

8

e

Petrobrás. BNDES e Caixa Económica Federal.
Modernização e transformação do sistema de informação do Museu, financiado pela
Fundação Vitae.
Ampliação e Modernização da Reservas técnicas do Museu, financiado pela Fundação

Foi retomado o projeto "Peça do Mês", com apresentação de uma obra a cada mês.
Revisão do Inventário, este projeto permitiu a contratação de mão de obra
especializada realizada com recurso do DEMU.
Processamento Técnico do Acervo, este projeto permitiu a contratação de mão de obra
especializada.
Aquisição de material para as reservas técnicas do Museu.

Vitae

Exposições Temporárias Montadas com o Acervo do Museu Nacional de Belas Artes

©

©

8

©

©

e

Exposição "Presença de Portinari no Museu Nacional de Belas Artes
Exposição "A Missão Francesa e a origem da coleção do Museu Nacional de Belas

Exposição "Vítor Meireles: um artista do Império'
Exposição "Guignard
Exposição "0 Melhor do Impressionismo'
Exposição: "A Arte Portuguesa no Caminho da Modernidade'
Exposição "Louis Eugêne Boudin na Coleção dos Barões de São Joaquim
Exposição "Janela de Inspeção - Estudando obras da Reserva Técnica'

Artes"
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. Exposição "Arte sem Barreiras - Limite como potência
Obs: 14 obras do Museu foram incluídas nesta exposição, organizada pela FUNARTE

Circulação Nacional e Internacional do Acervo do Museu Nacional de Belas Artes
(empréstimo de obras para exposições organizadas por outras instituições do Brasil e
Exterior):

Exposição "Retratos: 2.000 years of Latin American Portraits"
Local: EI Museo Del Bardo, Nova York, EUA (Itinerante: 05 instituições)
Obras: pintura brasileira l (uma) obra
Exposição "Theodoro De Bonna"
Local: Museu Oscar Niemeyer, Curitiba/PR.
Obras: pintura brasileira l (uma) obra
Exposição "Cimabue a Pisa - La pitura pisana tra Giunta a Giotto"
Local: Milho. ltália.
Obras: pintura estrangeira l (uma) obra
Exposição "0 Século de um brasileiro, Colação Roberto Marinho"
Local: Paço Imperial. Rio de Janeiro/ RJ.
Foi emprestada uma obra de pintura brasileira
Exposição "Brasileiro, Brasileiros
Local: Museu Afro-Brasil, Parque do lbirapuera, São Paulo/SP
Obras: pintura brasileira: 3 (três) obras
Exposição "Br 040"- arte abstrata
Local: Museu Imperial, Petrópolis/RJ.
Obras: duas (02) obras da escultora Zélia Salgado
Exposição "Passagens e itinerários da arte"
Local: Museu Vale do Rio Doce. Vila Velha/ES.
Obras: pintura brasileira: l (uma) pintura de Levino Fanzeres.
Exposição "Pancetti
Local: Museu Oscar Niemeyer, Curitiba/PR.
Obras: pintura brasileira: 5 (cinco) obras
Exposição "Monte Castelo
Local: Fundação Armando Alvares Penteado - MAB/FAAP São Paulo/SP
Obras: pintura brasileira: l (uma) pintura de Carlos Scliar.
Exposição "Alberto da Verga Guignard(1 896-1 962)"
Local: Galeria Pinakotheke Cultural São Paulo/SP
Obras: pintura brasileira: l (uma) obra
Exposição "Tarsila do Amaram, pintora brasileira em Paria, 1923-1929"
Local: Maison de I'Amérique patine, Paras/França
Obras: pintura brasileira: 2 (duas) obras
Exposição Le Corbusier à Rio. Dessins de conférences de 1936
Local: Fundação Le Corbusier, Paris/ França
Obras: 04 (quatro) desenhos de Le Corbusier

e

e

e

e

Circulação Nacional do Acervo do Museu Nacional de Belas Artes (Exposições
Organizadas pelo Museu em outras instituições do Brasil):

Exposição "Vítor Meireles: um artista do império" (Circuito Cultural Banco do Brasil)
Local: Palácio das Artes, Belo Horizonte/MG.
Obras: pintura brasileira: 80 obras (desenhos e pinturas)
Exposição 'Viva a Natureza-Morta: obras da coleção do Museu Nacional de Belas Artes
do Século XVll ao Século XXI "(Circuito Cultural Banco do Brasil) r/f/neranfe)".
Local: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Fortaleza/CE
Obras: pintura brasileira: 40(quarenta) obras (pinturas. desenhos. gravuras e esculturas)

©
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8 Exposição 'Viva a natureza-morta: obras da coleção do Museu Nacional de Belas Artes
do Século XVll ao Século XXI "(Circuito Cultural Banco do Brasil) (/f/neranfe,I'l
Local: Teatro Alberto Maranhão, Natal/RN.
Obras: pintura brasileira: 25 (vinte e cinco) obras (pinturas, desenhos, gravuras e
esculturas).
Exposição "A arte sob o olhar de Djanira - coleção Museu Nacional de Belas Artes"
Local: Museu Oscar Niemeyer, Curitiba/PR.
Obras: pintura brasileira: 80 (oitenta) obras (pinturas, desenhos, gravuras e matrizes).
Exposição "Djanira: traço e cor. Gravuras e desenhos do Museu Nacional de Belas

Local: Universidade Federal de Santa Catarina -- Galeria. Florianópolis/SC.
Circuito Cultural Banco do Brasil 2005
Obras: 16 gravuras da artista Djanira
Exposição "A Brasilidade na Arte de Djanira" - Circuito SESC Rio/Museu Nacional Belas

Exposição itinerante por 09 unidades SESC Rio: (SESC Madureira 1, SESC Ramos,
SESC Barra Mansa. SESC Campos. SESC Nova Friburgo, SESC Nova lguaçu. SESC
Petrópolis. SESC São Jogo de Menti e SESC Teresópolis).
Obras: 20 gravuras reimpressas de Djanira feitas a partir das matrizes originais da artista
pertencentes ao acervo do Museu.
Exposição: "Escultura Brasileira, do Bronze a Dimensão Planar'
Local: Museu de Arte do Espírito Santos, Vitória/ES.
Obras: 40 (quarenta) obras

Artes

Artes

e

e

e
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Exposições Temporárias:
Exposição "Zélia Salgado, 100 anos de ação e lucidez
Salas: Galeria Rodrigo de Mello Franco. Carlos Oswald, Boudin, Flamengo Holandesa.
Foram doados diversos trabalhos desta exposição para o Museu Nacional de Belas

Exposição "Vigor Meireles, Um Artista do Império'
Sala: Galeria do Século XXI

Exposição "Hans Christian Andersen. Imperatriz Leopoldinense - Desenhos e Fantasias"
(Rosa Magalhães), desenhos para alegorias da Imperatriz Leopoldinense, doação de 83
desenhos e figurinos
Sala: Clarival do Prado Valladares
Exposição "Trimano - Série O /negro", estudos sobre a fotografia de Christiano Jr.
Sala: Bernardelli
Publicação de catálogo pelo artista
Doação da Arca da Nova Á//anca - Obras de Franklin Cassaro.
Evento com procissão para o transporte da .Arca com as obras do artista Franklin
Cassaro desde a Galeria A Gentil Carioca até o MNBA com a presença do artista, de
convidados e de membros da galeria. Doação (em parceria com a Galeria A Gentil
Carioca) de 200 obras do artista, doadas para o Museu Nacional de Belas Artes.
Sala: Aloísio Magalhães
Exposição "Afrescos de Pompéia - A Beleza Revelada
Patrocínio: União Latina
Apoio: Museu Nacional da Quinta da Boa Vista
Salas: Djanira e Goeldi
Publicação: Catálogo produzido pela União Latina
FotoRio 2005: Exposição "Faces da Floresta: Os Yanomamis
Sala Rodrigo de Meio Franco
FotoRio 2005: Exposição "A sombra da luz

Artes
e

e

8

À luz da sombra
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Sala: Bernardelli
FotoRio 2005: Exposição "Coleção Nacional de Fotografia Brasileira
Sala Carlos Oswald
FotoRio 2005: Exposição "Naturata" - Graciela lturbide (México).
Sala: Clarival
Apoio: Consulado Geral do México no Rio de Janeiro/RJ.
FotoRio 2005: Exposição "Outro documento" - Fernell Franco (Colõmbia)
Sala: UbiBava
Exposição "Cores e Transparências" - Salvatore Emblema (ltália)
Apoio: lstltuto Italiano di Cultura
Publicação: Catálogo editado pelo lstltuto Italiano di Cultura
Exposição "Obras Brasileiras de Piotr Uklanski" (Polõnia)
Doação da obra Retrato do Presidente da República Federativa do Brasil Luiz Início
Lula da Salva.
Sala: UbiBava
Parcerias Ananã Produções, Fundacja Wspieranía Inicjatyw Pau Brasil. Evento Polõnia
Carioca
Publicação: Catálogo Geral "Polõnia Carioca. Encontro Cultural, Rio de Janeiro 2005
Doação de Gravuras da Fayga Ostrower
Apoio logístico ao evento com a presença da família da artista e convidados.
Sala: Aloísio Magalhães
Exposição "Mostra Rio Arte Sem Barreira -- Limite como Potência
Salas: Bernardelli. Clarival, Lebreton e Ubi Bava
Parceria: Funarte, Mostra Rio Arte Sem Barreiras.
Publicação: Catálogo Geral da Mostra Rio Arte Sem Barreira, incluindo fotos de todas as
obras expostas, textos biográficos e curatorial.

e

©

8

©

e

e

e

Doações
Foram doadas 1 .1 16 obras. Destas somente 417 obras foram catalogadas e registradas.
A Pintura Brasileira recebeu a doação de 23 (vinte e três) obras e já processou:

. Alfredo Galvão, Cena de interior. Alfredo Galvão. Cena urbana, 1931, Alfredo Galvão. "0
modelo llza'. 1948; Dimitri lsmailovitch, Retrato de Elyete Cunha Costa, 1955, - Gonçalo lvo.
"Stadat Mater - para Mana Leontina". 2001, Gonçalo lvo, "Lanterne magique". 2003, Gonçalo
lvo, "Dentro da paisagem", 2003, Gonçalo lvo, "Pano da costa", 2003, Gonçalo lvo, "Lanterne
magique". 2003. Gonçalo lvo, "Sem título". Gonçalo lvo e Bob Nugent, "Sob a camada vital /
Beneath the vital layer".1999, José Leonílson, "A árvore branca", 1984. Manoel Santiago, '0
kosmo", 1919, Paulina Laks Eizirik, "A sinagoga da minha cidade: Porto Alegre". 1985, Pedro
Américo. 17 Retrato de Mana Custódia Guimarães de Almeida, arca 1870, Uiara Badira.
"Sodoma e Gomorra". 2000. Vítor Meireles, Retrato do Dr. Jogo José da Silva, arca 1880,
Vítor Meireles, Retrato da Sra. Joana Rosa da Salva, arca 1880, Wanda Pimentel,"Sem
título". 1994, "Sem título", da série "Animais", 1998/2004, "Sem título". da série "Invólucro"

Seção de Gravura Brasileira e estrangeira, foram catalogadas cerca de 570 novas doações de
gravuras artistas nacionais e estrangeiros, e recebeu mais de 588 obras a doação
Seção de Escultura foram catalogadas cerca de 10 esculturas, doadas em 2004/2005 e foram
doadas 02 esculturas. Hilal Samir Hilal - "Sem título", bronze, assinada, doação, Hilal Samir
Hilall Leonilson, "Sem título". bronze, doação: família Leonilson.

Publicações Realizadas
. "A arte sob o olhar de Djanira. na Coleção do Museu Nacional de Belas Artes". (catálogo)
. Cadernos Educativos, Histórico da Coleção do Museu Nacional de Belas Artes. volume l.

Relatório das atividades do Laboratório de Conservação e Restauração de Papel
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e Restaurações de 20 obras entre gravuras. desenhos e documentos.
. 37 obras em processo final de restauração entre gravuras e desenhos
. Consertos em obras: planificação de 2 gravuras, conservação e pequenas intervenções em

2 pastas da coleção Visconti recém doados ao Museu e limpeza das obras emprestadas
para a França de Le Corbusier.

Laudos do Estado de Conservação das Obras Emprestadas para Exposições fora do
Museu Nacional de Belas Artes:

. Exposições: "A arte sob o olhar de Djanira - Coleção Museu Nacional de Belas Artes",
Corbusier à Rio. Dessins des conférences de 1936", "Tarsila do Amaral". "Djanira - Traço e

cor - Gravuras e Desenhos," "Vítor Meireles - um artista do império", " Viva a Natureza
Morta: as obras da coleção do Museu Nacional de Belas Artes. do séc. XVll ao séc. XXl".
"A arte sob o olhar de Djanira" e "Levino Fanzeres" Museu Vale do Rio Doce.

Seção de Restauração e Conservação de Pintura: Atividades de Conservação no Acervo
do Museu

e Restauração: 67 obras
e Fotografias e tratamento de fotografias para documentação da intervenção: 458 fotos
. Higenização de tratamento antifungos das obras em transferências da reserva técnica: 1691

Obras
e Conservação de obras em exposição: 17 obras
. Acondicionamento de obras de grandes dimensões em rolos: 1 7 obras
. Laudos de vistorias: 157 obras

. Digitalização da documentação técnica: 250 fichas

. Realização do Seminário "Aparência e Critérios de intervenção na Restauração de
Pinturas". Patrocinado pela Fundação Vitae.

f''\.

Reserva Técnicas:
As atividades da reserva técnica foram voltadas para a elaboração do projeto "Implantação de
Sistema de Climatização e Aquisição de Mobiliário para a Reserva Técnica do Museu Nacional
de Belas Artes", e nas diversas reuniões para a elaboração dos cadernos técnicos de obras
civis para a reserva técnica do Museu.

Seção de Educação:
A Seção Educativa desenvolveu 2 (duas) ações: a primeira. voltada basicamente para
educadores (as) das redes pública e privada do Município e Estado do Rio de Janeiro e a
segunda, visitas mediadas à estudantes dos ensinos infantil, fundamental, médio e universitário
e público em geral. Também desenvolvemos o Curso de História e Crítica da Arte com parceria
com professores da UFRJ, PUC e UNIRIO.

.'''x

Oficina Do Património Cultural - Direcionado para a Rede
Privadas.
Número de educadores: 87

OBS: Apresentação do material do Projeto arte Br
Seminário da PUC/RJ

. Curso "Arte no Brasil da Colónia ao Reino-Unido" - PUC
Totalde alunos:220

. Cursos de História da Arte
Módulo l - "Introdução aos Estudos de História da Arte
Totalde alunos:943
Módulo ll- "Antigüidade e Idade Média"
Totalde alunos:879

Municipal, Rede Estadual e
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. Curso Avançado "Interfaces - Arte e Estética
Total de alunos: 240

Sistemas de Informações
Cessão do programa Donato. Atendimento às instituições culturais que se interessaram pela
utilização do programa Donafo, gerenciador de banco de dados de acervos museológicos.
fornecendo informações e realizando análises para checar a compatibilidade da ficha
catalográfica.

. Projeto "Transformação Tecnológica da base de dados do Museu Nacional de Belas Artes
Patrocínio: Fundação Vitae

. Total de obras já incluídas no sistema: 17.094

. Digitalização, tratamento, consultas, registros e alterações de regístro e obras incluídas no
banco de dados - Simba total incluídas: acervo: 510,autores: 10. outras imagens: 129,
consultas:3.317.registros de acervo/ obras:1996 de autores: 231. alterações de acervo:
3.528 de autores: 507 e obras: 17.094.

Biblioteca/Mediateca "Araújo Porto Alegre''
A Biblioteca deu continuidade ao processamento do material bibliográfico, inserindo novos
regístros na base de dados do sistema Argonauta.
A Biblioteca adquiriu durante o ano, através de doação e permuta um total de 1 .138 (hum mil
cento e trinta e oito) publicações. Destacamos também a doação de 69 (sessenta e nove)
publicações pelo Diretor do Museu que serão brevemente processadas e incorporadas ao
acervo Coleção Paulo Herkenhoff. Estamos inserindo no sistema Winisis, foi indexado um total
de 3.935, foram consultadas 2.138. publicações do acervo bibliográfico e emprestado do aceno
áudio visual, um total de 1.778 slides e fitas de vídeos, registramos um total de 1.179
pesquisadores do acervo bibliográfico e 14 pesquisadores que realizaram pesquisas com a
documentação do Arquivo Histórico.

Eventos
. Atividades pertinentes a Agenda de Eventos do Museu Nacional de Belas Artes
. Lançamento do Livro de Abrahão palatinik, pela Cosac e Naiffl
. Lançamento do livro "Os salões de arte", editora Caligramal
. 12' Encontro de Pós -- graduação da EBA/UFRJ

. Lançamento do livro "Avenida Central -- Cem anos " - caixa Económica Federal

. Sessão Comemorativa dos 50 anos de criação da FAU/UFRJ

. Seminário da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro.

Visitação do Museu Nacional de Belas Artes:
Total de pagantes: 19.517 pessoas
Total de estudantes (pagantes): 8.080 pessoas
Total de ingressos oferecidos em cortesias (idosos
18.149 pessoas
Total Geral: 45.386 pessoas

estudantes da rede publica/isenções)

CENTRO NACIONAL DE CULTURA POPULAR

Ações Realizadas
. Preservação de Acervos Audiovisual e Bibliográfico de Cultura Popular, onde o objetivo do

prometo é preservar o acervo audiovisual e bibliográfico acerca das manifestações populares
existentes no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, atualizando sua colação e
socializando tais informações ao público.
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. Projeto Exposição Mandioca: Saberes e Sabores da Terra, produção da exposição sobre o
tema. com realização de seminário, incluindo montagem (confecção de mobiliário e
maquete), transporte e embalagem de acervo para seu itinerário. (Convênio MinC/FNC).

. Salvaguarda das Culturas Populares: Exposições na Sala do Artista Popular, Rio de
Janeiro/RJ, com realização de três exposições com pesquisa de campo, produção de texto.
edição de convites e catálogos, realização de oficinas como "Timbuca" a liberdade da Arte,
sobre artista popular do Rio de Janeiro/RJI "Nação Lascada". sobre a obra do artista popular
Veio de Sergipel e "Bordados de Minas", bordadeiras de Pirapora/MG.

. Celebrações e Saberes da Cultura Popular, projeto intermediado pela Fundação José
Bonifácío da UFRJ, tendo como objetivo a finalização das pesquisas iniciadas em 2001,
dentro do Programa de Património Imaterial, com inventários das seguintes expressões:
longo, farinha, cuias e viola de sete cordas.

. Concurso de Monografias Silvio Romero. produção e edição do concurso Silvio Romero,
Inclui contratação de produção, edição de folder, contratação de júri e premiação. Inclui dois
prêmios: "Cordel e Cinema: Relações Dialógicas", "Brinquedo de Cura: Um Estudo sobre a
Pajelança Maranhense" e três menções honrosas: "De Sertaneja a Folclórica: A Trajetória
das Coleções Regionais do Museu Nacional - 1920/1950", "Signum, sinos e toques: da
magia do som metálico aos campanários ouropretanos" e "Será que dá samba? Mudança,
Gilberto Gil e Património Imaterial no Ministério da Cultura

. Curso de Formação de Pregoeiros, Rio de Janeiro/RJ.

MUSEU DA REPUBLICA

Ações Realizadas
. Modernização da infraestrutura do Museu da República (Convênío MinC/FNC).
. O prometo tem como objetivo a restauração e conservação dos bens imóveis como os

portões em ferro fundido do parque e do museu, a sala da capela, as portas, as janelas e a
clarabóia do hall da escadaria principal, ambas localizadas no Palácio.

. Apoio Técnico ao Prometo "Jogo de Damas" - Perfis Femininos na História Republicana.

. Possibilitar a realização do projeto através de serviços de manipulação digital de 150
imagens para exposição "Jogo de Damas". pintura de painéis e bases, desenvolvimento de
um projeto de iluminação na planta e realização de desenhos técnicos para instalação e
distribuição dos equipamentos, e por fim reprodução de textos (Convênío com a Secretaria
Especial de Política para as Mulheres - Presidência da República).

. Obras no Museu da República (Convênio MinC/FNC).

. Apoio à montagem de Exposições Temporárias (Convênio MinC/FNC).

. O objetivo do projeto é desenvolver as necessidades do Acervo a ser exposto, através de
construções de painéis em 03 (três) salas, tratamento contra cupins, instalação.
acabamento e restauração das pinturas da exposição Barão de Nova Friburgo no Palácio do
Catete, reparo do elevador do prédio anexo do Museu da República, reprodução de
imagens para as Exposições Temporárias e também de 10 textos eletrõnicos, reparo das
portas blindex localizadas no museu, confecção de convites e divulgação das exposições.

e Modernização do Museu da República.
. Projeto que visa atender à necessidade das "Exposições Temporárias" através de aquisição

de materiais permanentes, conforme solicitação pela Reserva Técnica do Museu da
República.

. Treinamento na área administrativa, para capacitação do servidor para operar no Pregão
Eletrõnico no âmbito da Unidade.

. Projeto Espaço Educação, realização de Oficinas de Arte-Educação.
+ O Museu da República tem uma expressiva procura por parte das escolas públicas e

particulares, e abriga um acervo muito rico, que os professores procuram conhecer e
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explorar com os alunos. Devido a isso foi elaborado esse projeto para atendimento a essas
escolas por meio de realização de oficinas de arte-educação sobre o património cultural e
preservação. Para realização dessas atividades foram contratados dois educadores para
contribuir para a dinamização das visitas, serviços gráficos para confecção de 2.000 (duas
mil) cartilhas para complementação.

. Climatização do Acervo da Reserva Técnica.

. Elaboração do Guia Geral de Fundos das Coleções do Arquivo Histórico do Museu da
República

e Para ampliar a divulgação do acervo e constituir um instrumento no modo de pesquisa, foi
contratado um autónomo, para padronização das informações sistematizadas sobre o
acervos digítação das planilhas de cada colação arquivístical elaboração de textos
esclarecedores sobre o sistema adotado.

. Redefinição Ergonómica do Espaço de Apoio aos Servidores do Museu da República

. O projeto tem como objetivo adaptar e reformar os espaços de uso dos funcionários técnico-
administrativos do Museu da República tornando-os compatíveis, em nível ergonõmico. com
as atividades desenvolvidas por cada um dos grupos de tarefas. Possibilitando também
melhor atendimento aos usuários do Parque e do Palácio do Catete e propiciando melhor
desempenho funcional da Unidade.

PAÇOIMPERIAL

Ações Realizadas
Exposições

e O Século De Um Brasileiro: Coleção Roberto Marinho. Foram selecionadas 240 obras e
reunidas a partir dos elementos água,representando a paixão do jornalista pelo maré terra,
revelando seu entusiasmo pelo Brasil, e ar. símbolo das transmissões dos meios de
comunicação. A exposição também apresentou três criações eletrõnicas e uma linha do
tempo com pesquisa sobre os principais acontecimentos políticos e artísticos do século XX.
Parceria: Fundação Roberto Marinho / TV Globo. Apoio: lphan, Associação dos Amigos do
Paço Imperial, AAPI.

. Nelson Felix, 77?/og/as.A exposição apresenta 14 obras divididas como "Trilogia dos Vazios
dentro dasséries: Cérebro, Coração e Sexo; "Trilogia da Cruz" compreendendo Grande
Bt/dha, ,4de C/Jade /// e série ,4raóe também e "Trilogia do Tempo: Mesas, série Genes/s e
Cruz na ,4médca. Misturam-se e complementam-se, lidando com o conceito de tempo /
instante nas realizações. Apoio: HAP Galeria de Arte, lphan, Associação dos Amigos do
Paço Imperial, AAPI.

. Marcelo Lago, Memór/as, Reflexões e Sonhos. Em Memórias, duas peças emolduradas e
instaladas nas paredes, o artista faz uma referência direta com a janela renascentista
Apoio: lphan, Associação dos Amigos do Paço Imperial, AAPI.

. Amador Perez, Specu/af/o. Exposição de 30 trabalhos realizados a partir de auto-retratos e
outras obras de 30 artistas, que marcaram a trajetória de Amador Perfaz. Desenhos a
grafite, fragmentos de imagens impressas e outros objetos. Apoio: lphan. Associação dos
Amigos do Paço Imperial, AAPI.

. Valéria Costa Pinto, obra Koans. Instalação interativa realizada com persianas pintadas em
branco e preto formando desenhos em positivo/negativo. Apoio: lphan. Associação dos
Amigos do Paço Imperial, AAPI.

. Adriana Eu, Tuba/hos Recentes. A instalação é formada por um "teto" de fios de linha de
costura da cor vermelha. Utilizando 1.000 fios que têm em suas pontas anzóis, a artista
cobre todo o ambiente. Apoio: lphan, Associação dos Amigos do Paço Imperial, AAPI.

. Cardos Contente, Confenfe fende ao /r7/7n/fo. Pela primeira vez, a arte urbana do artista
plástico é mostrada em uma exposição no Rio. A individual traz como eixo o auto-retrato de
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Contente, uma espécie de personagem autónomo e homónimo ao artista, que ele passou a
grafitar em superfícies como telas, papéis, cartazes e muros urbanos, repetindo-se ad
/n/7n/fum. Apoio: lphan, Associação dos Amigos do Paço Imperial, AAPI.

. José Mauricio Vieira. Va/-se uma nade do fogo.Exposição fotografias trabalhadas.
exposição de 7 fotografias e série de 20 jornais. As fotos são feitas a partir das lixas
usadas, de caixas de fósforo, que trazem a marca do palito riscado, em grandes escalas.
Lembram muros grafitados e remetem à "memória do fogo'. Apoio: lphan, Associação dos
Amigos do Paço Imperial. AAPI.

e Henry Moore: Uma Retrospectiva - Brasil 2005, a maior exposição retrospectiva do artista
inglês já realizada fora da Europa, com 1 17 esculturas, 72 desenhos e 50 gravuras da The
f/en/y A4oore Foundaf/on. Organização: The Hen/y /Woore Foundaf/on e British Council,
patrocínio: Companhia Siderúrgica Nacional - CSN (Lei de Incentivo à Cultura - MínC),
apoio: Cultura Inglesa, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, lphan, Associação dos
Amigos do Paço Imperial-AAPI

. Gastâo Manoel Henríque.O artista apresenta um perfil de sua produção, reunindo 50
esculturas em madeira. Apoio: lphan. Associação dos Amigos do Paço Imperial, AAPI.

e Marcha X Revisitada. Exposição em homenagem à artista falecida em 2004, com 15 vídeos
registrando suas performances, objetos, 7 instalações, fotografias. desenhos e pinturas.
além dos objetos da série Fábrica Fa//us. Apoio: lphan, Associação dos Amigos do Paço
Imperial.AAPI.

e Ana Holck, E/evados. Instalação s/fe-spec/#c feita com faixas de adesivo vinílico, que
ocupam toda a sala. Esta exposição dá continuidade a uma seqüência de trabalhos que a
artista começou a desenvolver a partir da intervenção urbana Empa/?a Cega, realizada em
2001. Parceria: a artista obteve apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro para o prometo e de:
Savep, Aslan, Metamark e Tecnopop para a realização da instalação, apoio: lphan,
Associação dos Amigos do Paço Imperial, AAPI.

. José Tannurl, Vazios.Instalação s/fe sl)ec/#c a partir da produção de um labirinto de caixas
de papelão superpostas, que ocupam o espaço em que o espectador passeia. Parceria: o
artista obteve apoio de: Klabin, Filiperson, ltapesa e AV Brasil para a realização da
instalação e do vídeo.Apoio: lphan, Associação dos Amigos do Paço Imperial. AAPI.

Outras Ações
. Obras emergenciais para estancar queda do emboço das cimalhas das fachadas. Este fato

está ocorrendo devido ao processo de infiltração da água das chuvas.
. Reforma do forro da Sala dos Arqueiros com troca e reparo dos lambris e re-execução dos

florões com feitura de molde, incluindo pintura geral do teto.
. Contratação de serviços de conservação dos vidros de fechamento da cúpula da sala dos

Arqueiros, com aplicação de silicone.
. Realização de estudos técnicos para as obras do Torreão, Sala de Arquitetura / depósito de

obras e, por conseguinte, cúpula da sala Treze de Maio.
. Serviços de renovação da estrutura de madeira com enchimento de vigas com resina na

área da Sala Arquitetura, que corresponde à cúpula da Sala 13 de Maio.
. Reforço e troca do madeiramento das cambotas da cúpula da Sala 13 de Maio.
e Recuperação do madeiramento de estruturação, da parede do depósito de obras, I'

pavimentos
. Troca de barrote da Sala das Princesas. Adaptação dos sanitários feminino e masculino do

I'. pavimento. exposições para atendimento dos portadores de necessidades especiais.
. Implementação de rampas metálicas nos acessos externos principais do prédio. entrada

Praça XV e acesso pátio. No interior dos espaços, Sala dos Archeiros, Sala Amarela, foram
colocadas rampas em madeira revestida de borracha antiderrapante visando à
acessibilidade dos portadores de necessidades especiais.
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. Implementação de sinalização contemplando público portador de necessidades especiais,
incluindo placas nos elevadores e sanitários.

. Colocação de manta de impermeabilização nos rincões de todo o telhado do
Paço Imperial.

. Manutenção da descupinização geral do edifício e monitoramento das iscas para cupins de
solo nas centenas de pontos instalados.

e Finalização de pesquisa sobre a arquitetura do prédio ao longo de sua história.
e Finalização da execução de 4 maquetes do monumento. períodos da história
e Na Biblioteca Paulo Santos foram feitas: consultas: 599 e cerca de 120 pela Internet.

empréstimos: 194, tratamento técnico 619 na base BPS (livros, folhetos. teses, vídeos, CD-
Rom e catálogos). 56 na base MID (vídeos. CD-Rom e DVDs) e ll na base MTP
(exposições que aconteceram no Paço Imperial), obras conservadas: 74 e empréstimo entre
bibliotecas e para servidores do lphan): 98. A biblioteca recebeu como doação: 156 obras
diversas, provenientes de diversas origens (livros, catálogos, vídeos, Cd-rom e DVDs), 370
exemplares de revistas de arte francesas, suíças e americanas, 8 estantes de aço para

. Visitas ao prédio/visitas monitoradas objetivo: formação do público na história do prédio e na
linguagem das artes plásticas, 5.840 participantes (estudantes, grupos comunitários e
público espontâneo).

. Visitas com parcerias, além de contatos com a Secretaria Municipal de Educação do
Município do Rio de Janeiro. com o objetivo de promover encontros e projetos educativos
em parceria, contatos e visitas a Instituições de atendimento ao publico portadores de
necessidades especiais, com objetivo de formar parcerias de visitas às exposições e
contato com o Instituto Brasileiro de Defesa dos Diretos da Pessoa Portadora de
Deficiência. IBDD. seguido de visita ao prédio com objetivo de realizar um diagnóstico e
reformas para receber o público portador de necessidades especiais.

. Visitas Guiadas, com o objetivo de propiciar visitas efetuadas por curadores e artistas.
visando contextualizar e apontar questões sobre os artistas e suas obras, em exibição no
circuito, público alvo: visitantes espontâneos (300 participantes).

. Oficinas de Artes Plásticas, objetivo: sensibilizar o visitante para a leitura das obras de artes
expostas no circuito, público alvo: crianças de escolas públicas e comunidades carentes.
(250 crianças e idosos). Parceria: Fundação Roberto Marinho, local: Paço Imperial.

. Capacitação de professores e monitores. com o objetivo: capacitação de professores nas
linguagens das exposições, junto a um público-alvo de professores de escolas públicas e
particulares com 220 participantes. Local: Paço Imperial

. Capacitação do Setor Educativo, com o objetivo de capacitar o Setor Educativo e monitores
paras de atender ao público portador de necessidades especiais. (1 0 participantes).

livros

MUSEU VILLA-LOBOS
Local: Rio de Janeiro/RJ

Principais responsabilidades: bens móveis e imóveis tombados ou não
Bens Imóveis, sede do Museu Villa-Lobos tombado pelo SPHAN em 1982
Acervo Museológico:

. Tridimensional - 312 unidades

. Fotografias originais: 1.850 unidades

. Vídeos originais -- 145 unidades (incluindo as cópias de segurança)

. Documentos originais -- cerca de 5.530 unidades (correspondências: cerca de 4.400, outros
documentos textuais: cerca de 1 .130).

. Partituras originais -- cerca de 2000 unidades (excluindo os exemplares complementares
que passaram a integrar o acervo bibliográfico)
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. Programas de concertos nacionais e estrangeiros -- 624 unidades

. Hemeroteca (relativo às notícias de periódicos de 1917 até a morte de Villa-Lobos em 1959)
- cerca de 30.000 unidades em papel organizadas em 56 volumes, e 30.000 imagens
digitalizadas das mesmas unidades, que foram organizadas em 85 cds, estes sim
considerados pela instituição acervo museológico.

.Acervo Sonoro: 1.576 (Cds, Fitas de áudio, LPs. Discos 78rpm e outros)
Acervo Bibliográfico,.

e Fazem parte do acervo bibliográfico tanto os originais, livros folhetos. teses etc., quanto as
reprodução do acervo museológico. fotos. documentos, partituras etc., ou seja, tudo que é
destinado à pesquisa

. Livros, folhetos, teses, monografias, separatas, periódicos e outros cerca de 1.500
unidades.

. Acervo fotográfico: reprodução dos originais,1 385 unidades

. Vídeos: reprodução dos originais. 06 unidades (Obs: as cópias de segurança fazem parte
do acervo museológico).

. Documentos: reprodução dos originais cerca de 5.530 unidades.

. Partituras: reprodução dos originais e exemplares complementares cerca de 2.410
unidades.

. Programas de concertos nacionais e estrangeiros:

. Reprodução dos originais até a morte de Villa-Lobos, 624 unidades e após da morte de
Villa-Lobos, 1 .338 unidades.

. Hemeroteca (relativo às notícias após a morte de Villa-Lobos. 1960 a 1986) cerca de 12.000
unidades em papel organizadas em 53 volumes e 30.000 imagens digitalízadas relativas à
reprodução das imagens que constituem itens museológicos.
A hemeroteca (coleção completa de recortes de jornais e revistas) referente à trajetória
artística de Heitor Villa-Lobos. no período de 1917 a 1986, reunida por sua segunda esposa,
D. Arminda Villa-Lobos, perfaz o total de 42.000 unidades, sendo cerca de 30.000 itens no
período de 1917 a 1959 e 12.000 itens de 1960 a 1986.

LPs. Discos 78rpm

Ações Realizadas
e 43' Festival Villa-Lobos evento tradicional do calendário artístico do país, o festival

acontece, anualmente, desde 1961 . O programa básico é composto de concertos.
. Curso de Interpretação de Obras de Câmara de Villa-Lobos
. Encontro de Corais Escolares do Ciesp 476, e da Escola Sá Pereíra. Participação: Oficina

de Flautas da Escola Municipal México.
. Coro Infantil do Colégio Imaculado Coração de Mana. Participação: Coral Alegria
e Coro Infantil Agnes Moço -- Niterói. Participação: Grupo de Teclado e Percussão "Ponto da

Música" da Escola Municipal CasteINuovo.
. Orquestra Villa-Lobinhos
. Lançamento do CD "Sonho e Realidade"
e Mini-Concerto Didático com o Quinteto Rio Jovem Metais

. Inauguração Da Sala lberê Gomes Grosso

. Quarteto de Cordas Continental com David Chew (violoncelo) e Fernanda Canaud (piano)

. Quinteto Villa-Lobos

. Concerto de lançamento do CD: "A Obra de Câmara para Sopros de Heitor Villa-Lobos

. Tarde de Choro

. Quarteto de Saxofones da Escola Portátil de Música

. Patrocínio: Ministério da Cultura /lphan.

. Apoio/Parceria: Academia Brasileira de Música e Associação de Amigos do Museu Villa-
Lobos

SARAUS
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São encontros musicais realizados mensalmente, com a apresentação tanto de jovens
iniciantes quantos de artistas renomados. Voltado principalmente para os sócios e amigos do
Museu Villa-Lobos.
Realização de 6 saraus: Reabertura do Museu Villa-Lobos - Orquestra Villalobinhosl South
Beach Chamber Ensemblel Wagner Meireles e Célio Silveiral Homenagem à Homero
Magalhãesl Coral Museu Villa-Lobos e Trio Madeira Brasil e Guinga. Apoio/Parceria:
Associação de Amigos do Museu Villa-Lobos e Roberto Duarte

AÇÃO EDUCATIVA DO MUSEU VILLA-LOBOS

Projeto Mini-Concertos Didáticos
Recitais realizados por jovens instrumentistas em fase de profissionalização que apresentam a
música de Villa-Lobos e de outros compositores brasileiros, visando a divulgação e a
valorização de nossa cultura musical

. Festival Villa-Lobos

. Encontro de Corais e Mini-Concerto Didático

. Curso de Interpretação de Obras de Câmara de Villa-Lobos
+ Tendo como principal objetivo: difundir as idéias de Villa-Lobos sobre Educação Musical,

visando à "fom7ação de uma corso/énc/a mus/ca/ liras//e/ra': a partir de conteúdos
museológicos preservados neste Museu: a vida e a obra de Heitor Villa-Lobos e de outros
compositores brasileiros.

. Participação no l Encontro de Educação Patrimonial em São Cristóvão/SE
. Realização de palestras sobre o Projeto Mini-Conter-tos Didáticos, nos seguintes eventos de

,PH\

Educação
. "Seminário Museu e as Cidades" /Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana
e l Encontro de Educação Patrimonial do Museu do Diamante, Dlamantina/MG.

EXPOSIÇAOITINERANTE.
Empréstimo de um dos conjuntos de exposição itinerante
representativos da vida de Villa-Lobos.

. Este ano a exposição itinerante foi reformulada e ampliada para participar da "Feira
Internacional do Livro em Havana". Um novo conjunto com 39 imagens e suas legendas
foram montadas em pranchas e 20 pequenos textos, foram reproduzidos, da exposição
existente, 3 banner contendo a cronologia e 3 banners com frases de Villa-Lobos.
Conjunto 7 - 19 fotografias emolduradas com suas respectivas legendas e um conjunto de 6
bar?ners contendo a cronologia e frases de Villa-lobos.
Conjunto 2 - 39 fotografias e suas respectivas legendas e mais 20 textos e um conjunto de
6 óanners contendo a cronologia e frases de Villa-lobos.

. Feira Internacional do Livro em Havana - Teatro Amadeo Roldán, Havana/ Cuba.

que apresentam momentos

Atendimento à pesquisa e visitas guiadas: biblioteca/ área museológica
+ Serviço de acompanhamento técnico a pesquisa, individual ou em grupo. para os

segmentos disponíveis do acervo (livros, partituras, teses, monografias, periódicos,
programas de concertos, fotografias, cartas e outros documentos), e do arquivo sonoro
(audição de discos e fitas). Estes serviços são prestados aos estudantes de I'e 2' graus.
universitários, profissionais de música e outros nos idiomas português e inglês e francês.

e Biblioteca foram feitos 150 atendimentos pessoalmente, por telefone. carta ou fax e
por correio eletrõnico pertencem a um universo de 1.600 e-mails trocados entre o Museu e
pesquisadores/outros.

. Área museológica foram feitos 6 atendimentos a pesquisadores estrangeiros e
atendimentos a brasileiros.
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Processamento Técnico do Acervo Conservação e Controle das Coleções
Museologia

. Área museológica foram feitos 6 atendimentos a pesquisadores estrangeiros e 19
atendimentos a brasileiros.

. Limpeza de todo o acervo da Reserva Técnica 1 . 2 e 3: 312 objetos multidimensionaisl 2000
partituras, 1.576 itens do acervo sonoro, 145 vídeos, filmes, e cerca de 57 álbuns de
recortes.

. Foi dada continuidade ao monitoramento de temperatura e umidade relativa da reserva
técnica l.

. Realização da exposição temporária: "Homero de Magalhães"l

. Readaptação do documento de utilização das Reservas Técnicas 1 . 2 e 3, contendo normas
de uso e recomendações técnicas;

. Planejamento, montagem e desmontageml

. Organização da gaveta de aquisição do acervo, localizada na reserva técnica 2

.Atualização das cartas de doação antigas, identificando o acervo ao qual elas
correspondem.

. Processamento técnico do acervo bibliográfico registro das doações identificação e
documentação levantamento das doações e aquisições do Museu Villa-Lobos anualmente.

. Foram registrados: 135 livros e 74 periódicos.

Processamento Técnico do Acervo Registro das Doações Feitas
. Identificação e documentação. Foram relacionados no Livro de Registro de entrada os

seguintes iten.s: 45 CDsl 3 desenhos; 18 documentos textuaisl 27 partituras e 6 selos.

Processamento Técnico do Acervo - Informatização do Acervo do Museu Villa-Lobos
. O Museu vem desenvolvendo, desde março de 1994, o projeto de organização e

informatização do seu acervo documental, de imagens e de som da instituição, ampliando a
capacidade de disseminação da obra de Villa-Lobos e multiplicando a capacidade de
geração de conhecimentos e pesquisas, a partir da implantação de novas tecnologias com
sistemas de recuperação e armazenamento de informações. Foi elaborado o banco de
dados denominado Villa-lnfo, constituído inicialmente por 8 formulários que alimentam a
base desse sistema e dão conta dos diversos itens do acervo do Museu, sejam originais,
sejam cópias. Apoio: CNPq. FAPERJ, e Academia Brasileira de Música.

PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DAS COLECÕES DO ACERVO

. Especificação do novo sistema Villa-lnfo. Continuidade à análise das necessidades que o
Museu tem para a catalogação e recuperação do seu acervo. Criação dos formulários,
foram desenvolvidos (em ambiente SQL ferver) e instalados os formulários A (livros, teses.
periódicos), B (correspondências e outros documentos textuais), C (partituras), D (CDs, LPs,
fitas rolo, fitas cassete. acetatos e compactos). F (fotografias em papel, negativos e digitais),
G (obras) e H (programas e cartazes). Quanto aos formulários E (imagens em movimento) e
l (objetos tridimensionais). estão em fase final de testes e manutenção dos novos dados.

. Portal Villa-lnfo. O sítio do Museu Villa-Lobos foi todo definido, prototipado e testado. Nele
foram incluídos novos conteúdos como textos. imagens e trechos de músicas em suas
diversas seções e uma tela de acesso ao banco de dados do sistema Villa-lnfo, através da
seção acervo do sítio. Patrocínio: ABM, Academia Brasileira de Música e Fundação Vitae.
Apoio/Parceria: Associação de Amigos do Museu Villa-Lobos.
Público: 8.488
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MUSEU DE BIOLOGIA MELLO LEITÃO
Local: Santa Teresa/ES

Ações Realizadas
e Dia Internacional dos Museus

Contratação de serviços e aquisição de materiais para montagem e divulgação de duas
exposições fotográficas para o Dia Internacional dos Museus. Parceria: Prefeitura Municipal
de Santa Teresa/ES.

. Semana do Meio Ambiente: Participação do Museu nas comemorações relativas à Semana
de Meio Ambiente, por meio de atividades educativas-culturais para a população local.
contratação de serviços e materiais para montagem de uma exposição temporária e
apresentação teatral e visita monitorada à Estação Biológica de Santa Lúcia.
Aniversário do Museu e de Augusto Ruschi - - organização, divulgação e apresentação
relativos ao 56' Aniversário do Museu de Biologia Prof. Melão Leitão e 90' Aniversário de
Augusto Ruschi.

. Manejo de plantas e animais do Parque do Museu de Biologia Prof. Melão Leitão - Auxílio
para a manutenção dos cerca de 100 animais em cativeiro e 1.200 indivíduos de plantas
das coleções da Casa das Epífitas e Jardim Rupestre, e como conseqüência à execução de
pesquisas e trabalhos educativos com o público visitante. Convênio Minc/ FNC

. Conservação e desenvolvimento das coleções científicas - Maior agilidade na comunicação
interna do Museu e melhoria da conservação das coleções científicas e informatização das
mesmas e aquisição de equipamentos e serviços para melhoria da conservação e
informatização das coleções científicas, bem como do sistema de comunicação interno do
Museu. Convênio Mine/ FNC

. Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão N' 19 e 20 - Divulgação da revista do Museu
incluindo estudos desenvolvidos na região por pesquisadores voluntários perante a
comunidade científica mundial, além de manter a periodicidade do Boletim. que é publicado
desde 1949 e impressão e distribuição dos exemplares do Boletim para mais de 200
instituições brasileiras e outras 270 de 73 países. Convênio Minc/FNC

. Atualização e melhoria da informatização da Biblioteca do Museu - O novo sistema de
informatização permitirá acesso e gerenciamento facilitado aos dados da biblioteca.
agilizando os processos de inclusão e pesquisas bibliográficas. A aquisição dos bónus
COMUT representam mais uma possibilidade de levantamento bibliográfico, melhorando o
atendimento á estudantes e pesquisadores em geral.

Educação e Difusão Científico-Cultural
. Projeto "Educação Ambiental: Uma forma de Sobreviver" - Projeto da Sociedade de Amigos

do Museu de Biologia de Mello Leitão (Sambio) que visa reforçar as ações educativas no
Museu, por meio da disponibilização de recursos humanos. incluindo a coordenação de
profissional especialista pelo período do projeto. Os recursos foram provenientes do Edital
de Fortalecimento Institucional do IESB (Instituto SócioAmbinetal do Sul da Bahia).

. Projeto Cinema BR em Movimento - Visa a exibição de filmes nacionais em comunidades
sem acesso direto a salas de cinema. O Museu de Biologia foi parceiro do projeto
viabilizando sessões em sua sede e em outros locais do município. Patrocínio Petrobrás.

. Projeto "Difusão Científica e Educação Ambiental MBML/LEMA/ SECT / IPEMA" - Projeto
interinstltucional que visa fortalecer, por meio da disponibilização de recursos humanos e
financeiros, as ações educativas já realizadas no Museu, além de realizar novas atividades
como cursos e produção de material de divulgação. Os recursos foram provenientes da
Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (FAPES) - modalidade auxílio
individual.
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PESQUISAECONSERVAÇAO
. Projeto "Diversidade florística em florestas montanas e submontanas, no Estado do Espírito

Santo".Prometo institucional que visa documentar a flora do Estado, do acervo do herbário e
aprimoramento de recursos humanos. Os recursos foram provenientes da Fundação de
Apoio à Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (FAPES)

e Apoio a atividades de pesquisa - Apoio a projetos de pesquisas institucionais ou individuais
(monografias, dissertações, teses) por meio da conservação e ampliação das coleções
biológicas e bibliográficas do Museu. Atualmente o acervo biológico está com mais de
40.000 exemplares (Herbários 25.000 e Zoologia 15.000 ) e da Biblioteca (2.800 registros)

. Estação Biológica de Santa Lúcia (EBSL) - Manutenção do funcionamento da EBSL para o
desenvolvimento de estudos sobre a fauna e flora da Mata Atlântica, assim como aulas de

. Encontro do Projeto Corredores Ecológicos e Municípios da Região Centro-Norte-Serrana
Seminário realizado no auditório do Museu organizado pelo Projeto Corredores Ecológicos
em parceria com o Museu de Biologia, com representantes de municípios da região centro-
norte-serrana do estado do Espírito Santo, com objetivo de áreas pilotos para
implementação do projeto na região.

. Lançamento da Lista de espécies ameaçadas de extinção e Assinatura de Termo de
Cooperação Técnica - Evento de lançamento da lista oficial de espécies da fauna e flora
ameaçadas de extinção no estado do Espírito Santo e assinatura de Instrumentos de
Cooperação Técnica entre o Museu de Biologia, Governo do Estado do Espírito Santo,
Universidade Federal do Espírito Santo e Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica.

. Projeto: "Preservação dos Acervos do Museu de Biologia" - Projeto que previa a
conservação e adequação da armazenagem e segurança dos acervos bibliográfico,
arquivístico. documental e biologico do Museu. Recurso proveniente do BNDES.

campo

Eventoslnternos e Externos
. Apresentação da peça teatral: "Gaia - a árvore da vida", pela equipe de educação ambiental

do Museu: Sessões do Cine BR em Movimento; Dia Internacional dos Museus; Semana do
Meio Ambiente (teatro infantil); 56' Aniversário do Museu de Biologia Mello Leitãol Cinema
BR em Movimentos Assinatura do Decreto da Lista de Espécies da Fauna e Flora
Ameaçadas de Extinção no Estado do Espírito Santo.; Apresentação musical: "Esquentando
as Concertinas"l Oficina com Floresl Seminário do Instituto Histórico e Geográfico de Santa
Teresa. Seminário projeto IMASTI Aniversário 90 anos Augusto Ruschil Curso de
Capacitação dos monitores Educação Ambiental; Palestras sobre meio ambiente realizada
pela equipe de educação ambiental do Museu; Semana do Meio Ambiente (visita a EBSL e
Exposição temporária). Feira do Verde de Vitória.

.'''\

PARCERIASINSTITUCIONAIS
Parcerias que viabilizaram a execução de uma série de atividades no Museu. Os principais
parceiros do Museu de Biologia Mello Leitão foram: Associação dos Produtores de Flores do
Estado do Espírito Santo -- Assflores/ESI Comerciantes de Santa Teresa/ES); Companhia
Espírito Santense de Saneamento - CESAN/ESI Destacamento de Controle do Espaço Aéreo
Santa Teresa - Cindacta 1 - Dtcea-STA/ES; Escola São Francisco de Assim - ESFA/ES;
Governo do Estado do Espírito Santo/ESI Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica -
IPEMA/ESI Instituto Estadual de Meio Ambiente - LEMA/ESI Museu NacionaIRJ; Prefeitura
Municipal de Santa Teresa/ESI Rádio Comunitária Canal FM/ESi Reserva Biológica Augusto
Ruschi/lbama/ESI Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia -- SECT/ES; Sociedade de
Amigos do Museu de Biologia Mello Leitão -- Sambio/ES; Sociedade dos Amigos do Museu
Nacional -- SAMN/RJ e Universidade Federal do Espírito Santo -- UFES/ES.
- Público atingido: 140.901 (visitantes e público em eventos externos)
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PUBLICO ESPECIALIZADO
O Museu de Biologia também atrai público especializado, que consulta as coleções científicas.
biblioteca e/ou visita a Estação Biológica de Santa Lúcia, para complementação de seus
estudos. Este pessoal consta de professores, pesquisadores e estudantes das seguintes
instituições nacionais e estrangeiras.

MUSEUS RAYMUNDO OTTONI DE CASTRO MAYA
Local: Río de Janeiro/RJ

Pri
e

e

e

e

e

e

e

8

e

e

ncipais Responsabilidades
Bens imóveis: 3 unidades

Sítio histórico, arqueológico, natural: l unidade
Acervo museológico: 1 1 .000 unidades
Acervo arquivístico, Histórico: 7 metros lineares
Acervo administrativo: 35 metros lineares

Acervo bibliográfico: 8.000 títulos
Acervo fotográfico: 4.792 unidades
Acervo videográfico: 34 unidades
Processos de tombamento em andamento: Nyll
Unidades museológicas: 02

HISTORICO DA UNIDADE

O Museu Chácara do Céu em Santa Teresa e o Museu do Açude no Alto da Boa Vista, duas
residências urbanas estrategicamente colocadas em bairros distantes entre si e conhecidos na
cidade do Rio de Janeiro pelo panorama e integração com a natureza. formam hoje os Museus
Castro Maya. Objetos de arte ali contidas à recém criada Fundação, conforme escrituras de
doação de 5 de setembro de 1 963 e em seguida a abertura do Museu do Açude ao público, sito
à estrada do açude, 764, Alto da Boa Vista

Museu da Chácara do Céu e Museu do Açude

Palestras, seminários, consultorias e Cursos
. Conferência Anual Internacional do ICOM-CECA. "Parcerias em Museu-Educação

Local: Banská Stiavnica - Bratislava

. Seminário Arquitetura em Museus - Perspectivas contemporâneas
Local: Centro Cultural Banco do Brasil-São Paulo/SP

. Congresso do Demhist / ICOM -- Lisboa/Portugal.
Outros olhares sobre a coleção como estratégia de inserção na memória coletiva
Local: Lisboa/Portugal.

e Critérios de Intervenção em Restauração de Obras Raras Sobre Papel
Local: Pínacoteca do Estado de São Paulo/SP

Proteção/Conservação do Património Cultural Aquisição

Doação
Acervo museológico: 10 gravuras e 12 matrizes (Projeto Os Amigos da Gravura).
Acervo arquivístico, fotografias referentes à programação dos Museus:
reportagens, produzidos por ou sobre os Museus Castro Maya.
Acervo bibliográfico, livros, catálogos, periódicos e CDs, perfazendo
111 unidades

Impressos e

um total de
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Processamento Técnico

Acervo Museológico:
. Reordenação das fotos digitalizadas do acervo dos Museus Castro Maya em arquivos jpg.
. Documentação fotográfica digital de parte do acervo e identificação posterior com o n' de

registro correspondente.
. Baixa na peça n' de registro MEA 5428, intitulada Sofá. após deliberação da Comissão

Permanente de Aquisição. Reversão e baixa de acervo dos Museus Castro Maya.
. Redação de texto esclarecendo os problemas de numeração contidos nos Livros de

Registro .
. Levantamento por categoria do quantitativo/percentagem do acervo museológicos
. Acondicionamento e guarda de cromos relativos ao acervo museológico.
. Implantação de banco de dados para a automação do acervo museológico. com a utilização

do programa DONATO/MNBA e alimentação de dados referentes a 700 (setecentas) obras
das coleções de aquarela, prataria e mobiliário do Museu do Açude (em andamento).

. Elaboração de vocabulário controlado sobre o acervo museológico.

Acervo Arquivístico:
. Organização e inserção de dados em tabela do WORD da documentação integrada ao

acervo arquivístico ao longo do ano.
. Ordenação das imagens digitalizadas, referentes ao acervo arquivístico. pelos números de

registro.
. Organização em tabela das obras adquiridas por Raymundo Ottoni de Castro Maya, que

possuem documentação no Arquivo Histórico.
. Identificação e acondicionamento da coleção de desenhos arquitetânicos.

Acervo Bibliográfico
. Seleção de livros a serem incorporados ao acervo e descarte daqueles doados aos Museus

Castro Maya que não estão de acordo com a política de aquisição da Instituição.
. Elaboração de listagem de vídeos cassetes e CDs.
. Levantamento da localização e elaboração de tabela dos livros situados no Gabinete de

Obras Raras.

Atividade de Armazenagem, Movimentação de Acervo Museológico, Bibliográfico e
Arquivístico

. Definição de nomenclatura a ser utilizada para as localizações do acervo museológicos

. Relação topográfica das obras do acervo museológico dos Museus Castro Maya.

. Acompanhamento da digitalização de álbuns fotográficos e de fotos avulsas pertencentes
ao Arquivo Histórico.

+ Acompanhamento da fotografação e da digitalização das obras dos acervos museológico e
bibliográfico para atendimento a pesquisadores internos e externos.

. Acompanhamento das peças e atividades de conservação em obras do acervo, visando a
montagem da exposição Retratos de Raymundo.

Atividades referentes ao uso/direito de Imagens do Acervo
. Elaboração de Termo de Responsabilidade para reprodução de imagens do acervo dos

Museus Castro.
. Agendamento dos trâmites relativos a reprodução/uso de imagens dos acervos dos Museus

Castro Maya em casos de pesquisa acadêmica, exposições, publicações e estudos vários.
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Conservação do Acervo

Acervo Museológico
. Elaboração de ficha para laudo de conservação do acervo.
. Laudos do estado de conservação de peças do acervo.
. Levantamento das obras em suporte papel restauradas pelo projeto VITAE no ano de 2000.
e Tratamento de conservação em peças do acervo referentes às categorias cerâmica.

mobiliário, luminária, objetos avulsos, fichas litográficas e escultura do Museu do Açude.
. Organização e higienização da reservas técnica de Pintura.
. Desmontagem, higienização do acervo e remontagem das mesas das salas de jantar dos

Museus da Chácara do Céu e do Açude.
e Higienização de quadros e objetos localizados no circuito de longa duração do Museu da

Chácara do Céu.
. Higienização e aplicação de paralóide B72 em objetos de prata
. Higienização e embalagem da coleção de condecorações.
. Limpeza. transporte e organização de peças das coleções de mobiliário, molduras e

cerâmica na nova reserva técnica do Museu do Açude.
. Identificação de partes soltas da colação de Louça do Porto e embalageml
. Embalagem de obras da coleção de l-ouça do F'odo, com vistas ao transporte para atelier

de restauração
. Aplicação de forro protetor nas bases e fixação com silicone de peças da coleção de Z-ouça

do Podo para integrarem exposição.
. Instalação, com a utilização de silicone, de peças da coleção de Z-ot/ça do F'odo nos jardins

do Museu do Açude
. Inauguração de reserva técnica no Museu do Açude, destinada à guarda de mobiliário e

ce ramica

. Limpeza e fixação de peças da coleção de arte popular.

Acervo Arquivístico
. Acondicionamento de fotos (p&b) que retratam exposição de mobiliário ocorrida em 1994. -

Seleção e acondicionamento de fotografias dos eventos ocorridos nos Museus Castro
Maya; acondicionamento de negativosl inserção de dados na tabela de "Fotos Eventos"

. Acondicionamento da documentação integrada ao acervo arquivístíco ao longo do ano.

. Entrefolhamento com papel alcalino de quatro álbuns fotográficos (Regatas (1936)l Medalha
Machado de Assisl 30 anos Cia. Cariocas Álbum 7).

. Levantamento de fornecedores de materiais e equipamentos específicos para a
conservação de material arquivístico.

Acervo Bibliográfico
. Conservação preventiva da Biblioteca Castro Maya, com a higienização de publicações

integrantes da biblioteca localizada no circuito da exposição de longa duração e do
Gabinete de Obras Raras.

. Higienização dos 37 livros com participação na exposição "Segredos da Biblioteca Castro
Maya: erotismo e arte", realizada no Museu da Chácara do Céu.

+ Execução de acondicionamento especial para livros do Gabinete de Obras Raras e
conservação e acondicionamento de obra.

. Seleção de 60 obras do acervo bibliográfico em estado grave de conter«ação, com vistas à
elaboração de projeto de restauração.

. Elaboração de ficha diagnóstico para o acervo bibliográfico.

.''''\

Restauração do Acervo
+ Restauração de 30 peças da coleção de Louça do Porto
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Apoio: MinC/lphan-DEMU.
. Recuperação emergencial de 3 peças de mobiliário, por técnico contratado, visando

inauguração de exposição.
. Restauração de 6 peças das categorias de mobiliário, cerâmica. talha e pedras litográficas

por consewadora/restauradora dos Museus Castro Maya, a saber: e ainda l peça para
registrar da coleção de pedras lítográficas.

Apoio: Associação Cultural dos Amigos dos Museus Castro Maya

Empréstimo de Acervo - Museológico
e Obra de "Salvador Dali" para a exposição Salvador Dali.

Local: Palazzo Grassi/Veneza e Philadelphia Museum of Art. Filadélfia/EUA.
. Obras de Jean Paul Riopelle e de Cândido Portinari para a exposição Arte Américas

Local: Centro Cultural Correios, Rio de Janeiro/RJ.

Acompanhamento Técnico de Movimentação Externa do Acervo

Atendimento a Pesquisadores externos e internos para consulta aos acervos arquivístico.
bibliográfico e museológico, incluindo procedimentos nos bancos de dados, separação de
acervo e cromos, e atendimento por correspondência postal e correio eletrõnico.

Outros
e Conferência das legendas da exposição de longa duração do Museu do Açude.
. Levantamento de documentos textuais e material fotográfico. bem como elaboração de

listagens, para subsidiar pesquisa para a exposição Retratos de Raymundo, inaugurada no
Museu do Açude.

. Deliberação dos integrantes da equipe da Coordenação de Acervos em conjunto com a
Assessoria Técnica acerca de modificação na política de aquisição de acenos dos Museus
Castro Maya, a saber: o item referente ao número de exemplares a serem incorporados ao
acervo foi alterado, passando de três para um exemplar.

Museu da Chácara do Céu

Atividades Educativas
Objetivos: o trabalho educativo é um dos principais instrumentos de comunicação do acervo e
visa o fomento da cultura artística e da preservação cultural nas novas gerações.

Atendimentos
. Escolas, recepção e atendimento a 495 escolares da rede pública e particular (professores

acompanhantes totalizando 51 pessoas).
. Atendimento a grupo vinculado à ONG Balé de Santa Teresa, totalizando 28 pessoas.
. Atendimento a grupo vinculado ao SESC- Niterói, totalizando 8 pessoas.
. Atendimento a grupo vinculado ao Instituto Municipal de Geriatria Miguel Pedra, totalizando

12 pessoas.
. Atendimento a grupo vinculado ao Curso de mestrado em administração da Fundação

Getúlio Vargas, totalizando 9 pessoas.
. Atendimento a dois grupos de turismo, totalizando 123 pessoas.
. Atendimento a grupo vinculado à ONG Observatório de Favelas do Rio de Janeiro,

totalizando 34 pessoas.

Projeto Conexões Culturais: Museus Castra Maya.
O projeto integrou a programação da Semana de Museus. Partindo de visitas guiadas ao
acervo. seguiam-se oficinas criativas de reaproveitamento de materiais visando protótipos
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artesanais relacionados ao museu e à paisagem da cidade. Atendimento a três grupos ligados à
Associação de Moradores de Santa Teresa, SESC Engenho de Dentro e SESC Niterói
totalizando 80 pessoas.
Apoio/Parceria: Associação Santa Sucata, Sebrae, Associação Cultural dos Amigos dos

Museus Castro Maya e MinC/lphan/DEMU.

Projeto Museus e Escolas em Movimento
Participação nos encontros para formatação da fase piloto do projeto que propõe uma ação
educativa integrada entre Museus-Escolas-Comunidades.
Parceria: lphan/DEMU. Instituto Arte Viva, Secretaria Municipal de Educação e os Museus
Histórico Nacional, Folclore, Nacional de Belas Artes. República e Arte Contemporânea de
Niterói

Exposições
Objetivos: As mostras temporárias são realizadas com o objetivo de cumprir uma dupla função:
pretende-se que a comunicação do acervo e a continuidade da pesquisa subsidiem novas
leituras da colação e tragam contribuições significativas ao campo cultural no Brasil e mostras
com obras da produção atual asseguram a entrada da arte contemporânea no Museu e
incentivam a vitalidade e difusão da nova produção.

Segredos da Biblioteca Castra Maya: Erotismo e Arte
Exposição de obras pertencentes à coleção Castro Maya que explora a iconografia
duasfacetas complementares de Eros, o romantismo e o desejo carnal. através de
utilização na ilustração de livros.
Local: Jardim de Invernos Patrocínio: Banco Safra, Ministério da Cultura/Lei
Incentivo;CulturaIApoio: Associação Cultural dos Amigos do Museu Castra Maya.

das
sua

de

Os Amigos da Gravura 2004/2005 -- bole de Frestas
Lançamento da gravura e exposição individual da artista, integrando projeto
Gravura, série 2004/2005
Local: Salas de arte sobre papel, Biblioteca e Hall 3' andar.
Patrocínio: Banco Safra, Ministério da Cultura/Lei de Incentivo à Cultura
Apoio: Associação Cultural dos Amigos do Museu Castro Maya.

Os Amigos da

Rio de Janeiro em Mapas -- Santa Teresa
Exposição organizada pelo projeto Rio de Janeiro em Mapas da FAPERJ com os desenhos
originais da artista Ana Mana Moura que ilustram o Mapa de Santa Teresa lançado na ocasião
Local: Marquise da entrada.
Realização: FAPERJ
Apoio: Museus Castra Maya

Os Amigos da Gravura 2005/2006- Luiz Aquela
Lançamento da gravura e exposição individual da artista, integrando
Gravura. série 2005/2006
Local: Sala de obras s/papel.
Patrocínio: Banco Safra. Ministério da Cultura/Lei de Incentivo à Cultura
Apoio: Associação Cultural dos Amigos do Museu Castro Maya

projeto Os Amigos da

Concerto Hilariante -- Nelson Leirner
Instalação do artista plástico contemporâneo.
Local: Jardim de Inverno
Patrocínio: Associação Cultural dos Amigos dos Museus Castro Maya
Parceria: MAC-Niterói
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Apoio: Bradesco Seguros

Eventos
Semana de Museus: Museus Pontes entre Culturas -- Diversidade Museal, Construindo
Identidades

. Lançamento do Mapa de Santa Teresa,Integrante do projeto da FAPERJ, Rio de Janeiro em
Mapas, Realização: FAPERJ

e Apoio: Museus Castro Maya/ Associação Cultural dos Amigos dos Museus Castro Maya
. Projeto Conexões Culturais: Museus Castro Maya, Santa Teresa e a cidade do Rio de

Janeiro.
. Oficinas criativas de reaproveitamento de materiais, Patrocínio: MinC/lphan/DEMU.
. Apoio/Parceria: Associação Santa Sucata, Sebrae. Associação Cultural dos Amigos dos

Museus Castro Maya.
. Show Panela di Barro. apresentação nos jardins da Chácara do Céu do Grupo de Choro e

Samba Pane/a d/ Ba/70, de sambistas do bairro de Santa Teresa,Patrocínio:
MínC/lphan/DEMU.

. Apoio/Parceria: Associação Santa Sucata, Sebrae, Associação Cultural dos Amigos dos
Museus castra Maya.

'''\

Publicações
Objetivos: Atuar como ferramenta essencial de divulgação do património cultural dos Museus e
das artes em geral

. Elaboração de convites para as seguintes exposições e eventos: exposição Os Amigos da
Gravura 20042005: 1ole de Freitas, Luíz Aquela e Sheila Goloborotko; exposição Segredos
da Biblioteca Castro Maya: Erotismo e Arte, exposição Concerto Hilariante.

. Folder Os Amigos da Gravura 2004/2005: lote de Freitas, Luiz Aquila e Sheila Goloborotko.

. Folheto da exposição homónima
Patrocínio: Banco Safra, Ministério da Cultura/Lei de Incentivo à Cultura
Apoio: Associação Cultural dos Amigos do Museu Castro Maya

. Catálogo Segredos da Biblioteca Castro Maya: Erotismo e Arte

. Catálogo da exposição homónima inaugurada em l de junho
Patrocínio: Banco Safra, Ministério da Cultura/Lei de Incentivo à Cultura
Apoio: Associação Cultural dos Amigos do Museu Castro Maya

P'''\.

Publicações
Objetivos: Atuar como ferramenta essencial de divulgação do património cultural dos Museus e
das artes em geral

. Elaboração de convites para as seguintes exposições e eventos: exposição Os Amigos da
Gravura 20042005: 1ole de Freitas, Luiz Aquela e Sheila Goloborotkol exposição
Segredos da Biblioteca Castro Maya: Erotismo e Arte, exposição Concerto Hilariante.

. Folder Os Amigos da Gravura 2004/2005: 1ole de Freitas, Luiz Aquela e Sheila Goloborotko.
e Folheto da exposição homónima
. Patrocínio: Banco Safra, Ministério da Cultura/Lei de Incentivo à Cultura.
. Apoio: Associação Cultural dos Amigos do Museu Castro Maya
. Catálogo Segredos da Biblioteca Castra Maya: Erotismo e Arte
. Catálogo da exposição homónima inaugurada em l de junho
Patrocínio: Banco Safra, Ministério da Cultura/Lei de Incentivo à Cultura
Apoio: Associação Cultural dos Amigos do Museu Castro Maya
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Difusão Cultu ral
Brunch Cultural do Museu do Açude, é um 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.

Projetos Especiais
Reestruturação do Museu do Açude - Revitalização do Pavilhão da Recepção e Readequação
da Reserva Técnica

A primeira intervenções foi nas instalações do prédio adequando mobiliário. sistema de
iluminação, de telefonia, controle de umidade e pintura dos ambientes e reparos no telhado. A
segunda envolveu a montagem da exposição "Retratos de Raymundo", além da reformulação
do Espaço da Lojinha de produtos culturais e da instalação da sala de vídeo.

Exposições
e Exposição "Retratos de Raymundo" - A exposição busca apresentar ao público uma visão

em panorama das multi atividades culturais e empresariais de Castro Maya, além de
focalizar aspectos de sua vida privada.
Apoio: Vitae, Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social, Associação Cultural dos
Amigos dos Museus Castro Maya.

. Inauguração da Instalação "Garota de lpanema" - O projeto envolveu a adequação do
sistema de placas de sinalização e a realização de folders explicativos.
Local: Circuito expositivo ao ar livre, Natureza e Ade Contemporânea
Patrocínio: Governo da Pomerânia; Prefeitura de Gdanskl Prefeitura de Sopot Poczta
Polskal Embraer - Empresa Aérea Brasileira; Ministério da Cultura da República da Polõníal
Ministério das Relações Exteriores da República da Polõnia.
Apoio: Câmara de Comércio Brasil-Polõnial Embaixada da República da Polõnia.

Visitação: 1 5.037

MUSEU DAINCONFIDENCIA
Local: Ouro Preto/MG

Destaques
Na Reforma do Museu o lphan exigiu que fosse feita a remoção da pintura existente, à base de
látex, para retorno ao processo tradicional da pintura a cal, à revisão do telhado, com a
substituição de peças da estrutura de madeira e amarração da cobertura de telha e a
restauração dos forros de gamela e a substituição dos forros horizontais, que apresentavam
maior desgaste.

Atividades Realizadas
. Obras de pequenos reparos e pintura do prédio da Casa de Câmara e Cadeia
. Restauração de dois retábulos da maior significação. o da Fazenda da Serra Negra

originário da antiga localidade da Santa Quitéria. hoje cidade de Esmeraldas, de autoria do
Aleijadinho, e o Altar da Igreja de Nossa Senhora do bom Sucesso, da Porteira.

. Restauração dos forros de gamela e a substituição dos forros horizontais que apresentavam
maior desgaste, por serem mais propícios à retenção de umidade.

. Recuperação dos retábulos.

. Obras de reforma na Biblioteca

. Restauração de doze telas, que por vários anos estiveram emprestadas ao Museu da Casa
do Padre Toledo. em Tiradentes.
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. Restauração de uma cadeira de arruar do século XIX, um anjo tocheiro de autoria do
Aleijadinho. pertencentes ao Laboratório de Conservação e Restauração.

. Comemoração da Semana Nacional dos Museus

. Curso de Acessibilidade

Seção de Preservação, Documentação e Pesquisa
Arquivo Histórico

. Preparação de documentos para microfilmagem: 230 processos

. Preservação e descrição documental

. Visitas técnicas
Objetivo é conscíentizar o cidadão brasileiro, desde a infância, das necessidades e benefícios
da preservação dos documentos. que são verdadeiros suportes da memória e da cultura do
país e também despertar o interesse pelos estudos históricos e pela pesquisa documental em
fontes primárias
Atendimento a pesquisadores: 260

Setorde Pesquisa Histórica
e Projeto Preservação de acervos do Museu da Inconfidência: readequação de espaços e de

acondicionamento e apresentado ao Pronac.
. Visitas técnicas

Setor de Museologia

Processamento Técnico do Acervo Museológico
. Registro, Inventário e Catalogação descritiva dos objetos
. Padronização de Técnicas de Catalogação
. Arranjo Documental
. Estudos e Pesquisas Documental e Bibliográfica
. Desenvolvimento, implementação e manutenção de sistema computacional para Acervos

Museológicos, o sistema SC,4M para W7ndows, é um sistema de controle do Acervo
Museológico

Situação do Inventário e da Catalogação Informatizada do Acervo Museológico
Fichas revisadas e complementadas: 2.381
Fichas em fase de revisão e complementação: 1 .747
Banco das imagens digitalizadas dos objetos registrados no Sistema SC,4M para
W7ndows:

- Objetos inventariados: 4.1 28
- Objetos sem documentação fotográfica: 02
- Total de arquivos de imagens: 1 1 .288 (cada objeto catalogado possui de seis a

mais imagens)
- Fichas de Catalogação revisadas e complementadas: 307

Objetos regístrados no Sistema SC4M para Windows
Comprados pelo Museu: 03

- Doado ao Museu: 01
Emprestado ao Museu: 01 0bjeto.

- Pertencentes às Coleções do Museu da Inconfidência: 50

e

e

e

e

Quantitativo dos objetos por Instituição Detentora
. Acervo intramuros: 3.897
. Acervo cedido por outros órgãos do lphan: 130
. Acervo cedido por outros órgãos Públicos: 01
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Principais Movimentações do Acervo Museológico
Objetos cedidos para constar de Exposições Temporárias e de Eventos
Exposição Temporária "Vitrine do Dia", dentro dos eventos comemorativos da Semana
Nacional de Museus:

. Exposição Temporária intitulada "Ouro Preto e a Inspetoria de Monumentos Nacionais"
(originária do Museu Histórico Nacional)

. Exposição Temporária intitulada "Dança das Letras - Caminhos da Literatura em Ouro
}JrQTn

Atendimento a usuários internos e externos: mais de 80

Atividades Extras
Curso intitulado "Catalogação Informatizada de Acervos Museológicos: a Experiência do
Museu da Inconfidência
Local: Sede da Secretaria de Cultura do Estado do Paraná/PR.

Seminário intitulado "Museu da Cidade de Belo Horizonte - Proposta e Possibilidades"
Local: Museu Histórico Abílio Barreto, Belo Horizonte/MG

e

Setor de Musicologia
Entrega do site do Museu da Inconfidência com a base de dados do setor de
Musicologia ao provedor do lphan.
Apoio: Fundação Vitae.
Pesquisa sobre a atividade musical em Minas Gerais e a catalogação das coleções de
documentos musicais sob a guarda deste Museu
Preparação de documentos para microfilmagem.
Apoio do Programa De Apoyo AI Desarrollo de Archivos lberoamericanos (Programa
ADAI), Madrid/Espanha
Elaboração de projetos.e

Projetos com apoio institucional
Programa De Apoyo AI Desarrollo de Archivos lberoamericanos (Programa ADAI),
Madríd/Espanha. Trata-se da microfilmagem de duas coleções de documentos
musicais: a coleção Análía Estevas Ribas, depositada neste Museu, e da Coleção
Histórica - música sacra, depositado na sede da Sociedade Musical União Social.

. Trabalhos para publicação: 04

Organização e realização de eventos
. Eventos musicais dentro das comemorações da Semana Internacional dos Museus

ponte entre culturas.
IV Festival Ouropretano de Bandas de Música

Laboratório de Conservação e Restauração

Acervo Museológico
Objetos tratados no Laboratório de Conservação e Restauração: Marquesa; Imagem de
São Pedrol Imagem de São Beneditol Pintura Religiosas Lâmpada Votivas Imagem de
São Josél Molduras Bandeira Processionall Anjo Tocheirol Imagem de Pastor de
Presépio; Imagem de Pastor de Presépios Imagem do Rei Mago e Imagem de Nossa
senhora do Carmo;
Acervos restaurados

'Retábulo". Executado pela empresa ANIMA Conservação Restauração e Artes.
Conjunto de Pintura "Os doze Apóstolos"

e

e

e
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Acervo Arquivístico:
O Acervo Arquivístico do Museu da Inconfidência recebeu tratamentos de preservação e
conservação.

Atividades em Parcerias com outras Seções/Setores:
Seção de Difusão do Acervo e Promoção Cultural:

Semana de Museus: Higienização dos objetos utilizados em vitrines temporárias
Exposição Permanente: Movimentação e organização de acervo devido à reforma física
do prédios otimização das salas de exposição para abertura ao público e
acompanhamento do processo de montagem da nova exposição permanente.
Sala Manoel da Costa Athaíde: Limpeza e reparos nas bases das vitrines e
acompanhamento em montagens de exposições temporárias.
Reserva Técnica: Manutenção permanente do acervo armazenado em Reserva Técnica
através de limpeza, acondicionamento e acompanhamento da climatização do espaço
físico e elaboração em parceria do projeto de reforma da Reserva Técnica

e

Biblioteca

Atividades desenvolvidas
. Conferência, reorganização de estantes e base Bibliol verificação do estado de

conservação dos livrosl verificação de possíveis duplicatas de livros com números de
registro, de localização em duplicidade e de número de registro em duplicidades
reaproveitamento de MFN's e de número de registro; encapsulamento de cerca de 500
títulosl reorganização e etiquetagem de toda classe LI/8.7 e LI/9.3; alimentação da base
e correções de acordo com os acertos físicos realizados nas estantes.

. Atendimento ao público externo: 290consultas

. Atendimento ao público interno. foram efetuadas várias pesquisas para o setor de
documentação, setor de música, para o Diretor do Museu, pesquisas em parceria com o
setor pedagógico da Casa do Pilar e também foram feita a movimentação de 23 livros,
do acervo da Biblioteca, remetidos ao Setor de Promoção e Difusão para a Exposição
temporária na Sala Athaíde

Eventos Institucionais
. Participação no Seminário de Acessibilidade promovido pela Área Pedagógica. em

Comemoração ao Dia Internacional dos Museus.
. Colaboração na seleção de Obras Raras integrantes do Acervo da Biblioteca para

Exposição Dança das Letras: Caminhos da Literatura em Ouro Preto.

Seção de Difusão do Acervo e Promoção Cultural Sala Manoel da Costa Athaíde e Auditório
Realização de Projetos "Vídeo no Anexo" e "Vídeo Científico". realização de atividades diversas,
como mostras cinematográficas, lançamentos, debates. palestras e mostras paralelas às
exposições temporáriasl cessão do auditório a Instituições e Entidades díversasl realização de
exposições temporárias e levantamento estatístico de visitação e público.

Promoções Internas
Projeto Vídeo no Anexo: "Terças no Inconfidência
Programa Especial: Dia Internacional da Mulher
Projeto Vídeo Científico: "Fatos Que Marcaram Epoca - Reflexão
Debates: - A Inconfidência Mineira : idéias e conceitos, Cem Anos de República,
Revolução Industrial - Ontem e Hoje, A Construção da Nacionalidade e a Política
Cultural do Estado Pós 30. Era JK, Coluna Prestes
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e

e

e

Exibição do filmes: Tenda do Milagre, Cear/es Chip//n , "Tempos Modernos", Revolução
de 1930, O Horizonte JK, O Velho. Tiradentes
Semana dos Museus: "Museus: Ponte entre Culturas

Inconfidência no Cotidianol Inconfidência na Telas Inconfidência na Músícal
Inconfidência na História; Inconfidência em Festa; Inconfidência em Cena: Inconfidência
nas Letrasl Inconfidência na Músicas Inconfidência nas tintasl Inconfidência: Ponte entre
Culturas.

28' Semana do Aleijadinho
Projeto "Património Material e Imaterial - Difusão pela Arte"

e

e

Realização de Exposições Temporárias
. Sala ManDeI da Costa Athaide. Anexo l

Pinturas de Chanina
e Pinturas de Estevão

Passos de Tiradentes
. A Paixão da Pintura
. Ouro Preto e a Inspetoria de Monumentos Nacionais
. Dança das Letras - Caminhos da Literatura em Ouro Preto

©

Visitação da Sala Manoel da Costa Athaide: 3.217

Área Pedagógica
Execução dos projetos: Memória, Professor no Museu, Museu da Idéias, Museu Itinerante.
Museu Escola, Ludomuseu. Girassol. Inconfidências e Arqueologia do Afeto.
O projeto encantou a todos e foi uma iniciativa do Museu da Inconfidência que abriu caminhos
para reflexões do sujeito a respeito do Património individual e coletivo.

Projetos e Participações Especiais
Semana de Museus - A área pedagógica participou das comemorações do Dia
Internacional dos Museus com o tema "Museus: Ponte entre Culturas" a área
pedagógica organizou, dentro do tema proposto um Seminário de Acessibilidade para
representantes de Museus e outras instituições culturais e educativas de Ouro Preto e
Mariana

l Encontro de Educação Patrimonial do IPHAN - Realizado em São Cristóvão/SE. com o
intuito de discutir políticas públicas para educação patrimonial.
Encontro de Diamantina - A equipe da área pedagógica foi convidada a participar do
evento realizado pelo Museu do Diamante, sobre Identidade, Memória, Património e
Educação.

e

Visitação: 83.146
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Mês/Ano Especificação do Produto Venda valor
Unitário

Valor
S.Total R$

Jan/05 Ingressos 5.660 5,00 28.300.00

  Ingressos estudante 4.241 2,50 l0.602,00
  Folhetos Português 09 0,20 1,80

  Guia Cidades Hist de MG comas 7.00 07 25,00 49,00
  Lvs Oficina do Inconfidência n' 0 02 15,00 30,00
  Lv Oficina do Inconfidência n' 01 02 20.00 40,00
  Lv Oficina do Inconfidência n' 2 01 20,00 20.00
  Sentenca Cond de Tiradentes 37 0,50 18.50
  Fita Vídeo 300 anos de Ouro Preto 5.00 01 20,00 5,00

  Anuário IX 01 lO,oo lO,oo
  Folder Português 04 3,00 12,00

  Folhetos Português - colorido 29 1,00 29.00

  Revista Rodricio e Sphan --1 0% 01 13,00 1,30

  DVD --comas 9,00 01 37.00 9,00
  CD Musica do Brasil Colonial 02 15.00 30,00
  Guia Arquivo Hist do M.l. 01 8,00 8,00
  DEPROM     11.70

  Acervo de Mem Musical vol l 01 lO,oo lO,oo
  Acervo Man Musical vol ll 01 12,00 12,00
  Acervo de Man Musical vol lll 01 15,00 15.00
  Folhetos Bilinaüe 01 0,20 0,20

  Maoa da Acluia --30% 02 5,00 3.00

  Lv Nova Contribuição Est Pint Mineira 01 5,00 5,00
  Mapa Turístico de Ouro Preto-30% 10 2,00 6.00

 
Fev/05 Ingressos 499 5,00 12.495,00

  Ingressos estudante
Folhetos Português - colorido

1.665 2,50 4.162.50

  23 1,00 23.00

  CD Musica do Brasil Colonial 04 15,00 60,00
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  Mapa Turístico de Ouro Preto-30% D3 0,20 U,6U

  Sentença Cond de Tiradentes 13 0.50 6,50

  Lv Boca do Chafariz- 30% 01 20.00 6,00

  Guia Cidades Hist de M.G.- comis 7.00 03 25,00 21,00

  Folder Português 03 3,00 9,00

  CD Musica do B. Colonial-50%-Func 01 15,00 7,50

  Viagem pêlos Caminhos de MG- 30% 02 20,00 12,00

  CD Rorate- comis 5,00 01 15,00 5,00

  Folhetos Bilinqüe 01 0,20 0,20
  A Nova Realidade do Museu 01 lO,oo lO,oo
  DVSD--comis9.00 1 01 l 37,00 l 9,00

Sub 'Total.....\;.:.....:...:i:..l:....l.l....;:..::i:'- ,.:........;:;:::
Mar/05 Ingressos 3.051 5,00 15.255,00

  Ingressos 174 4,00 696.00

  Ingressos estudante 2.430 2.50 6.075,0U

  Ingressos estudante 77 2,00 154,00

  Lv Boca do Chafariz- 30% 01 20,00 6,00
  Revista Oficina do Inconf. 02

Ver Oficina do Inconfidência 01
01 20,00 20.00

20,00  01 20.00

  Lv Missões Jesuíticas Inglês/ 02 13,00 26,0Q

  Mapa Turística de Ouro Preto 9Ql% 01 2,00 0,6Q

  Guia Cidades Hist de MG- comis 7,00 06 25,00 42,00

  Folhetos Português - colorido 24 1,00 24,UU

  Sentença Cond de Tiradentes= colorido 21 0.50 I0,5Q

  Folder Português 01 3,00 30,0U

  DVD= comia 9,00 02 37,00 18,0U

  Fita Ouro Preto-300 anos-comis- 5,00 01 25,0Q 5,0U

  Folhetos Bilinaüe 01 0,20 0,2Q

  Revista do Património 26 - 10% 02 30,00  
  Lv Viagem pêlos Caminhos MG-30% 01 20,00 6,UU

  CD Musica do B. Colonial 01 15,00 15,00

  Folhetos Português - simples 01 0,20 0,2U

  Lv O Alemão q/ descobril América -
30%

01 15,0Q 4,5U

  Acervo de Man Musical vol l 01 lO,oo IO,OQ

  Acervo de Man Musical vol ll 01 12,00 12,0U

  DEPRON 1 1 ió4.uu
Sub Total. ....:-.....:-'-.-- --.--:.-'- -:!::- !:::
Abr/05 Ingressos 2.762 4,UU ll.U46.UU

  Inaressos estudante 4.056 2.00 8.112,UU

  Folhetos Português - simples 02 0,20 0,4U

  Folder Português
Sentença Com de Tiradentes

04 3,00
0,50

12.UU
21,00  42

  Folhetos Português - colorido 21 1,00 21,UU

  CD Musica do Brasil Colonial 01 15,0Q 15.UU

  Mapa Turístico - 30% 05 2,00 3,UU

  Guias d Cidades Hist de MG-comia
7,00

02 25,0U 14,UU

   Lv Boca do Chafariz -- comia 30% 01 2U,UU b,uu

   Lv Oficina do Inconfidência 01 01 2U.UU zu,uu
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Sonõã Sub Total..l. .....:-'-- ..'........l......,. :..i:.....;.:..:.....:.Jl!;::;..i.::.:......... ::-'::::::!::: :1:= :1::::..19:ê9Zx4Q
Mai/05 Ingressos 2.698 4.00 l0.792.00

  Ingressos estudante 3.901 2,00 7.802.00

  Sentença Cond de Tiradentes 22 0,50 ll.oo
  Folhetos Português - colorido 02 1,00 2,00

  Guias Cidade Hist de MG=comis 7,00 02 25.00 14,00

  Lv Nova Contrib. Est da Pint Mineira 01 15,00 15,00

  Folder Português 03 3,00 9,00

  Folhetos Português - simples 1 1 0,20 2,20

  Revista Musas - 30% 01 20,00 6,00

  Mapa Turístico de Ouro Preto-30% 03 2,00 1,80

  Fita Vídeo OPreto-300 anos, comas
7.00

02 25,00 14,00

  DVD Viagem no tempo comas 9,00 01 37,00 9.00

  Ver Oficina do Inconfidência n' l 01 20,00 20.00

  Lv Oficina do Inconfidência n' 2 01 20,00 20.00

  Viagem pêlos caminhos de MG-30% 01 20.00 6,00

  Canetas do M.l. 04 2,00 8,00

  CD Musica do Brasil Colonial 01 15,00 15,00

  Mapa Etno Curt Mínuendaju 01 15,00 15,00
  DEMU 1 01 1 20,00 l U:QQ

Sub Total......---......-..--'...............;:: -... ..... #$Ê@ê..:;.......:\'-- ::!:::::::: :.............--'--......18.762 00
Jun/05 Ingressos 1.042 4,00 4.168,00

  Ingressos 267 2,00 534,00

  Ingressos estudante 2.479 2.00 4.958.00

  Ingressos estudante 335 1.00 335,00
  Anuário IX 03 lO,oo 30,00
  Sentença Cond de Tiradentes 14 0,50 7,00

  Folhetos Português 18 0,20 3,60

  Revista Oficina do Inconfidência 01 01 15,00 15,00

  Revista Musa - 30% 01 20,00 6.00

  Canetas do M.l. 02 2,00 4,00

  Fita vídeo do M.l. 01 15,00 15,00

  Lv Ouro Preto C.C. Emoções-30% 01 15.00 4,50

  Revista do Património n' 29- 1 0% 01 45,00 4,50

  Lv Viagem D/caminhos de MG- 30% 01 20,00 6,00

  Lv Modernista na Repartição-1 0% 01 24,00 2,40

  Lv Missões Jesuíticas Inq/Francês 01 13.00 13.00

  DVD Viaqen no Tempo- 30% 03 20,00 18,00
  Lv Acervos de Man Musicais Vol lll 02 15,00 30,00
  Revista Oficina do Inconfidência N' l 01 20,00 20,00

  Folhetos Bilinaüe 10 0,20 2,00

  DEMU 70% 01 20,00 14,00

  DEPRON 1 1 1 62,10
Soma SUIS Total......-'. ,-.........:..-....--.--!;t'=!::::::
Jul/05 Ingressos 6.247 4,00 24.988,00

  Ingressos estudante 7.661 2,00 15.322,00

  CD Musica do Brasil Colonial 07 15.00 IU5,0U
Jul/05 Sentença Cond de Tiradentes

ã
0,50 25,5Q

4.60
45,00

  Folhetos Portuçiuês
Revista Oficina do Inconfidência n' 0

0,20
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  Revista MUSA - 30% 01 20,00 6.00

  Canetas do M.l. 20 2,00 40,00

  Fita Vídeo do M.l. 04 15,00 60.00

  Folhetos Português - colorido 58 1.00 58.00
  Acervo de Manuscrito Vol l 01 lO,oo lO,oo

  Lv Viagem pêlos Caminhos de MG-
30%

02 20.00 12,00

  Revista Oficina do Inconfidência 2 02 20.00 40.00

  Revista Oficina do Inconfidência 3 02 20.00 40.00

  DVD Viaciem no Tempo --3)% 02 20,00 12.00

  Fita Vídeo O.Preto 300 anos comis
5,00

02 20,00 lO,oo

  Revista Oficina do Inconfidência l 01 20,00 20.00

  Folder Português 1 1 3,00 33,.00

  Folhetos Bilinaüe 07 0,20 1,40

  CD Rorate- Comis 5,00 02 15,00 lO,oo
  DEMU     14,00

Soma Sub Total.l:..........:..: ã$ -...;...................:.--.....:.,. .......:;...:..;..i.....:..... - -'.-'-.. ' .:...40:$QQ:$Q
Aa/05 Inc)ressos 2.953 4,00 11.812.00

  Ingressos estudantes 5.703 2,00 11.406.00

  CD Musica do Brasil Colonial 03 15,00 45,00
  Sentença Cond de Tiradentes 1 1 0,50 5,50
  Folhetos Português 13 0,20 2,60

  Revista Oficina do Inconfidência n' 0 01 15,00 15,00
  Guia Manaabeira- comia 5,00 03 15,00 15,00
  Canetas do M.l 06 2,00 12.00
  Folderlnalês 01 3,00 3,00

  Folhetos Português - colorido 29 1,00 29,00
  Lv Viaciem pêlos camínhosMG-30% 01 20,00 6,00
  DVD Virem no Tempo 30% 04 20,00 24.00
  Folder Português 03 3,00 9,00
  Folhetos Bilinçlüe 04 0,20 0,80

  CD Rorate comia 5,00 01 15,00 l 5,00

23.389,90
Set/05 Ingressos 2.193 4,00 8.772.00

  ingressos estudante 5.955 2,00 11.910,00

  Sentença Cond de Tiradentes 38 0,50 19,00

  Folhetos Português 04 0,20 0,80

  Lv Casos Canções Emoções comas
5.00

01 15,00 5,00

  Canetas do M.l. 01 2,00 2,00
  Revista do Património 22- 1 0% 02 15,00 3.00
  Revista Rodriao e o Sphan - 1 0% 02 13,00 2,60

  Revista do Património 29 01 45,00 4,50

  Folhetos Português = colorido 45 1,00 45,00

  Acervo de man musical vol ll 01 12.00 12,00

  Lv Novo contribuição Est Pint Mineira 01 5,00 5,00
Set/05 Lv Boca do Chariz -- 30% 01 20,00 6.00

  DVD Viagem no Tempo -- 30% 05 20,00 30,00
  Anuário IX 01 lO,oo lO,oo
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  Revista Oficina do Inconfidência n l l 20,00 20,00

  Folder Português 02 3.00 6,00

  Maoa Turítico de O.Preto- 30% 02 2,00 1,20

  CD Rorate - comis 5,00 02 15,00 lO,oo

  Guia Manaabeira -- comis 5,00 01 15,00 5,00

  DEPRON 90.90

SubglBHg&121ig1lW%slglálããã Total..
20.970:00
Out/05 Inaresssos 3.012 4,00 12.048.00

  Ingressos estudante 6.194 2.00 12.388.00

  Sentença Cond de Tiradentes 44 0,50 22.00

  Folhetos Português 04 0,20 0,80

  Revista do Oficina do Inconf. n' 0 01 15,00 15,00
  Canetas do M.l. 07 2.00 14,00

  Dvd Viagem no Tempo -- 30% 07 20,00 42,00

  Folder Português 07 3,00 21,00

  Folhetos Português - colorido 49 1.00 49.00

  Guia Manaabeira -- comis 5.00 01 15,00 5,00

  Mapa Turístico de O Preto- 30% 01 2,00 0,60

  Anuário VI 01 lO,oo lO,oo

  Lv O Alemão desc America '30% 01 15,00 4,50

  Guia Cidades Hist MG -- comas 7,00 02 25.00 14,00
  CD Musica do Brasil Colonial 05 15.00 75.00
  Folhetos Bilinçlue 06 0,20 1,20

  Mapa da Águia 30% 01 5.00 1.50

  Revista Oficina do Inconfidência - nr 3 02 20,00 40,00
  Fita Vídeo Uma Viagem no Tempo 30% 02 20.00 12,00
  FitaVídeodoM.1. 1 01 l 15,00 l lg:QQ

S [jbg Tótál.] .;;;i] . ]
24.778,60
Nov/05 Ingressos 2.538 4,00 lO.152.00

  Inaressos estudante 5.115 2.00 l0.230,00

  Folhetos Português 08 0,20 1,60
  Canetas do M.l. 10 2,00 20,00
  DVD Viagem no Tempo- 30% 02 20,00 12.00

  Folder Portucluês 05 3,00 15,00

  Folhetos Português - colorido 43 1.00 43,00
  Mapa Turístico de Ouro Preto-30%

Guia Cidades Hist de M.G- comia 7,00
01 2.00 0.60

  03 25,00 21,00
  Lv.Boca do Chafriz -- 30% 02 20.00 12,00
  CD Música do Brasil Colonial- 02 15,00 30,00

  Anuário IX 03 lO,oo 30,00

  Lv Viagem pelos Caminhos MG-30% 01 20,00 6,00
  Folhetos Bilinç;ue 02 0,20 0,40

  Revista Oficina do Inconf. N' 3 01 20,00 20,00

  RevistaOficinadolnconf.N'01 j01 l 15,0g 1 15,00
Sub !?l$$©@ Total.

20.608,60
Dez/05 Ingressos 157 4,00 628.00

  Ingressos estudante 158 2,00 316.00

  DVD- Viagem no tempo-30% 01 20.00 1 6,00



Sub Total até dia 04/1 2/05
Total Geral

950.00

1%ilÍli :l':: : 258;353 60©'\
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Ligar e verificar se a explicação é esta abaixo. E excluir tabela acima deixando somente os
dados abaixo.
Resumo geral de vendas de produtos e ingressos no período de 02 de janeiro a 04 de
dezembro de 2005
NOTA: O Recolhimentos referente ao período de 05/12/2005 até a 31/Dez/2005 foi suspenso
por determinação do Sr Diretor e reiniciado no mês de Janeiro/2006.
Janeiro....................................................................... R$39.229,00
Fevereiro...................................................-......-. ....... R$16.828.50

Março.e....ee«!ees T nB PB ee eBeTe eeeT R p8P BB pe! B ePPeRae !TRe B p+H R$22.436100
Abril...... -....- ... . ..-.- - ..... - --.-. -.-.. .-.-- . -.-.. F:i$19.292,4.0
Maio........-- .. ..--. ..- .-... .- .---. .. .--. ..--. .....-- - -- R$18.762100
Junho.......--- ----- ...-.- ---.- -.-.. - .- ..--- ..--- ...-.- . R$10.252110
Julho......'..---''..-.-'''. ..-'.-..-''''' .-..''..--.''-----'-'.--.. ...---.. R$40.856150
Agosto......'-.---.'..-.-'''..-..''...--''' . ...'''. . -'.....'.'-----''-''- R$23.389190
Setembro.................................................................... R$20.970,00
Outubro......- - .--.- --.-. .--.- - .---- ... .---. --..-. ..- R$24..778160
Nov(ombro.........- .... ...-- . .-.-. ---.-..-.- ...-. --..-. - FR.$20.608160
Dezembro..até o dia 04/12/05.................................... R$ 950,00

Soma Total...................................................... R$258.353.60

MUSEU LASARSEGALL
local: São Paulo/SP

Quantidade de Bens Móveis e Imóveis Preservados
. Acervos Museológicos: 3.009
. Acervos Arquivístícos: c. 20.000
. Acervos Bibliográficos e Documentais: c. 150.000

Ações Realizadas:
. Conservação e Segurança Preventiva: Sala de Segurança a partir do parecer técnico para a

fundamentação do pré-projeto de segurança patrimonial e contra incêndio, enviado ao
Programa de Apoio a Museus da Vitae. Apoio/parceria: Fundação Vitae, Associação
Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall.

. Plano Diretor: Planejamento Estratégico - O Museu Lasar Segall elaborou a primeira etapa
do planejamento estratégico buscando dar uma definição sobre sete temas-chave visando
resultados para os próximos 5 anos, a saber:

. Ampliação e modernização das instalações físicas e de seguranças

. Aumento e estabilização das fontes de recursosl
e Desenvolvimento de relações e parcerias institucionais locais, nacionais internacionaisl
. Otimização do uso de ferramentas de Tll
. Otimização dos esforços de marketing;
. Produtos e serviços;
. Conservação e Segurança Preventiva: Muros Externos. Apoio/parceria: Fundação Vitae,

Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall.
. Acessibilidade: Porta automática para a sala de exposições temporárias. Apoio/parceria:

Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall
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. Reforma da Calçada da Rua Afonso Censo. Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos
do Museu Lasar Segall e Prefeitura do Município de São Paulo.

. Reforma dos banheiros da Área de Ação Educativa. Apoio/parceria: Associação Cultural de
Amigos do Museu Lasar Segall.

e Aquisição de equipamentos de Informática, mobiliário e restauração da infraestrutura do
Museu Lasar Segall.

. Aquisição de informática. mobiliário. segurança, etc para suprir a demanda operacional dos
diversos setores da Instituição. Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu
Lasar Segall.

. Impermeabilização da lage dos banheiros da museologia. Apoio/parceria: Associação
Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall.

e Manutenção de exposição de longa duração. Apoio/parceria: Associação Cultural de
Amigos do Museu Lasar Segall

. Exposição do gravador alemão Gerhard Marcks. Apoio/parceria: Associação Cultural de
Amigos do Museu Lacar Segall, Prefeitura do Município de São Paulo e Folha de S. Paulo.

. Exposição de 40 obras de Marina Caiam. Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos
do Museu Lasar Segall, Prefeitura do Município de São Paulo, Folha de S. Paulo e
Millenium Transportes.

. O Papel da Vitae no fortalecimento do Museu Lasar Segall. Apoio: Vitae - Apoio à Cultura,
Educação e Promoção Social é uma associação civil sem fins lucrativos, que apóía projetos
nas áreas de Cultura, Educação e Promoção Social. A mostra O Papel da Vitae no
Fortalecimento do Museu Lasar Segall é uma comemoração a quase duas décadas de
atividades conjuntas entre o Museu Lasar Segall e a Fundação Vitae.

. Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall, Prefeitura do
Município de São Paulo. Folha de S. Paulo, Companhia Brasileira de Metalurgia e
Mineração - CBMM, Klabin S.A.

. Capacitação de Professores - Transmitir conhecimento para professores sobre o material
didático 'de Lasar Segall e aprofundar conteúdos específicos da obra do artista.
Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall e Secretaria
Estadualde Educação

. Visitas monitoradas. Parceria: Museu Lasar Segall e a Fundação para o Desenvolvimento
da Educação da Secretaria Estadual de Educação.

. Manutenção do Setor de Criação Literária - Manutenção de curso de poesia e prosa.
contratação de serviços de aulas complementares com profissionais reconhecidamente
capazes de ampliar os conteúdos regularmente oferecidos. Apoio/parceria: Associação
Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall

. Manutenção do Setor de Fotografia - Cursos de inicição à fotografia em Preto&Branco. e
desenvolvimento de projetos de apreciação do bairro da Vila Mariana.
Apoio/parceria:Fundação Vital.

. Manutenção do Setor de Gravura. Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu
Lasar Segall e Casa do Artista

. Documentação e Identificação - Pesquisa sobre Lasar Segall. Apoio/parceria: Associação
Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall

. Documentação e Identificação - Criação e Alimentação da Base de Dados "Arquivo Lacar
Segall". Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall

. Museologia - Empréstimo de Obras do Acervo Museológico. Apoio/parceria: Associação
Cultural de Amigos do Museu Lacar Segall.

. Reprodução de Obras do Acervo - Atendendo solicitação, autorizamos a reprodução de
imagens de 65 obras e de 39 fotografias do acervo museológico. Apoio/parceria:
Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall.

Lasar Segall e Secretaria
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. AEE - Arte em Família - Sábados no Museu Lasar Segall - Prosseguimento do programa de
visitas monitoradas à exposição de longa duração para crianças e seus acompanhantes,
com atividades em grupos, totalizando 262 participantes.

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

. Biblioteca Jenny Klabin Segall - Identificação e Documentação
e Prosseguimento das atividades regulares da Biblioteca Jenny Klabin Segall, especializada

em Teatro. Cinema, Fotografia, Rádio e Televisão, e que reúne a documentação impressa
sobre Lasar Segall. Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall.
Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura

. Biblioteca Jenny Klabín Segall - Assinatura de periódicos e aquisição de livros.
Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall e Prefeitura
Municipal de

. São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura.

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

. Oficinas de Criação Literária - Cursos de Iniciação e Laboratórios, para propiciar seus
freqüentadores a possibilidade de desenvolvimento de seu potencial expressivo nas
diferentes formas do discurso escrito, da poesia ao conto. Apoio/parceria: Associação
Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall. Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria
Municipal de Cultura.

. Divulgação Institucional - Foram publicados os Boletins Informativos trimestrais n's 304
305. 306. 307 e 308.
Apoio/parceria: Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall, Prefeitura Municipal
de São Paulo - Secretaria Municipal de Cultura.

Visitação: 1 8.079

SÍTIO ROBERTO BURLE MARX
local: Río de Janeiro/RJ

Principais Responsabilidades:
. Bens Imóveis: 1 2
. Acervo Natural: aproximadamente 3.500 espécies cultivadas

registradas
. Acerbo Artístico: 2.760 peças
. Acervo Arquivístico: 22m lineares
e Acervo Bibliográfico: 2.650 livros
. Acervo Fotográfico: 1 .800
. Acervo Videográfico: 1 9 fitas

sendo 1.433 o totalde plantas

Ações Realizadas
Exposição Permanente

. Manutenção da Visitação do Sítio Roberto Burle Marx - Propiciar ao publico em geral o
acesso aos bens legados por Roberto Burle Marx ao lphan e que constituem o acervo do
Sítio Roberto Burle Marx. As visitas foram feitas em grupos de no máximo de 35 pessoas
por gula

. Conservação Preventiva e Manutenção das Áreas de Exposição do Acervo Museológico -

. Foi preservada a totalidade dos objetos (1 .143 peças) e áreas de exposição.
. Treinamento de Professores de I' e 2' Graus (rede pública e particular) e de Guias de

Turismo - Propiciar condições aos professores e guias de turismo para a consolidação dos
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conceitos de bem cultural e sua preservação, permitindo planejamento de atividades a
serem desenvolvidas durante a visitação. Parceria: Através do Instituto lguaçu de Pesquisa
e Preservação Ambiental, o Sítio contou com a colaboração do biólogo André Micaldas
Corrêa, responsável pela transmissão de noções de botânica
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Iniciativas Comunitárias de Caráter Sócio-Cultural
e Ornamentação da Capela Santo Antõnio da Bica para a Procissão de Sto. Antõnio - Apoio à

procissão comemorativa ao Dia de Santo Antõnio, que culminou com uma cerimónia
religiosa na Capela de Santo Antõnio da Bica. Parceria: Paróquia Salvadora do Mundo
(Barra de Guaratiba)

. Visitação de Grupos de Jornalistas - Atendimento personalizado aos jornalistas brasileiros,
de outros estados. e estrangeiros (principalmente norte-americanos), guiados em visitas
programadas em conjunto com o Rio Convention & Visitors Bureau. Parceria: Rio
Convention & Visitors Bureau e Riotur.

. Música no Sítio - Apresentação do concerto no Ateliê do Sítio pelo Trio Burle Marx.
composto dos artistas: James Ryon (oboé), James Alexander (violino) e Regina Mushabac
(violoncelo) e acompanhados pela pianista Luciana Soares. Parceria: Centro Universitário
Moacir Sreder Bastos e Sociedade dos Amigos de Roberto Burle Marx.

. Processamento Técnico Do Acervo Natural - Tratamento Fitossanitário: Controle e

identificação de doenças e pragas através de tratamento (fitossanitarismo) adequado da
vegetação do Sítio. foi estabelecido um Convênio de Cooperação Técnica entre o Sítio e
Centro de Arte Contemporânea de Inhotim (CACI).

e Apoio do Centro de Arte Contemporânea de Inhotim. Brumadinho, Belo Horizonte.
e Produção de Mudas Comercializáveis - Foram produzidas mudas visando atender a

solicitações dos visitantes, difundir a diversidade do acervo natural do Sítio. promover o
cultivo das plantas e, por extensão, o cuidado com o meio ambiente.

. Intercâmbio de mudas e sementes (cooperação técnica) - Enriquecer o acervo botânico do
Sítio e aumentar a probabilidade de sobrevivência de diversas espécies raras, pela permuta
de sementes com entidades dedicadas ao cultivo de plantas. Parcerias: Jardim Eco-
Botânico de Monte Mor / Haras Vanguarda, Campinas, Centro de Arte Contemporânea de
Inhotim, Brumadinho, Belo Horizonte.

. Restauração Paisagística - Recuperação do aspecto original, ou dos princípios de
composição paisagística preconizada por Roberto Burle Marx, em determinadas áreas do
Sítio que foram desfiguradas pelo crescimento desordenado e espontâneo, tanto de
espécies cultivadas como de invasoras.

. Projeto de Identificação e Localização de Árvores e Palmeiras do Sítio -- PILAP - Foram
localizados e mapeados 93 indivíduos dentre árvores e palmeiras, O total de indivíduos
mapeados até a presente data é de 1 .551 árvores ou palmeiras.

. Sombras Adolfo Ducke e Sombral Aparicio Pereira - Prolongar a vida útil da estrutura dos
viveiros restaurados os pilares de sustentação, cuja ferragem, à mostra, estava se
oxidando, reestruturado o sistema de cobertura e substituídas as peças metálicas e a tela
de proteção (sombrite). Parceria: Sociedade dos Amigos de Roberto Burle Marx

. Coleta e registro da propagação de sementes - Aumentar a segurança do acervo natural,
multiplicando e plantando em outras áreas do Sítio espécies raras que estão submetidas a
riscos pelo fato de existirem em apenas um local do Sítio.

. Prometo e Construção de Sanitários no Ateliê do Sítio - Projeto e execução de sanitários
masculino e feminino destinados ao público dos concertos do Ateliê.

. Restauração da cobertura do estacionamento com substituição dos bambus da pérgula

. Preservação e combate a incêndio do acervo natural - Evitar ocorrência de incêndios vindos
de terrenos vizinhos, através da retirada de uma faixa de vegetação nos limite que
compreendem o Sítio.
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Restauração da grade de ferro ornamental da Loggia - Evitar a deterioração por ferrugem e
conseqüente dilatação e deformação de grade ornamental de ferro da edificação
denominada Loggia.

. Instalação de busto em homenagem a Burle Marx - Dotar o Sítio de ao menos uma peça
figurativa que homenageasse o criador deste património nacionalmente reconhecido como
merecedor de tombamento. Foi acoplada uma base de ferro a uma máscara. com a efígie
de Roberto Burle Marx, pertencente ao acervo e instalada centralmente na Loggia, em
frente ao painel de azulejos de sua autoria.

e Substituição da cortina de bambu que protege a escultura Cristo dos Afogados de autoria de
Cícero Simplício do Nascimento (Cisim) no Ateliê. - Evitar a incidência do sol na parte
superior da escultura.
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Visitação: 6.253

MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
local: Rio de Janeiro/RJ

Ações Realizadas
. Modernização e recuperação do complexo arquitetõnicol
. Preservação do acervo;
. Disseminação do saber histórico
. Obras da segunda etapa do prometo de preservação e modernização do complexo

arquitetõnico. Convênio AAMHN e Caixa Económica Federa. Apoio lphan/MinC.
. Implantação de uma nova galeria de exposição permanente que abriga a Coleção de Meios

de Transporte. Financiamento da Holcim do Brasil S/A. Parcerias: AAMHN. Apoio Fundação

. Recuperação de viaturas da coleção de meios de transporte. Apoio da Fundação Vitae e da
AAMHN.

. Recuperação da coleção Wanderley Pinho com 5.045 documentos distribuídos em 26.010
páginas. Apoio da Fundação Vitae e da AAMHN.

. Acesso ao segundo andar, a instalação do elevador para deficientes, guarda volumes.
bebedouros, banheiros e sinalização.

. Pátio Interno, modernização do espaço físico, a demolição da laje que abrigava um jardim
interno. Financiado pela Caixa Económica Federal. Apoio: AAMHN
Auditório.Convênio MinC/FNC
Pátio dos Canhões. O que restauracao ?????
Galerias no Térreo.

Vltae

Exposição de Longa Duração
Do Móvel ao Automóvel -- Transitando pela História. Parcerias: Caixa Económica Federal
Holcim S/A e AAMHN.Apoio lphan/Minc

Exposições Temporárias
. Presença Holandesa no Brasil: Memória e Imaginário. Parcerias: IHGB e AAMHN
. Arte Sacra Simbolismo e Devoção na Coleção do Museu Histórico Nacional. Parceria

AAMHN.
. Salvando o Passado, Inspetoria de Monumentos Nacionais do Museu Histórico Nacional

Parcerias: Arquivo Nortenha Santos, Biblioteca Noronha Santos, Codex Desig e AAMHN.

Exposições Temporárias de Terceiros
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. De Mãos Dadas com o Brasil uma Exposição Sensível. Parcerias: Sábios Projetos,
Comunicação Social e Empresa Arco. Patrocínio: Merck S/A,IBDD, Associação Vida.
Sensibilidade e Arte e Very Special Ans do Brasil.

. Habitantes da terra. Parceria: Alicia Rossi.

. Anima Suzi Sielski Cantarino. Patrocínio: Hydro, Multishopping. Realização: Metara. Apoio
Museu Histórico Nacional e AAMHN.

e Em um Novo Espírito -- Sinagogas de Alfred Jacob. Realização: Consulado da Alemanha e
Instituto Goethe.Apoio Museu Judaico e AAMHN.

e Em Paralelo: Metamorfose e Labirinto Mentais. Realização: Consulado da ltália e Instituto
Italiano de Cultura.

. Campo de Pouso - Araken. Patrocínio: Benafer S/A - Memorial, Secretaria de Estado de
Cultura de São Paulo. Apoio: Museu Histórico Nacional.

. 15 Anos de Reunificação da Alemanha. Realização: Consulado da Alemanha. Apoio:
Instituto Goethe e Museu Histórico Nacional.
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Exposiçõesltinerantes
. Brasil Nossa História. Apoio: 3' Comar para o Transporte Aéreo Rio/Belém. lphan/MinC e

AAMHN.
. Pelas Ruas e Calçadas. Parceria: Colégio Estadual Jardim lpê.
. Exposição Extramuros.
. Salvando o Passado, Inspetoría de Monumentos Nacionais do Museu Histórico Nacional.

Parceria: Museu da Inconfidência.

Preservar, Recuperar, Ampliar e Democratizar o Acervo
. Salvando o Passado, Inspetoria de Monumentos Nacionais do Museu Histórico Nacional.

Parceria: Museu da Inconfidência
. Realizou pesquisa em 35 moedas, 10 passaram por análise complementar em laboratório

da PUC/RJ e as outras 25 foram para análise por espectrometria no Instituto Nacional de
Tecnologia. Parceria: Laboratório de Luz Sincroton de Campinas/SP

. Restauração de 7 viaturas da coleção de meios de transporte, já em exposição. Apoio
Fundação Vitae e AAMHN.

. Restauração das 26.010 páginas de 5.045 documentos da coleção Wanderley Pinho, Apoio
Fundação Vitae e AAMHN.

. Prometo preservação do Acervo Documental, contemplando o Arquivo Histórico e a
Biblioteca. Apoio: Fundação Vitae e da AAMHN.

. O prometo para preservação das 201 fotografias de Juan Gutierrez, do acervo do Arquivo
Histórico, patrocinado pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Arquivos lbero
Americanos (Espanha).

e Tratamento de documentos doados que pertenceram ao secretário geral do Ministério da
Justiça durante o governo militar. Um conjunto de 1.310 pastas, com cerca de 210.000
paqtnas.

Processamento Técnico do acervo
Acervo Museológico está totalmente inventariado e informatizado.
Acervo Documental estão inventariados cerca de 75% dos itens e o banco de dados
cobre cerca de 1 0% dos itens.
Biblioteca estão inventariados 18.099, cerca de 25% itens.
Acervo Numismático está em processo de inventário e avaliação já estão avaliados 25%
dositens da coleção.

e

e

Restauração de Itens do acervo
A cargo das oficinas que compõem o Laboratório de Restauração
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Restauração de duas Berlindas e uma Traquitana da Coleção de Transportes
Terrestres. Apoio da Fundação Vitae
Oficina de pintura: Restauração de 06 telas
Oficina de madeira e cerâmica: Intervenção em 05 itens de diferentes coleções
Oficina suporte papel: foi finalizada a Coleção Wanderley Pinho, encontram-se em
tratamento: Coleção de filatelial coleção Rubens D'Almeida Portos Coleção papel moeda
(cerca de 10 álbuns) e até o momento foram restauradas 93 cédulas.
Oficina de livros foram restauradas 04 obras.
Oficina de têxteis foram tratados 05 itens da coleção de indumentária do séc. XIX.
Restauradas 4 telas de propriedade da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Aquisição de acervo
F)nnpãn-'RR6
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Ampliação da Galeria Virtual
Foram acrescentadas ao sitio do museu, na Internet 4 novas Galerias com imagens do acervo
da Coleção de Cartões Telefónicos: Moedas Portuguesas em Cartões Telefónicos com 8
imagensl O MHN em Cartões Telefónicos com 24 imagens; do móvel ao automóvel em cartões
telefónicos com 1 1 imagens e Pedro l em cartões telefónicos com 1 1 imagens.

Ampliação dos mecanismos de consulta virtual
. Tempo das Colónias: um recorte no acervo preservado pela instituição, que seja de

interesse para a compreensão da formação, expansão e consolidação do mundo luso-
atlântico.

+ Tempo dos Bragança: buscando abordar o período de 1822 a 1889, especialmente no
Brasilr

Implementar as linhas de Pesquisa e de Produção de Conhecimento
. Os 200 anos da chegada da Família Real ao Brasil. - Foram convidadas instituições de

caráter público e privado para dar inicio a um projeto em comemoração aos 200 anos da
Chegada da Família Real ao Brasil.

. Seminário Permanente. - Organizado pelo Centro de Referencia Luso-Brasileira -
CERLUB o Seminário Permanente teve como tema geral Museus: memórias,
identidades.

Seminário Internacional
O Universo da França Antártica. Parceria e apoio do IHGB
Janeiro e da Fundação Cultural Brasil Portugal.

do Consulado da França no Rio de

Publicações:
. Anais do MHN vo1. 37
. Anais do Seminário Internacional de 2004: A Presença Holandesa no Brasil

Imaginário.
. Livro guia: Conhecendo o Museu - Revisto e complementado.
. Livro guia: Brasil Nossa História

Memória e

fp''\
Ampliare Diversificara Programação Educativo-Cultural . . ..
A Divisão Educativa, através do Projeto Espaço Museu Construção do Saber treinou 14r
professoresdaredepúblicaeparticulardeescolas. . . . . - -.
No Prometo Fetranspor. Federação das Empresas de Transpo.rte de t'assageiros ao t:staao ao
Rio de Janeiro, foram atendidas 56 escolas com um total de 2.720 estudantes e 148
professores.
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Projetos delnclusão Social
O Museu Histórico Nacional mantém, em parceira com organizações não governamentais e/ou
órgãos públicos, projetos voltados para a inclusão social de menores carentes, egressos do
sistema penal, portadores de necessidades especiais e de terceira idade, a saber:

Projeto Mundo do Trabalho em parceria com a Associação Beneficente São Maninho
contribuiu na profissionalização de 471 jovens em diversas áreas.

. Projetos: Lazer Cultural, Terceira Idade e Lazer Social foram atendidas 1.354 pessoas
sendo 591 idosos.

Atividades de Lazer Cultural
. Realização de 10 concertos. Promoção da Carpex Empreendimentos e apoio da

AAMHN.
. Conferência: Arquitetura das Sinagogas. Parceria: Consulado da Alemanha e o Instituto

Goethe.
. Conferência: A queda do Muro de Berlim. Parceria: Consulado da Alemanha e o Instituto

Goethe.

Atendimentos
Atendimentos especializados e ou serviços prestados:

. Arquivo Histórico: 341 pesquisadores com 440 itens reproduzidos.
Biblioteca: 195 consultas especiais.
Dicop: 32 consulentes e 05 instituições (para empréstimo de 34 itens)

Numismática: 17 entre pessoas físicas e jurídicas.
e

e

Preservação da Memória Institucional
Milhares de fotografias estão sendo processadas e acondicionadas dentro dos melhores
padrões de preservação e armazenadas em computador para facilitar a sua pesquisa e
localização.

''''\.

.p''\

Atrair, Ampliar e Manter o Público visitante.
O sítio do Museu Histórico Nacional na WEB recebeu 253.721 visitas e foram respondidas
cerca de 500 mensagens postadas através do webmaster.

Ampliação e Modernização dos Sistemas de Segurança Patrimonial
Foi implantado um sistema de identificação digital na recepção do museu, de modo a identificar
os usuários que procuram diretamente os diversos setores do MHN. Apoio: BNDES e da Holcim
do Brasil.

Visitação: 44.239

MUSEUIMPERIAL
Local: Petrópolis/RJ

Principais Responsabilidades
+ Bens imóveis: 1 1 unidades
. Sítios históricos, arqueológicos e naturais: 0
. Acervos museológicos: 1 1.991 peças + Casa Geyer: 5.000 (objetos. livros e documentos)
. Acervos Arquivísticos:

Documentais: 1 00 metros lineares
Acervo Fotográfico: 14.000 unidades
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Mapas: 500 peças
Iconografia: 850 peças

. Acervo bibliográfico: 45.961 volumes

. Processos de tombamento em 2005
obras(Biblioteca).

0 (Arquivo Histórico); 19 peças (Museologia), 251

'\

'\h

''\

Projetos/ Atividades Realizadas
Comentários
Embora o volume de recursos, liberados em 2005, tenha sido maior que em 2004, estes só
foram liberados para as atividades previstas. no segundo semestre. Mais precisamente em
novembro, sendo que boa parte dos recursos foi utilizada para atender obras de reforma,
adaptação de espaços e pagamento de técnicos e pessoal especializados (autónomos
eventuais por prometo).

A distribuição destes recursos encontra-se assim discriminada, junto com fatos pertinentes:
O Museu Imperial recebeu. em 2005, um total de R$ 4.212.064,36. Deste valor R$ 1 .221.993,38
(29,0%) foram provenientes da Sociedade de Amigos do Museu Imperial. Houve. portanto, uma
queda na participação em valores relativos, embora em valores absolutos a SAMI tenha
aumentado ligeiramente sua participação. Em valores absolutos aumentaram também os
recursos do Tesouro. da Receita Própria e do FNC (Convênio), este último passando sua
participação de 6% para 16%.

\

E de se notar que, dos recursos provenientes de todas as fontes. inclusive da Sociedade de
Amigos do Museu Imperial, 77,7% foram investidos na atividade meio do Museu, inclusive na
contratação de profissionais autónomos especializados (196 pessoas pela SAMI e 30 pelo
Museu) nas atividades mais diversas para suprir a total carência de pessoal.

A Ação priorizada pelo Demu/lphan, em continuidade aos Planos anteriores foi sendo
gradativamente alterado (reduzido) ao longo do ano, tendo em vista a falta de recursos para
implemente-lo.

Ações Realizadas

. Programa de qualidade e acesso no atendimento ao usuário

. Processo técnico e promoção da Coleção Geyer

. Inventário, pesquisa e informatização do acervo (Convênio MinC/FNC)

. Programa de comunicação e educação no Museu Imperial (Convênio MinC/FNC)

. Exposição Internacional - Pedro ll Back to US (convênio MinC/FNC)

. Aquisição de Acervo (Convênio MlnC/FNC)

. Programa de Conservação e Segurança do Acervo (Convênio MinC/FNC)

. Participação de servidores em curso de inglês

. Participação de servidor em curso de formação de pregoeiro

. Conservação e segurança do Acervo (convênio MinC/FNC)

Modernização de Museus
. Obra de pintura da Casa Cláudio Souza
. Limpeza da cobertura do Pátio Locomotiva
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. Aquisição de: software e suporte do Informa para Bibliotecas pastas especiais de
acondicionamento para o Arquivo Históricos instalação de sistema de detecção de incêndio
para a sala onde será instalado o Arquivo Históricos estante de aço e mapoteca para a
Blbliotecal 3 scanr7ers para áreas técnicasl cabos. projetores e lâmpadas para o auditório.

. Revisão e manutenção de lustres históricos

. Instalação de vão de vidro temperado, na sala onde será instalado o Arquivo Histórico.

Infraestrutura Museu Imperial
. Aquisição de Acervo
. Obra da abertura de acesso de veículos no portão junto ao prédio do D.D.H.
. Manutenção da subestação e gerador do museu
e Controle e tratamento de cupim no Palácio
. Montagem e desmontagem da estante deslizante do Arquivo Histórico
. Aquisição de: cadeiras para a sala multimeiosl extintores de incêndio e mangueirasl

mobiliários televisoresl forno de microondasl ar condicionador tela de projeçãot lentes e
torre; mesas de luz e e soma estantesl mapotecal escada de alumínios micro-retifica.
transdutoresl gabinetes parareprodução de freqüênciasl material de construçãol cabo de
áudio e acessório eletrõnicosl quadro em aquarela com vista do Museu, autor: Hagedorl
quadro "Dona Francisca"l fotos históricasl equipamentos de informática, anten e ar
condicionado para Cyber Café.

. Prensagem do Anuário CD-ROM

. Serviços Gráficos: Exposição Sinais na Postal cartões institucionais, impressão, inventário
analítico Visconde de ltaboraí

. Prometo de iluminação e sonorização Auditório.

. Instalação do Cinema do Auditório

. Serviços Coleção Kenneth Light, conservação acervo Casa Geyer, digitação, reforma de
vitrines, marcenaria, fotografia.

. Cabine em gesso acartonado para o auditório

. Reforma da fiação elétrica do auditório

. Lareira que pertenceu à Princesa lsabel

\

Processamento Técnico Promoção da Coleção Geyer
. Escaneamento de 200 cromos
. Laudo Técnico da estrutura do prédio da administração

Histórico
. Serviços gráficos

para futura instalação do Arquivo

Em 16/12/05, a Sociedade de Amigos do Museu Imperial teve aprovado o seu pedido de
qualificação como OSCIP Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Som e Luz
Espetáculos realizados:162
N' de espectadores:21.941
Alunos de escolas públicas: 4.691

O Som e Luz
Espetáculo que apresenta momentos importantes do segundo reinado no Brasil. A realização
deste prometo tem contribuído significativamente para o incremento do turismo na região.bem
como para incentivo e desenvolvimento dos serviços a ele relacionados. Parcerias: Fundação
Roberto Marinho, Eletrobrás. Sociedade de Amigos do Museu Imperial e o próprio Museu
Imperial mais bem sucedida desta instituição.
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A queda, no número de espetáculos.
espectadores,cerca de 6,9%.

traduziu-se em queda também no número de
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Alunos e professores participantes: 6.342

Outros Serviços
. Arquivo: pesquisadores atendidos: 380
. Biblioteca : pesquisadores atendidos: 349
. Museologia: pesquisadores atendidos: 538
. Imprensa e Mídia em geral: 63
. Eventos (auditório e parque): 4.000
e Festival de Inverno: 1.539
. Casa de Chá e Bistrõ: 1 0.785
. Cafeteria: 5.200
. Projeto "0 Museu que não se vê": 171

Visitação: 222.273

Em 2005 observou-se uma queda de 7,3% na visitação anual. que passou de 239.680 em 2004
para 222. 273 visitantes em 2005. devido às chuvas no início do ano e às notícias sobre a
doença do carrapato na imprensa. A arrecadação referente a ingressos, sofreu também um
decréscimo de 8.1%, passando de R$ 1.111.212,00 em 2004, para R$ 1.020.849,00 em 2005.
acompanhando a queda no número de visitantes pagantes.
Ao longo de 2005, 13.438 visitantes utilizaram o audioguide -o que representa uma taxa de
utilização em torno de 6,1%, em relação ao total de visitantes- contra 13.207 pessoas em 2004.
Para garantir o acesso da clientela de baixo poder aquisitivo. o Museu concede gratuidade no
último domingo de cada mês ( Programa "0 Museu é Nosso") aos moradores de Petrópolis. A
gratuidade a grupos carentes, mediante solicitação, bem como às escolas públicas, no tocante
ao atendimento educativo, é uma regra básica do Museu Imperial. Esta gratuidade se estende
também às escolas públicas. que vêm assistir ao Espetáculo de SOM e LUZ, o que neste ano
representou mais de 4.691 alunos atendidos.
O Centro de Educação Patrimonial atendeu 57.865 pessoas em 2005 entre escolares,grupos
de Terceira Idade, Alfabetização Solidária. Associações e Igrejas- o que representa uma queda
de l0,2 % em relação ao ano anterior. reflexo das chuvas do início do ano e notícias negativas
sobre a doença do carrapato na imprensa.já referidas
A integração com a comunidade de Petrópolis, além do programa "0 Museu é Nosso", vem
sendo reforçada através das atividades realizadas na Casa Cláudio de Souza, que abriga
diferentes associações culturais, o chamado "Silogeu Petropolitano". entre os quais: a
Academia Petropolitana de Letras; a Academia Petropolitana de Poesia; a Academia
Petropolitana de Educaçãol a Academia Petropolitana de Ciênciasl o Instituto Histórico de
Petrópolis e o Campi - Centro de Aperfeiçoamento da Mulher Petropolitana
Quanto à segurança do acervo e do público, desde 2003, o Museu vem se beneficiando com a
instalação do equipamento de ronda eletrõnica. que otimizou as rondas e aumentou a qualidade
da segurança prestada. Em 2005 foram empenhados recursos para colocação de alarmes na
Plataforma Contemporânea.

Atividades Setoriais
Arquivo Histórico
Aquisição de Acervo
Setenta e quatro negativos de vidro de imagens estereoscópicas do Rio de Janeiro, de
Petrópolis e seus arredores (Samambaia, ltaipava, Pedra do Rio etc.): paisagens, vistas
urbanas e pessoas.
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P rocessamento Técnico
. Organização da Coleção Visconde de ltaboraí.
. Classificação de 36 fotografias do conjunto doado por Mana Luísa Maia de Monteiro.
. Descrição dos dossiês referentes ao Conselho de Estado. do Arquivo da Casa Imperial do

Brasil (POB).
. Diagnóstico da situação dos negativos de vidro e de celulóide, para elaboração de um

projeto de conservação e de organização.
. Revisão final do inventário físico do Arquivo Grão Para: 41 .252 documentos.
e Tombamento de mais uma parcela da documentação do Arquivo Família Conde de Prados:

. Identificação e quantificação dos estereogramas existentes no acervo.

. Confecção e substituição dos invólucros internos, de papel alcalino, para o
acondicionamento da documentação textual e iconográfico.

. Cotejamento e conferência dos documentos do Arquivo da Casa Imperial do Brasil, relativos
aos anos 1826 e 1831 com os respectivos inventários e o catálogo da publicação CD-ROM
Pedro 1: Um Brasileiro.

. Levantamento físico dos cromos de peças do acervo museológico, arquivístico e
bibliográfico e elaboração de índices para recuperação da informação.

. Manutenção do Banco de Dados (Software Microlsis): inclusão de novos registros de
documentos textuais e iconográficos.

. Digitalização de documentos textuais e iconográficos.

. Elaboração de levantamentos documentais e realização de pesquisas para atendimento à
distância (via Internet): 230 consultas.

. Projeto CD-ROM Anuário do Museu Imperial 1940-2005

. Projeto CD-ROM Diário do Imperador D. Pedro ll.

. Caderneta n' 2: cotejamento do original com a transcrição (ainda não concluída).

. Apresentação ao Programa ADAI do Projeto Escravidão: levantamento e análise dos
documentos do Arquivo da Casa Imperial do Brasil e de outras coleções sob a guarda do
Museu Imperial.

. Organização do Seminário As Muitas Faces de Pedro, promovido em conjunto com o
Instituto Histórico de Petrópolis, e realizado na Sala Multimídia do Museu Imperial.

e Explanações sobre o acervo, a política, as técnicas e os serviços empregados pelo Arquivo
Histórico,nos seguintes estabelecimentos:

. Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Alunos do curso de História.
B Universidade Fundação Educacional de Caratinga.
. Universidade Católica de Petrópolis e Universidade Federal de Juiz de Fora - Curso de

Cartografia
. Colégio CEDI.
. Colégio Princesa lsabel, do Rio de Janeiro.
e Visitas de autoridades e profissionais de outras instituições.
. Pesquisa sobre a "Casa jaula Buarque", de propriedade da Caixa Económica Federal.

2048

Biblioteca
Atividades executadas

. Adequação do espaço físico da Biblioteca.
. Elaboração do Guia da Biblioteca para disponibilizar no s/fe do Museu.
. Prometo "Titulares do Império": finalização da digitação dos verbetes dos titulares, que se

iniciam com a letra "A", totalizando 95 titulares.

. Projeto "Memória da Cidade": desenvolvimento da cronologia de Petrópolis.

. Participação nas comemorações da Semana Internacional de Museus (maio/2005): Palestra
sobre a constituição do Acervo da Biblioteca.
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. Inclusão da Biblioteca Geyer ao banco de dados da Biblioteca Central do Museu

. Conservação e higienização do Acervo Raro.
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Ações de Rotina
. Registro: 251
. Processamento Técnico: 2.258

Banco de Dados
e Alteração de registros: 20.522
+ Pesquisa:10.739
e Digitação: 3.915
e Revisão de registros: 1.413
. Higienização de obras:116
. Atendimento ao Público: 349

Museologia

Rotina de Manutenção do Acervo em Exposição
. Manutenção das medidas e procedimentos de conservação preventiva visando impedir

infestação de insetos e roedores, proliferação de fungos e bactérias, incidência de raios UV
e outros.

. Manutenção da rotina de limpeza e higienização do acervo em exposição.
Monitoramento permanente do acervo visando a identificação das necessidades de
intervenção de conservação e restauro e o conseqüente encaminhamento de peças ao
setor competente.

. Higienização sistemática de três lustres do circuito de exposição permanente

Rotina de Manutenção das Instalações Museográficas e Demais Sistemas
. Manutenção dos elementos de apoio museográflcol
. Formulação de circuitos alternativos para o fluxo de visitação em caso de fechamento de

salas ou outros. bem como a substituição ou (re) locação de peças quando necessário;

Acondicionamento do Acervo Recolhido as Reservas Técnicas
. Monitoramento permanente do acervo, visando identificar necessidades de intervenção de

consewação, restauro e o conseqüente encaminhamento de peças ao setor competente.
. Higienização sistemática (lavagem) de toda a coleção de porcelanas do acervo. Total: 1 .000

. Higienização sistemática de lO (dez) esculturas do acervo histórico e artístico.
itens

Documentação e Pesquisa do Acervo Museológico
. Manunteção e revisão do Banco de Dados do Museu Imperial

em 580 fichas técnicas
. Programa de treinamento - Base de dados MUS. Estágio técnico orientado para formanda

em Museologia da Universidade do Rio de Janeiro.
. Estudo sobre o palácio e as coleções visando a elaboração de projetos de exposições de

longa duração e a otimização de espaços nas áreas da exposição..permanente: Projetos em
elaboração: "Do Palácio ao Museu". "Sala da princesa D. lsabel", "Sala de Jantar". "Sala
Paulo Barbosa";

. Pesquisa sobre as coleções históricas e artísticas do Museu Imperial para a elaboração de
artigo a ser veiculado no Anuário da instituiçãol

+ Pesquisa para a preparação de palestras sobre as coleções do Museu Imperial;

MUS: informações contidas
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. Pesquisa de acervo para subsidiar solicitações de uso de imagens do acervo do Museu
Imperiall

. Coordenação do projeto de produção de imagens (fotografias digitais) das peças expostas
no circuito de exposição permanente: 1 1 8 itens (pinturas):

. Produção de imagens (fotografias digitais) das peças cedidas ao Museu Imperial por
empréstimo: 70 peças da Coleção Franklin Sampaiol

. Projeto em elaboração. Publicação "Pinacoteca do Museu Imperial".
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Aquisição de Peças
. Máquina de escrever "Underwood", de fabricação norte-americana, c. 1920. Doação da

servidora Mana Inez Turazzi, Museu Imperial/IPHAN/MinCI

. Estereoscópio de mesa, fabricação francesa "La Taxiphone / Stereo-Classeur, de fins do
século XIX. Doação do Sr. Luiz Alberto de Sassonl

. Máquina de escrever de fabricação italiana "Everest", século XX. Doação do Sr. Maurício
Parreiras Horta;

. Moeda do Brasil Império - 20 Réis. Cristiano Luster, 1868. Doação do Sr. Eraldo Carlos
Pereira de Oliveira.

Programa de Exposições Temporárias e Itinerantes
. Curadoria, pesquisa. produção e montagem da exposição "As muitas faces de Pedro" -

mostra com emorativa dos 180 anos do nascimento de D. Pedro 11. Casa Cláudio de Souza.
novembro de 2005i

. Participação na produção e montagem da exposição "Expresso Abstrato" - mostra do
Programa de Artes Visuais firmado entre o Museu Imperial/lphan e a Funarte. Plataforma
Contemporânea, março a junho de 2005;

e Curadoria, pesquisa, produção e montagem da exposição "Retratos do imperador D. Pedro
11". Sala de exposições temporáriasl

. Pré-produção da exposição "D. Pedro 11: back to us" - mostra itinerante programada para
2007, Washington/DC, EUA.

Apoio a Projetos a Ações do Museu Imperial
e Projeto de exposição "Edificações de Petrópolis". de Áurea de Freitas Carvalho.
. Projeto "Nossa Casa de Memória - Centro de Estudos da História de Petrópolis'

Imperial/lphan/MinCI

Museu

Atendimento e Administração de Solicitações para a Reprodução de Peças do Acervo
Museológico (Fotografia, Gravação e Reprodução de Cromos do Acervo).

. Solicitações recebidas: 84

Administração de Solicitações de Empréstimo de Peças do Acervo para Exposições
Temporárias

' Exposição "Vitor Meireles: um artista do Império.', Palácio das Artes, Belo Horizonte/MG.
Peça cedida: Retrato de D. Pedro 11, óleo sobre tela de Vitor Meireles de Lima.

. Exposição "Afrescos de Pompéia: a beleza revelada" - pro(!yção do escritório da Un ão
Latina no Rio de Janeiro, Museu Nacional de Belas Artes/ Rio de Janeiro. Peça cedida:
Retrato de D. Teresa Cristina, óleo sobre tela de Ferdinand Krumholz

Administração e Recebimento de Peças Depositadas no Museu Imperial, por
Empréstimo
. Retrato de D. Pedro 11. Óleo sobre tela de Raymond Auguste Quinsac Monvoisin, de

propriedade do Sr. Jogo Henrique de Orléans e Bragança, depositado no Museu Imperial
mediante termo de comodato.
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. Exposição "Expresso Abstrato" - mostra do Programa de Artes Visuais Museu
Imperial/lphan - Funarte. Plataforma Contemporânea. Total de peças

recebidas: 52. Museu
de Arte Moderna do Rio de Janeiro (29). Museu de Arte Contemporânea de Niterói(13), Srs.
Gilda e Álvaro Jorge (06), Sra. Patrícia C. Meio e Silva (2) e Sra. Ana Bella Geiger (2).
Peças devolvidas em junho de 2005.
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Apresentação de Palestras
+ "A Academia Imperial de Belas Artes e os retratos de D. Pedro 11" - Seminário As Muitas

Faces de Pedro. Museu Imperial/lphan/MinC.
. "Luzes do Novo Mundo: a paisagem latino-americana de Raymond Auguste Quinsac

Monvoisin
. América: Descoberta ou invenção? - l Seminário sobre Cultura e Literatura de Língua

Espanhola, Universidade Estágio de Sá. Petrópolis.
. "0 Museu como repositório de significados" - Semana de Pedagogia, Universidade Estácio

de Sá. Petrópolis.
. "A Iconografia é Feminina" - Feminidade em Debate, Universidade Estácio de Sá.

Petrópolis

''\
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Casa Geyer- coleção Geyer
. Tratamento digital em alta resolução de 200 cromos;
. Gravação em 32 CD-ROMs de 455 imagensl
. Organização e catalogação do banco de imagensl
. Reprodução fotográfica digital de 79 mapas de grandes dimensões da coleção e inclusão no

banco de imagensl
. Catalogação de 12 álbuns e publicações ilustradas, aproximadamente 300 imagens

existentes nessas obrasl
. Substituição do acondicionamento e higienização de 65 obrasl

Exposição
. Expresso Abstrato é a quarta mostra idealizada pelo Programa de Artes Visuais

cooperação técnica entre o Centro de Artes Visuais/Funarte e o Museu Imperial/lphan.

Projeto Arte no Ventilador
O projeto tem lugar na Sala Multimídia do Museu Imperial, paralelamente ao

calendário

pa estras, debates e oficinas, acerca de questões.da arte dos dias de hoje, ministradas por
jovens artistas, críticos e historiadores. além de profissionais atuantes e já engajados no circuito

Palestra: "Jovens Artistas
Arte no Ventilador dá a palavra àjovens artistas, que perfazem o quadro de monitoras do
Programa de Artes Visuais.

de arte

.'''\

Centro de Educação Patrimonial
Prometo D. Ratão. .
Atividade educativa desenvolvida para alunos de educação infantil. na qual é apresentada uma
peça interativa. utilizando-se o teatro de fantoches como veículo didático.
Alunos atendidos:1.279

Vis tas Orientadas nos da I' a 8' série dos ensino fundamental. do Ensino Médio. Superior,
Profissionalizante e Educação de jovens e adultos, bem como de outros grupos :ONGs, igrejas.
escoteiros, etc.
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Atendimento: 53.646
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Projeto ''Um sarau Imperial"
Concebido em forma de dramatização interativa. na qual as personagens da Princesa lsabel e
suas amigas recebem convidados especiais vindos do século XXI,como: alunos e grupos de
terceira idade.
Alunos atendidos: 859

e Substituição do acondicionamento e higienização de 65 obras;

Promoção Cultural
e O Museu é Nosso: 2.743
. Museu que não se vê: 171

Programação do Festival de Inverno no Museu Imperial
. Concertos à Luz de Velas

' Opera - A Flauta Mágica de Mozart

Concerto ao Meio - Dia
. Concertos Românticos
. Concertos - Furnas Geração Musical
. Encerramento Concertos Ao Meio-Dia

Uma Ta rde com os Astros
e Filme, homenagem e debate, lleana Cotrubas. Nelson Freire e Bidu Sayão,
. Público: 1.560
. Concerto de música erudita: Canções de Shakespeare, Medievais, Irlandesas e Catalãs
. "JOGLAR EIREANN" Concerto de Música Erudita nativa da Irlanda e da Bretanha.

Concerto com Monique Grazinoli

Eventos Realizados
. Simpósio Mundial de Restauração da Paisagem Florestall
. Evento de Entrega do Livro: Museu Imperial Porque Patrocinará
. Encontro Regional Da ABIH-RJ - Região Petrópolis, Auditório do Museus
. Inauguração da Exposição Fotográfica "As Muitas Faces de Pedro"l
. Seminário "As Muitas Faces de Pedra'
. Semana de Museus no Museu Imperial. "Museus: Ponte Entre Culturas";
e Programa de Artes Visuais: Arte No Ventilado, Sala Multimídia;
. Calendário de Eventos;
. Festival de Inverno Dela'Anel
e Palestra e Debate: "Nascemos para Aprender"; Sala Multimídial

Datas Comemorativas
. Fundação da Cidade de Petrópolis e Data da Criação do Museu Imperial.
. Dia Internacional de Museus
. Eventos:

O Museu de Portas Abertast
O Museu que não se vê
Som e Luz: promoção especial em Comemoração ao Dia
Museus

Internacional de
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Laboratório de Conservação e Restauração
Conservação Corretiva
Desinfestação: 664 livros, 230 pastas com documentos e carrocinha de pão.
Higienização de Acervo Museológico em Exposição

. Alfaias: 9 tapetes Aubusson
e Arte Sacra: Cristo, 2 cálices, patena, cruz processional. crucifixo, 2 navetas, 6 castiçais

cibório, hissope, custódia, coroinha
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Esculturas/ Espelhos/Iconografia/Instrumentos Musicais/ Luminárias
. 4 esculturas em mármore.
. 17 espelhos
. 142 pinturas a óleo e molduras
. Desenho emoldurado
e 6 instrumentos
. Lustres da: Sala de Jantail Sala do Pagode, Sala do Trono, do Gabinete de D
e Parde candeeiros

. 2 pares de candelabros
e 2 lanternas de procissão
e Lampadário em prata

Pedro 1 1

Mobiliário / Viaturas
. 2 berços
. 7 conjuntos de estofados (cadeiras, poltronas e sofás)
. 9 carruagens

Higienização de Acervo Museológico em Reserva Técnica
Diversos
Espadim, Sino, Violino, Diploma, Peso de papel em pedra, Tecido. Flor em EVA, 2 caixas em
cartão. '3 caixas em cartão, Penas de Tucano, 3 Cartolas, l Par de sapatos, l forma de
sapatos e 2 malas em couro.

Documentos/ Escultura/ Iconografia
. 2 fotografias
. Medalhão em bronze
. Terracota
. Mármore
. 21 objetos em gesso
. l quadro a óleo sobre tela "Dama desconhecida

Higienização de Acervo Arquivístico/ Higienização de Acervo Bibliográfico
e 3 documentos textuais
. l fotografia
. l iconografia impressa
e 2 cartas patentes
e 100 livros
. Capa de álbum
. Revista

Conservação Preventiva
. Orientação de supervisão das atividades de higienização, manuseio

transporte de acervo museológico, arquivístico e bibliográfico.

guarda, exposição e
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Monitoramento das condições climáticas - temperaturas (T) e umidade relativa (UR), e
levantamento das condições do local.

e Elaboração de relatórios de diagnóstico do estado de conservação de duas pinturas para
empréstimo.

e Análise do estado de conservação do acervo da exposição "Expresso Abstrato" -
recebimento e devolução.

. Adaptação das condições da Sala Multimeios, a fim de melhorar a guarda dos livros da
biblioteca.

. Orientação e supervisão da higienização do acervo e porcelana em Reserva Técnica.
e Elaboração de laudo técnico sobre o estado de conservação da Diligência "MAZZEPA"

exposta no Museu de Levy Gasparian.

\

\
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Restauração
Acessórios de interior/ Alfaias/ Azulejos (em andamento)

. 2 consoles

. 6 cadeiras sem braços da Sala dos Embaixadores
e 3 cadeiras com braços da Sala dos Embaixadores
e 2 molduras
. Tapeçaria Gobelim - Cena Campestre
e Tapete Aubusson - Sala do Toucador
. Paineis de azulejos da Casa Cláudio e Souza

Outras Atividades do Setor

Atendimento
. Grupos de estudantes e profissionais da área
. Grupos do projeto "0 museu que não se vê"

Elaboração de Projeto Executivo
"Revitalização das Coleções de Pintura a Óleo do Museu Imperial e Casa Geyer"
O objetivo do projeto é possibilitar a criação de um Plano de Conservação e Restauração para

as coleções dteP:ataras a óleo. alizados: diagnóstico, registro fotográfico, digitalização de: 110
óleos sobre telas 05 óleos sobre cartão e 07 óleos sobre madeira.

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO

.'''\

GERÊNCIA DE PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E AMBIENTAL/GEARQ
A Gerência de Património Arqueológico e Natural tem como competência a proteção do
património arqueológico brasileiro, cabendo-lhe propor normas e.procedimentos para proteçao
desse patrimõ'nio, bem como autorizar/permitir pesquisas arqueológicas realizadas no território
nacional

Ações desenvolvidas
. Análise e estudos de impacto ambiental
. Emissão de pareceres dos relatórios de pesquisas arqueológicas
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. Atendimento ao Ministério Público Federal e Estadual sobre questões de preservação do
património arqueológico e natural

. Manutenção e atualização do cadastro de Sítios arqueológicos - CNSA e do inventário
nacional de coleções arqueológicas -- INCA

. Análise de relatório de Controle Ambiental, um analisado.

. Análise de Termos de referência para EIA-RIMA. cinco analisado.
e Termo de Referência para o EIA/RIMA, Gasoduto Caraguatatuba, Taubaté/SP
. Termo de referência para EIA/RIMA, ltumbiara/MG. Cuiabá/MT.
. Termo de Referência para EIA/RIMA - Sistema de Reforço Eletroenergético da Ilha de

Santa Catarina e Litoral Catarinense/SC
eTermo de Referência para o EIA/RIMA - Unidade de Tratamento de Gás de

Caraguatatuba/SP
. Termo de Referência para EIA/RIMA - Usina Termoelétrica Termopantanal - Corumbá/MS

Plano Básico Ambiental:
PBAs analisados: 07
EIA/RIMAS: 29 analisados
Relatórios de pesquisas: 71 analisados
Atendimentos ao Ministério Público: 22
Deslocamentos realizados: 12
Permissões/Autorizações de pesquisa concedidas

''\

'\
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Termo de referência para EIA-RIMA
. Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté/SP
. LT 500 kV ltumbiara/MG a Cuibá/MT
. Sistema de reforço eletroenergético da ilha de Santa Catarina e litoral catarinense/SC

Plano Básico Ambiental
. Projeto de Integração do Rio são Francisco

Setentrional
Gasoduto Cabiúnas - Vitória/ES
Gasoduto Urutu - AM - Porto Velho/RO

com bacias hidrográficas do nordeste

e

e

-''''x

EIA-RIMAS
. Ferrovia Transnordestina
. Gasoduto Gasfor ll
. Gasoduto Meio-Norte

Relatórios de Pesquisa
. A ocupação ceramista pré-colonial do Alto Paraguai -- Pantanal de Cáceres/MT
. Manifestações rupestres pré-coloniais da Serra do Ramalho -- BA

Pesquisa arqueológica na Praça D. Pedro ll -- Manaus/AM

Permissões/Autorizações de pesquisas
. Mapeamento arqueológico de Pelotas e Região
+ Diagnóstico da BR 216
. Implantação do sistema Melchior

Gerência De Conservação/Gecon
É função da Gerência de Conservação propor
Superintendências Regionais, no que se refere à
Históricos e do Aceno Arquítetõnico tombado.

ações, assessorar e acompanhar as
preservação e fiscalização, dos Sítios
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Ações Realizadas

Fiscalização e Inspeção em Bens Protegidos

s Executados: R$1.108.461,04 Saldo de R$3.788,96

Preservação

Em 2005. a demanda total do DEPAM, a maior parte em intervenções intervenções em bens
edificados/Obras foi de R$ 23.201 .023,57 distribuídos em 208 projetos.
Como os recursos disponíveis não atendiam a todos os projetos, a questão foi discutida em
uma oficina. realizada em janeiro, com a participação de representantes de todas as
Superintendências Regionais.'onde foram traçadas as diretrizes para atendimento dos projetos
referentes a obras. .... .

Foram priorizadas as obras emergenciaís, de continuidade ou em bens sob a responsabilidade
do IPHAN, ou seja; sedes de Superintendências Regionais, Escritórios Técnicos, Museus e
Casas Históricas.
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DISTRIBUlçÀOINICIAÇ Repasse
Fevereiro

Executado

até 15/iunho
Repasse

Total SaldoUNIDADE ValorTotal
la SR
2a SR

3a SR

4aSR
5a SR
6a SR
7a SR
8a SR

9a SR

10a SR

lla SR
12a SR

13a SR

14a SR
15a SR

16a SR

17a SR

18a SR

19a SR

20a SR

21a SR

DEPAM

40.500.00

50.000,00

58.700.00

50.000.00

60.000,0a

90.000.0C

80.000,0C

25.000.0C
70.000,0C

3.000.0C

40.000.0C
40.000,0C

90.000.0C

90.000,0C

15.000.0C

20.000,0C

25.000,0(

40.000.0(

40.000,0(

50.000,0(

25.000.0(

110.000.0(

20.250,00

25.000.00

29.350,00

25.000,00

30.000,00
45.000,0C

40.000.0C

12.500,0C

35.000.0C

1.500,0C

20.000.0C

20.000,0C

45.000,0C

45.000,0C

7.500,0C

lO.ooo,oc

12.500,0C

20.000,0(

20.000,0C

25.000,0(

12.500,0(

55.000,0(

4.951,80

5.441,97

14.684.01

7.293,28

15.459,47
6.307.3€

13.973,0:
1.956.61

15.681,2:

240,51

15.874,3€

18.719,1:

17.184,3€
36.489.5€

4.678,5€

0.0(
2.629,0z

9.926.1:

3.162,5(

12.335,8é

0,0(

4.191.0=

30.220,13

36.352,89

46.542,14

45.155.02

49.332,01

68.749,2g

79.650,96

16.389.95
74.213,7g

11.194,44

81.464,62
102.917,15

85.617.5e

134.590,6E
14.229.4C

9.298,5C

20.629.0z

44.670,27

23.000,0C

48.713,9E

18.627,9;

70.640,21 2.

TOTAIS 1.112.200.0 556.100.0 211.179.851 1.112.200,001 3.788,9



Considerando essas prioridades, foi concluída uma tabela com valor aproximado de
R$4.000.000,00. Como os recursos liberados em abril não atendiam ao programado, foi feita
nova seleção com 41 projetos no valor de R$ 2.121.277,52.

A partir daí, os recursos foram contingenciados. Em Setembro houve um primeiro
discontingenciamento, R$ 450.000,00, distribuídos em 7 (sete) projetos. Em Novembro foi
liberada a última parcela dos recursos R$ 3.268.274.44, atendendo 51 (cinqüenta e um)
projetos. Ação que foi executada em mais de 90%.

\
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Tabela dos projetos executados
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Interv. sobre Pat. Arquit. - Prol. de
inst. Elét. P/ a sede do IPHAN em
Manaus

l;SR/AM-
RR 7.300.00  7.300,00 

Obras no edifício sede - Manaus/AM
laSR/AM-

RR 140.000.00    140.000.00

Estabilização Estrutural da Igreja
Madre de Deus- Vigia/PA

2aSR/PA-
AP 32.526.06 32.526.06    

Obra de Restauração Estrutural do
Solar Barão de Guajará - Belém/PA

2' SWPA-
AP 120.307.42 120.307.42   

Obra na Sub-Regional do Amapá-
Macapá /AP

2' SWPA-
AP 35.000.00 35.000.00   

Contratação de projeto de
acessibilidade para o prédio sede da
2aSR

2aSR/PA-
AP 15.000.00    15.000.00

IBA - Fortaleza de Macapá
2aSR/PA-

AP 20.000.00    20.000.00

Cons. Sobr. Escrit. Téc. Alcântara (
Rua da Mercês, n' 464) Alcântara/
MA 3'SUMA 15.000,00 15.000.00   
Conservação da Sala de Inventário -
São Luís / MA 3'SUMA l0.450.00 l0.450,00   
Cons. E manutenção do Museu Casa
Histórica de Alcântara 3aSR/MA 15.000,00    15.000.00

Imunização e reintegração cromática
do altar mor da Ig.da Sé - S. Luas/MA 3aSR/MA 15.000,00    15.000.00

bons. E rest. Dos bens móveis e
integ. da lg. De N. Sra. Do Carmo -

lcântara 3'SUMA 81.197.28    81.197,28

Sobrado Hotel Ribamar - São Luas/MA 3aSR/MA 201.000.0C    201.UQU.UU

Sobrado à rua da palma 66 QD. 64
São Luas/MA 3aSR/MA 150.000.0C     150.000.00

Sobrado à Rua da Estrela 535 - Sãc
Luas/MA 3aSR/MA 73.440.0C     73.440,0C

Restauração da Casa do Capitão-Mo
- sobral / CE 4'SWCE 15.548.7€ 15.548.7   
Conservação da Sede d
Superintêndência Regional
Fortaleza/CE 4aSR/CE 80.000.0 80.000.0    
 Será. emerg. de estab. e cons. d

Casa Natal de José de Alencar/CE 4;SWCE 28.518.0 28.518.0    
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Restauração da Igreja de Nossa
Senhora da Soledade - Goiânia/PE 5aSR/PE 20.000.00 20.000.00    
Obra na Igreja da Nossa Senhora da
Conceícão dos Militares - Recife/ PE 5'SWPE 90.000.0C 90.000.0C   
Restauração da Igreja Matriz da Boa
Vista 5aSR/PE lO.ooo.oa lO.ooo.oc   
Obra Emerg.l do Esc. Téc. do Parq.
Hist. Nac. Guararapes - Jab. dos
Guar/ PE 5aSR/PE 8.000,0C 8.000,00   
Obra no Convento de São Francisco
de Serinhém - IDoiuca / PE 5aSR/PE 30.000,0a 30.000,0C   
Obra. de restauração da igreja da
Misericódia (20; SR) - Jogo Pessoa /
PB 5aSR/PE 46.000.00 46.000.00   
IBA - Igreja de São Pedra dos
Clérigos de Recife 5aSR/PE 12.750.00    12.750.0C

Proj. de trat.emerg. dos painéis de
azulejos do Conv. Franciscano-Recife 5aSR/PE 35.000.00    35.000.0C
Inventário de Bens Móveis e
Integrados das igrejas do Centro do
Rio/RJ 6aSR/RJ 36.000.00 36.000.00   
Obras Emerg. na C. Grande e Cap.
da Faz. São Bento - Duque de
Caxias/ RJ 6aS R/RJ 36.000.00 36.000,00   
Obras Emergenciais na Igreja de
Santana do Basílio- Rio Bonito/ RJ 6;SWRJ 30.000.00 30.000.00   
Obras Emergenciais no Palácio
Gustavo Capanema - Rio de
Janeiro/RJ 6;SWRJ 66.000.00 66.000.00   
Obras Emergenciais na Sede da 6'
SR - Rio de Janeiro/ RJ 6aSR/RJ 14.000,00 14.000,00    
Consult. A. Sacra da ig. Vener. Ord.
3' de S. Francisco da Penit. do
INBMI/RJ 6'SWRJ 7.980.00 7.980.00   
Cont. estudos temáticos-Art Déco.
Eclético e Arauit. Jesuítica 6;SWRJ 15.000.00    15.000.0C

Obras comp. Conv. N. Sra dos Anjos
Cabo Frio/RJ 6aSR/RJ 60.000.00    60.000,0C
Projetos para intervenção em bens
tombados - próprios do IPHAN (7
i moveis 6'SWRJ 120.000.0a    120.000.0C

Obras Emerg. no Claustro da Ordem
l ' da la. São Francisco de Assim/ BA 7aSR/BA 15.000.00  15.000.00 
Obras de Conservação na Casa
Berauó - Salavador/ BA 7'SUBA 80.095.3C 80.095.30   
Obras Emergenciais na Igreja de
Nossa Senhora D' Ajuda - Portc
Seguro / BA 7'SUBA 125.000.00 125.000.00   
Obras Emergenciais na Capela de
São José do Jenipapo - Castrc
Alves/BA 7'SUBA 385.764.98 385.764.98   
Projeto de Rest. Da Capela de N. Sra
Da Escada - Salvador 7;SUBA 45.000,0C    45.000.0G

Obras de adaptação do escritóric
técnico de Rio de Contas/BA 7;SUBA 15.000,0C    15.000.00
Santuário de Monte Santo 7;SUBA 150.000,0C     150.000.00
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õ.atar Mor da Igreja de nossa Senhora
:ia Penha 7'SUBA 100.000.00    100.000.0c

C)bus emergenciais lg. N. Sra do
Socorro - Tomar do Geru/SE 8'SWSE 148.000.00    148.000.0C

C)bus emergenciais de estabilização
da casa dafazendalolanda 8aSR/SE 45.000.00    45.000.0C

C)bus emergenciais na lg. Da
azendalolanda 8aSR/SE 55.000.00    55.000.00

Restauração da lg. Matriz de N.
Sra.da Vitória - S. Cristovão/SE 8'SWSE 122.000.00    122.000.0C

Obras emeraenciais Fábrica lpanema gaSR/SP 230.000.00    230.000.00

Restauração do Museu Casa Cel.
Joaquim Lacerda - Lapa/ PR l O'S WPR 50.000.00 50.000.00   
Conservação e Restauração da Sede
da 10a S/R - Curitiba / PR l O;SWPR 72.000.00 72.000.00   
Rest. Cobertura e pintura externa da
la. Ord. 3a de s. Francisco-Paranacluá 10aSR/PR B0.000.00    80.000.0C

Obras de Restauração do Edifício da
Antiaa Alfândega - Florlanópolis / SC 1 1 'swsc 98.607.00 98.607.00   
Obras Emerge. Fort. de Santa Cruz
de Anhatomirim - Gov. Censo Ramos /
sc l l ;swsc 50.000.00 50.000.00   
Restauração do Escritório Técnico de
Laçluna - Laçluna/SC 1 1 'swsc 15.000.00 15.000.00   
M. Nac. do Mar - Comp. Sisa. De prot
Contra descargas elét. E cons. Cob. llaSR/SC 70.000.00    70.000,00
Cont. obra da la. De São Jogo Batista 1 1 'swsc 23.000.00    23.000,00
Cont. obra da ia. N. Sra. Da Piedade ll'SR/SC 25.000.00    25.000.00
Obra emergencial Cine Mussi
Laguna ll'SFVSC 100.000.00    100.000.00
Obra emeraencial - Casa de enxaimel 1 1 'swsc 15.000.00     15.000.00

Gestão de visit. da Ilha Campeche
int. Comunidade e Património l l ;swsc 15.378,00    15.378.00

Mapeamento do acervo ferroviário
estudas e estações 1 1 'SFVSC 12.000.00    12.000.00

Restauração do Escritório Técnico de
Antõnio Prado 12aSR/RS 98.000.00  98.000.00 
Ação Emerg. de Preserv. de Incêndic
no Conj. Arquit. de Antõnio Prado .
RS 1 2'SWRS 80.000.00 80.000.00   
Projeto de rest. da sacristia da lg. de
São Miquel das Missões 12'SR/RS lO.ooo.oo    lO.ooo.oc

Proj. de rest. Da lg. Nossa Senhora
das Dores 1 2'SWRS 25.000.00     25.000.0C

Obras de rest. da lg. de N. Sra dê
Conceicão de Viamão 12aSR/RS 50.000.0C     50.000.0C

Obras de cons. da arcada da lg. D
são Miquel Arcanjo 1 2'SWRS 35.000.0C     35.000.0G

Projeto de Rest. do Conj. arquit. d
Santo Amaro 1 2'SWRS l0.524.0C    l0.524.0C

Obras de Restauração do Palacet
Argentina - sede da 1 2'SR/RS 1 2'SWRS 190.000.0C     190.000.0C
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Obras Emergenciais da Casa do
Conde de Santa Marinha - Belo
Horizonte 13aSR/MG 250.000.00  250.000.00 
Obras Emerg. da Capela do Bom
Jesus das Flores - Taquaral/ Ouro
Preto 1 3;SWMG 15.000.00  15.000.00 
Restauração do Imóvel da Praça
Antõnio Dias. no 75 - Ouro Preto/ MG 13aSR/MG 3.480.00 3.480.00   
Conservação do Museu Regional de
São Jogo Del Rei - São João Del Rei
rMG 13aSR/MG 20.000.00 20.000.00   
Comp. das obras de rest. da
Biblioteca Antonio Torres -
Diamantina/MG 1 3aSR/MG 13.000.00    13.000.0C

Obras emergenciais na casa
Setecentista - Mariana/MG 13aSR/MG 60.000.00    60.000.0C

Obra emergencial ig. N. Sra. Da
Conceicão - Conaonhas 1 3;SWMG 70.000.00    70.000.0C

Exec. do proj de alarme e prev. de
incêndio - Casa Barba çlato - Sabará 1 3;SWMG 71.226.16    71.226.1€
Obra emergencial Igreja de Santa
Rata - Serro 13aSR/MG 30.000.00    30.000.0C

Demolição de obras irregulares
sentença iudicial - Tiradentes 13aSR/MG 30.000.00    30.000.00

Adequação de três Salas do Quarte
do XX - Goáis/ GO

1 4'SWGO-
TO-MT 15.000.00 15.000.00   

Obras Emergenciais na Ponte Pénsil
PirenÓDolis / GO

14aSR/GO-
TO-MT 50.000,00 50.000,00   

C)bus de restauração da Igreja Nossa
Senhora do Rosário - Golas / GO

1 4;SWGO-
TO-MT 65.000.00 65.000,00   

Obra Emergencial na Igreja Nossa
Senhora do Pilar - Pilar de Golas/ GO

14;SWGO-
TO-MT 15.000.00 15.000.00   

Obra emergencial - Casa de Câmara
e cadeia - Pirenóoolis

14'SWGO-
TO-MT 80.000.00    80.000.00

Rec. e est. da estrut. do campan. lg.
Mat. N. Sra do Pilar-Pilar de Gotas

14aSR/GO-
TO-MT 50.000.00    50.000.00

Conservação do Convento Noss:
Senhora dos Amos - Penedo / AL 1 7'SWAL 62.000.00 62.000.00   
Recup. Cons. do Conv. e lg. S
Francisco e Cap. de Ordem 3' M
Deodoro/AL 1 7;SWAL 64.000.00 64.000.0C   
Projeto de Restauração do Edifício
Morada dos Bais" - Campo Grandes
MS 1 8aSR/MS 40.000.00 40.000.0a   
Proj. de Rest. do Antigo Prédic
Alfândega na Área Tomb. em
Corumbá - MS 1 8'SWMS 80.000.0a 80.000.0C   
Prol. sinal.trist.das grutas do lago Azul 18'SR/MS 8.000.0C    8.000.00

Proj. sinal. Turíst.do casario do porto
Corumbá 18'SR/MS 8.000.0C    8.000.00

Proj. de rest. dos degraus da gruta dc
Lado Azul - Bonito 18aSR/MS 18.000.0C    18.000.00
Levant. e Invent.da Est. Passag.e d
rádio do I' aeroo. De MS 1 8'SWMS 8.000.0C    8.000.00



Convênios

Em Outubro, o DEPAM foi informado de que teria R$ 7.000.000,00, recursos do PRONAC/FNC,
para obras através de Convênios. Seriam disponibilizados R$3.000.000,00 em Dezembro e R$
4.000.000.00 em Janeiro.

Os projetos foram selecionados a partir da relação total, primeira lista do PA 2005.

Projetos pa ra Convênios
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Obra de Restauração da igreja da
Misericódia - João Pessoa / PB

20'SWPB-
RN 8.000.00 8.000.00   

Obras na Residência de Reis Magos -
Serra/ES 21aSR/ES 15.000.00 15.000,00   
Execução do Anfiteatro do Solar
Moniardim-Sede do IPHAN/ES 21 'SWES 60.000.00    60.000.00

TOTAL   5.758.504.96 2.121.277.52 450.000.0Q 3.268.274.44

Conclusão do Processo de tombamento da
Serra do Navio/PA

2aSR/PA-
AP 57.921.50 57.921.50 

Restauração da lareia de Santana
2'SW/PA-

AP 210.000.00 210.000.00 
Regulamentação do entornodo Cemitério da
Soledade/PA

2'SWPA-
AP 38.300.00 38.300.00 

lg. De N. Sra do Carmo-Alcântara (Obra
civil 3 ;SUMA 104.885.03  104.885.0:
Cons. E rest. Dos bens móveis e integ. da
la. De N. Sra. Do Carmo - Alcântara 3'SUMA 81.197,28  81.197.28

Consolidação estrutural Sobrado de adolfo
Caminha-Aracati/CE 4'SWCE 159.539.33 159.539.33 
Consolidação estrutural do sobrado da
am.ília Zaranza-Aracati/Ce 4'SWCE 140.000.00 140.000.00 
Elab. Est. sobre ocup. Terit. Bus.: Arq.rural
Cearense 4aSR/CE 27.000.00 27.000.00 
lg. de Nossa Senhora do Carmo de Olinda
bens móveis e inteçlrados 5'SWPE 578.592.00  578.539.33
Est. e anal.políg. Tomb. E de entornodo
Parque Hist. Nac. Guararapes 5'SWPE 15.000.00  15.000.0C

Atual. Dalegisl. Federal Olinda-
Rerratificação Not. Federal no1 1 55/79 5aSR/PE 15.000.0C  15.000.0C

Defição e delimit. polígonos áreas entornc
monum. tomb. Em PE 5'SWPE 82.099.42  82.099.42

Obras complementares de Restauração da
la. N. Sra. Dores-Paraty/RJ 6aSR/RJ 140.000.0C 140.000.00 
Projetos para intervenção em bens
tombados - próprios do IPHAN (7 imllyçb 6aSR/RJ 120.000.0C 120.000.00 
Restauração do Barracão do Bate Folha 7'SUBA 250.000.0C 250.000.00 
Prometo de Rest. Da Capela de N. Sra. D:
Escada - Salvador 7aSR/BA 45.000.0C 45.000.00 
Altar Mor da Igreja de nossa Senhora dz
Penha 7aSR/BA 100.000.0c loo.ooo.oa 
Obras emergenciais lg. N. Sra do Socorro
Tomar do Geru/SE 8'SR/SE 48.000.0C   48.000.0C

Restauração da lq. Matriz de N. Sra.d: 8aSR/SE 222.000.0C   222.000.0C
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vitória - S. Cristovão/SE        
Prometo de Restauração da sede do lphan gaSR/SP 80.000.00 80.000.00 
Restauração da Fortaleza de Barra Grande
do Guarujá gaSR/SP 80.000.00 80.000.00 
Rest. Cobertura e pintura externa da lg.
C)rd. 3; de s. Francisco-Paranaçluá 10aSR/PR 80.000.00 80.000.00 
M. Nac. do Mar - Comp. Sist. De prot.
Contra descargas elét. E cons. Cob. llaSR/SC 149.965.62 149.965.62 
Consol. Estrutural da Casa Enxaimel
Duwe llaSR/SC 15.000.00 15.000.00 

Cont. obra da la. De São João Batista llaSR/SC 23.000.00 23.000.00 
Sambaquis do Sul (Monitoramento para
oonter obras irregulares llaSR/SC 15.000,00 15.000.0C 
Complementação do restauro do prédio do
Sindicato de Laguna llaSR/SC 28.000.00 28.000.0C 
Roteiro Nacional de Imiç)ração llaSR/SC 14.000.00 14.000.0C 
Restauração do Núcleo Histórico da Vila de
Santo Amaro 1 2'SWRS 213.996.67  213.996.67
Consol. ruinas Sítios Arqueol. Mis. S.J.
Batista.S.Lourenco e S. Nicolau 12aSR/RS 621.000.00  621.000.00
Execução do projeto de restauração da lg.
de santa Rata - Serro/MG 13aSR/MG 30.000.00  30.000.00

Instalação de alarmes amti-furto em 12
tareias de Ouro Preto/MG 1 3'SWMG 370.000.0C  370.000.00

la. De Nossa Senhora do pilar-Ouro Preto 1 3'SWMG 322.041.5C 322.041.5C 
Obra emergencial - Casa de Câmara e
cadeia - Pirenóoolis

14aSR/GO-
TO-MT 300.000.00 300.000.0C 

Rest. Da la. De São Benedito - Tocantins
14aSR/GO-

TO-MT 300.000.0a  300.000.00
Restauração do acervo de imagens sacras
de Vila Bela da SS Trindade

1 4'SWGO-
TO-MT 300.000.00 300.000.0C 

Rest. Do imóvel Corporação 13 de maio-
Corumbá/Gotas

1 4;SUGO/
TO
/MT 270.634.54  270.634.54

Restauração dos painéis metálicos dc
Palácio da Alvorada 15aSR/DF 250.000.00 250.000.0a 
Serviços emergenciais lg. E Conventc
Franc. S. M. Madalena-M.Deodoro/AL

1 7aSR/RO-
AC 477.019.44   

Projeto de contenção da encosta quc
ermeia a área tomb. De Cuiabá 1 8'SWMS 40.000.0C 40.000.0C 

Plano de manejo para visitação turística ne
área do Forte de Coimbrã 18'SR/MS 78.603,7e 78.743.52 
Estudo para o tombamento do sítio históricc
de Parnaíba/PI lgaSR/pl 70.000.0C  70.000.00
Estudo para o Tombamento do Sític
Histórico de Amarante lgaSR/pl 32.000.0C  32.000.00

Rest. Altar mor e 12 sanefas Cap. da Ord
3' S.Francisco-J P/PB

20aSR/RN-
PB 255.825.0C 258.000.0C 

Proj e execução instrumentos dc
acessibilidade aos Monum. Tomb. 21aSR/ES 150.000.0C  150.000.00
TOTAL   7.000.621.0g 3.321.511.47 3.204.352.27
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Preservação de Bens do Património Cultural.
A maior pane da demanda foi em intervenções em bens edificados/Obras. Foram priorizadas
obras emergenciais, de continuidade ou em bens sob a responsabilidade do lphan, ou sejam

sedes de Superintendências Regionais, Escritórios Técnicos, Museus e Casas Históricas.
. Projetos para intervenção em bens tombados - próprios do lphan (7 imóveis)

Convênio

Projetos para intervenção em bens tombados - próprios do lphan (7 imóveis)

e

e

Seminários e Oficinas
. Oficina de consolidação do PA 2005
. Oficina Técnica para Intervenção em Bens Integrados com danos Graves
. Curso de Combate ao Tráfico de Bens Culturais, realizado pela Polícia Federal ea

Interpor.

Arquivo e Biblioteca
. Organização dos arquivos e a implantação da reserva técnica do DEPAM.

Recuperação do acervo bibliográfico e documental que se encontrava desvinculado com
as áreas de atuação do Departamento.
Tratamento técnico de aproximadamente 20 metros lineares de documentos.
Tratamento do acervo bibliográfico cerca de 700 unidades entre livros, revistas
relatórios, folders, cd's, vídeos, soflwares/drives.

Parceria: Copedoc/BRASiLIA, para organizar o acervo documental.

e

e

Outras Ações Desenvolvidas pela Gerência de Conservação
Apoio às demais Gerências do Depam e às Superintendências Regionais na elaboração
e consolidação do Plano de Ação 2005
Continuação dos trabalhos para implantação do Sinapi, retomado em 2004, mas que foi
paralisado na metade do ano pela descoberta de algumas barreiras técnicas entre os
procedimentos utilizados pela Caixa Económica Federal e pelo lphan.
Formulação das Diretrizes de Obras, em continuidade ao trabalho iniciado em 2004.
Participação de Comissões de seleção de bolsistas do Programa lphan/Unesco
Entendimentos para a realização de trabalhos conjuntos lphan/Casa de Oswaldo Cruz
para a elaboração de publicação de Compêndio de Especificações Técnicas para
Restauração
Na área de Informática, as ações voltadas para a manutenção, proteção e
desenvolvimento dos Sistemas e Bancos de Dados abrangeram: BCP - Bens Culturais
Procurados; INBMI - Inventário Nacional de Bens Móveis e integrador INBI - Inventário
Nacional de Bens Imóveisl CNSA - Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicosl IBA -
Inventário Nacional de Bens Imóveis - Bens Arquitetõnicosl INBISU - Inventário Nacional
de Bens Imóveis - Sítios Urbanosl Criação do Banco de dados do PRONAC e
Continuação levantamento dos dados junto ao Arquivo Noronha Santos para o "Banco
de Dados Específico de Intervenções no Património Edificado.

e

Apoio ás Superintendência Regionais
Atividades desenvolvidas junto as Superintendência Regionais: Vistoria técnica,
acompanhamento de projeto, estudo de rerratificação de tombamentos, analise de projetos e
etc

Gerência de Bens Móveis e Integrados/Gemov
Cabe a Gerência de Bens Móveis e Integrados, a fiscalização, conservação e restauração dos
bens móveis e integrados, o controle da saída de obras de arte do país e ação sobre o tráfico
ilícito de bens culturais.
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Fiscalização
. Exportação temporária de bens culturais
. Ano do Brasil na França

Processos Instruídos -- "Programa Ano do Brasil na França''
. 33 processos referentes a 1 .409 objetos
. 12 processos referentes a 1 .167 objetos
. 21 processos referentes a 242 objetos

Demais Países

. 1 1 processos referentes a 44 objetos

. 03 processos referentes a 04 objetos

. 08 processos referentes a 40 objetos

Normas e Procedimentos de Fiscalização Aduaneira de Bens Culturais
. Coordenação e supervisão do protocolo, tramitação, alimentação de banco de dados,

pesquisas no Arquivo Noronha Santos e em Internet.
Controle de protocolo. tramitação e instrução técnica dos processos de solicitação de
autorização temporária de bens culturais e retorno das exposições do Ano do Brasíl na

Pesquisa da legislação nacional e internacional de exportação, importação e tráfico
ilícito de bens culturais.
Emissão de laudos técnicos sobre o estado de conservação dos objetos integrantes dos
processos de exportação temporária, Ano do Brasil na França.
Apoio técnico no desenvolvimento dos módulos de consulta e de relatórios de banco de
dados de informações técnicas de processos de exportação temporária de bens
culturais.

Elaboração de resumos e pareceres técnicos em história da arte sobre os bens
integrados constantes dos processos de solicitação de exportação, Ano do Brasil na
Franca.
Produção de cartilha de legislação nacional e procedimentos de liberação e autorização
de saída de bens culturais do País.
Apoio ao controle de protocolo, tramitação e arquivamento de processos, Ano do Brasii
na França
Apoio na seleção de dados e elaboração de planilhas e digitação de dados relativos aos
processos, Ano do Brasil na França
Desenvolvimento de módulos de consulta e relatórios no Banco de dados, processos de
exportação temporária de bens culturais
Desenvolvimento de banco de dados de gerencíamento de processos de saída de bens
culturais do País.
Assessoria jurídica na elaboração de minutas de Termos de Cooperação Técnica a
serem firmados entre o MINC/lphan e outros Ministérios/Instituições, visando. entre
outros objetivos, o estabelecimento de Grupo de Trabalho para elaboração de normas e
procedimentos de fiscalização aduaneira de bens culturais
Elaboração de minutas de Termos de Cooperação Técnica a serem firmados entre o
MINC/lphan e outros Ministérios / Instruções, visando, entre outros objetivos, o
estabelecimento de Grupo de Trabalho para elaboração de normas e procedimentos de
fiscalização aduaneira de bens culturais.
Desenvolvimento de aplicativo para cadastro de protocolo de processos de exportação
temporária de bens culturais do País.

França

e

e

e

e

e

e

e
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Desenvolvimento de aplicativo para cadastro de informações técnicas de processos de
exportação temporária de bens culturais do País.
Coordenação do controle, instrução técnica e tramitação de processos de autorização
de saída de bens culturais do País para exposições comemorativas do Ano do Brasil na
França, realizando controles de protocolo e de tramitação de processos, de consultas e
pesquisas no Arquivo Noronha Santos (Processos de Tombamento e Bancos de Dados
) e em Internet, atendimento aos interessados e elaborando minutas de memorandos.
pareceres e ofícios.
Instrução técnica de processos de autorização de saída de Bens Culturais do País para
exposições comemorativas do Ano do Brasil na França, realizando consultas e
pesquisas no Arquivo Noronha Santos (Processo de Tombamento e Bancos de Dados),
Internet, e Superíntendências Regionais. e elaborando pareceres técnicos sobre os
Bens Culturais objeto dos processos.

e

Revisão e Atualização das Fichas Técnicas do Banco de Dados de Bens Culturais
Procurados.

. Coordenação e revisão. adequando aos instrumentais técnicos do lphan, e atualização
das informações técnicas do Banco de Dados BCP, realizando levantamentos nacionais
de bens roubados / desaparecidos e sua recuperação, junto aos Arquivos das
Superintendências Regionais. Arquivo Noronha Santos e Arquivo GEMOV.
Coordenação do tratamento técnico de imagens, e a inclusão de fichas e imagens no
Banco de Dados BCP. visando sua utilização no portal do lphan.
Digitação das planilhas e fichas técnicas de cadastramento do Banco de Dados de Bens
Culturais Procurados.

Revisão das imagens de cada objeto integrante do BCP, tratando-as tecnicamente e
inserindo-as nas fichas técnicas do Banco de Dados.

e

e

Diagnóstico e Especificação Técnica dos Bancos de dados - BCP
. Assessoria técnica na elaboração das especificações técnica correta e adequadas ao

uso nacional. para integrarem processos licitatórios de contratação para
desenvolvimento e implantação do novo banco de dados BCP
Exportação temporária de bens culturais - Apoio técnico a Subgerencia de arqueologiae

Outros
e Comércio de Obras de Arte e antiguidades: Reunião com a Associação dos Mercantes

de Arte do Brasil, reunião para promoção e elaboração de um Protocolo de Intenções
entre representantes deste comércio e o lphan
Assunto: Cadastro Nacional de Antiquários
Xll Salão de Artes e Antiguidades
Vistoria das fotografias enviadas das peças a serem expostas com o BCP
Solicitação de pareceres as Superintendências Regionais, com averiguações e
intimações
Tráfico de bens culturais, recuperação
Curso de Combate ao Tráfico Ilícito de Bens Culturais.
Realização: Departamento de Polícia Federal, Interpol, e Ministério Público da União
Apoio: lphan, Academia Nacional de Polícia e Escola Superior do Ministério Público da

Apoio à Operação Macunaíma l (Ação de âmbito nacional de repressão aos crimes
contra o património histórico)
Articulação com todas as Superintendências Regionais para participação na ação
combate ao tráfico ilícito de bens culturais.

União
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Entidades envolvidas: Coordenação Geral de Polícia Fazendária. Departamento de
Polícia Federal, Divisão de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e Património
Histórico.

Atendimento ao público
. Atendimento a Imprensa
. Atendimento integral a imprensa no que se refere a diversos casos de roubo e furto de

obras de arte.

Entrada e Saída de Bens Culturais
Atendimento a empresa Louis Vuitton do Brasil em relação a solicitação de entrada no
país de objetos de decoração para constarem da exposição permanente de loja em São
Paulo
Em função das comemorações do Ano do Brasil na França foi realizado um amplo
atendimento a diversas exposições de peças que não eram tombadas:

- Exposição Mestre.
- O Universo da Literatura de Cordel.
- Empresa Lexco.
- Obras de Arte popular e de Amílcar de Castro
- Peças de Antonio Poteiro - Via das Artes - Sra. Ana Mana Xavier
- Vasos de Gallé - Alternativa

- Exposição Mata Atlântica

Inventários Nacionais de Bens Móveis e Integrados
Treinamento das equipes do INBMl-Para específico a Superintendência e seus técnicos

Diagnóstico e Especificação Técnica do INBMI
Elaboração e assessoria técnica na elaboração das especificações técnicas corretas e
adequadas ao uso nacional, para integrarem processos licitatórios de contratação para
desenvolvimento e implantação do INBMI.

Sistema de Classificação e Tesauro de Bens Móveis
Estudo e revisão conceptual dos termos relativos a bens integrados estabelecidos em
comissão do iphan 1998/1999 e inserção destes termos no Tesauro de Acervos
Museológicos , visando publicação interna do Tesauro de Bens Móveis e Integrados.
Levantamento dos termos técnicos relativos a Bens Integrados. com conferência da
nomenclatura com bibliografia específica estabelecido em Comissão do lphan
1998/1999 e inserção deste termos no Tesauro de Acervos Museológicos, visando
publicação interna do Tesauro de Bens Móveis e Integrados.
Estudo e revisão conceitual dos termos técnicos relativos a bens móveis estabelecidos
em Comissão do lphan 1998/1999 e inserção destes termos no Tesauro de Acervos
Museológicos, visando publicação interna do Tesauro de Bens Móveis e Integrados

e

e

e

Produção Editorial e Publicação do Tesauro de Bens Móveis e Integrados
. Produção editorial do texto do Tesauro de Bens Móveis e Integrados a ser impresso
. Impressão de 200 exemplares do Tesauro de Bens Móveis e Integrados.

Atualização, Produção Editorial e Publicação do Manual de Preenchimento das Fichas
Técnicas do INBMI

. Padronização técnica do preenchimento dos campos da ficha técnica do INBMI.

. Padronização técnica da realização de fotografias de identificação do acervo.
especificando equipamentos e materiais e estabelecendo parâmetros para o tratamento
digital de imagens.
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. Produção editorial do texto do Manual de Preenchimento da Ficha Técnica do INBMI a
ser impresso.

. Impressão de 200 exemplares do Manual de Preenchimento da Ficha Técnica do INBMI.

Conservação e Restauração
. Participação na Oficina Técnica "lntewenção em Bens Integrados com Danos Graves",

promovida pelo Depam.
. Vistoria no Palácio Alvorada para restauração dos lambris.

Outras
e

Atividades
Mapeamento Nacional de Bens Móveis e Integrados, 2' Etapa - Desenvolvimento do
módulo de pesquisa e relatórios complementares ao Banco de Dados específico do
Mapeamento Nacional de Bens Móveis e Integrados
Mapeamento das informações técnicas quantitativas de bens móveis e integrados
tombados, elaborando diagnósticos e pareceres técnicos.
Desenvolvimento do Banco de Dados para organização das informações quantitativas e
qualitativas de Bens móveis e Integrados tombados.
Mapeamento das informações técnicas quantitativas de Bens Móveis e Integrados
tombados.
Apoio técnico ao planejamento e criação de planilhas de Banco de Dados específicos do
Projeto junto ao técnico de informática, organizando os dados levantados pelos técnicos
pesquisadores e digitando estes dados nas planilhas e no Banco de Dado.

e

e

©

e

I''x.

Organização da documentação sob guarda da GEMOV
Organização da documentação produzida pela Gerência de
Departamento do Património Material e Fiscalização.

Bens Móveis e Integrados do

Programa de Especialização em Património lphan/Unesco
Orientadora temática.

Legislação
LeiEduardo Pães
Elaboração de parecer contrário ao Projeto de Lei n' 5532 de julho de 2005 que revoga a Lei n'
4845 de 19 de novembro de 1 965

Participação em Congressos, Fóruns e Seminários
Participação na qualidade de palestrante na l Oficina do PEP-lphan/Unesco.
Janeiro/RJ .
Participação na ll Oficina do PEP-lphan/Unesco, Salvador/BA
Participação na Reunião da Oficina Regional de Cultura para a América Latinas Caribe -
Promoção: Unesco, Havana/Cuba
Participação como Gerente da GEMOV do l Encontro de Dirigentes e Superintendentes
do lphan, Brasília/DF
Participação na Oficina Técnica "Intervenção em Bens Integrados com Danos Graves",
promovida pelo Depam.
Projetos VITAE, São Paulo/SP
Assessoria técnica ao Presidente do lphan, acompanhado pela Diretora do Depam, na
la reunião da VITAE sobre propostas e orçamentos de Projetos de Inventário Nacional
de Bens Móveis e Integrados.

0

Rio de
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Gerência De Proteção/Geprot
Cabe a Gerência de Proteção. tratar das questões relativas aos tombamentos e entornos de
bens materiais, bens isolados, sítios urbanos e ou paisagísticos. Suas atribuições foram
ampliadas com a incorporação das questões relativas aos inventários (INBl-SU e INCEU). bem
como as relativas às normas de intervenção em sítios urbanos tombados.

Coube a Gerência de Proteção. a programação dos recursos de acautelamento. de
identificação e inventários. Em acautelamento foram programados recursos no valor total de R$
106.200,00, distribuídos em seis projetos, executados R$ 90.909,79 com saldo de R$ 15.290,21

'\

Para identificação e inventários foram liberados R$ 644.293,00 distribuídos 13 projetos
executados R$ 611.146,38, com saldo de 33.146.62

,.-''\

,-''\.

Estudos e Pesquisas/Acautelamento
Processos de Tombamento:

251

Ações de AcautelamçOtg
Projeto Unid. Exec. Rec.Executados

Ext. do tombamento do Pqlq 6;SR 7.992.00

Apoio a const. Met. Elab. Not DEPAM 11.192.07

Estudo para map. Ouro Preto e Mariana para sub. Nor. preserv. -
lsolda DEPAM 7.920,00
Atual. E ampliação do sist. de inf DEPAM 15.582,00

Orq. dos processos de Tombamç DEPAM 19.535.72
Estudo da Arquitetura Cona DEPAM 36.680,00
TOTAL

Ações de IdeOtificacão e Inventário

  Unid. Exec.
Rec.
Executados

ident. e invent. de bens arqueológicos-NA DEPAM 115.553./9

Ident. e inv. de bens arqueológicos N8 l;SR ío.ooo,ou

Ident. E inv. S. Arqueol. de Santarám - Pqlg 2'SR 21.685.UU

Ident. Inv. Sítio Araueol. De Salvaterra - Para 2'SR 28.518,UU

Ident. e inv. de bens arqueológicos-NA 6'SR 22.234.9U

Ident. e inv. de bens arqueológicos-NA 15'SR 4.039,UU

Ident. e inv. de bens arqueológicos-NA 19'SR IU4.3UU,UU

Ident. e inv. de bens arqueológicos.$41 21;SR Í.16U,UU

Ident. e inv. de bens arqueológicos ly4 DEPAM 164.b82,by

Inventário de normas de pres. dos Sítjç?xprbgl399..]l91nbeg91 DEPAM r.92U,UU

Ident. Inv. de obras exec. em bens tombados 6'SR 35.8Ub.UU

Ident. E inv. De Bens Arqueológicos.B:8 DEPAM 9.588,UU

Atua ização do cadastro dos sítios arqueológicos existentes em
Território Nacional- RJ DEPAM 19.657,00

TOTAL
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Casa na Rua Conde de Bobadela, n' 71Casa de Anastácio Alves Braga, conhecida como "0
Sanharão". ltapipoca/CEI Casa na Rua Aurelino Mota, 210 Quixeramobim/ CEI Casa: Coronel
Serafim Chaves (rua), n' 9. casa que pertenceu ao Coronel Malveira, município de Limoeiro do
Nortes Igreja de São Francísco de Assis, Ouro Preto/ MGI prédio e acervo da casa da Memória
Arnaldo Estevão de Figueiredo situada na Avenida Calógeras 2163, no Município de Campo
Grande/ MSI Igreja Matriz do Salvador do Mundo, ou Sé de Olinda/ PEI Casa na Rua
Conselheiro Quintiliano, n' 9, Ouro Preto/MGI
Remanescentes da Fortaleza de N. Sr' de Assunção, Fortaleza/CEI Forte de São Diogo,

'\

'\

''\
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Salvador/ BAI
Conjuntos arquitetõnicos, urbanísticos e paisagísticos, Salvador/BA, Rerratificação do
tombamento do morro de Santo Antõnio)l Estação Ferroviária de ltaguaí, Rio de Janeiro/RJI
Serra do Curral, 3o volume, rerratificação do tombamento; Museu Casa do Colono.
Petrópolis/RJI Casarão Malburg, ltajaí/SCt
Museu ao Ar Livre de Orleans e seu acervo. Orleans/SCI Processo de tombamento do
Cemitério Dona Francísca, Joinville/SCI Igreja de Nossa Senhora da Vitória Salvador/BAI Prédio
do Ministério da Fazenda, Rio de Janeiro/RJI Conjunto Histórico. Urbanístico e Paisagístico da
Cidade de Areia/PB;
relativo ao antigo Hospital JKO. Brasílla/DFI Conjunto arquitetõnico e urbanístico da cidade de
Marechal Deodoro, Alagoas/ALI Elevador Lacerda, Salvador/BA; Estrada de Ferro Madeira-
Mamoré, Porto Velho/Rondõnia.

Outros Estudos
. Alienação de Bens da Rffsal

Preservação de bens do património da Universidade Estadual de Londrina (locomotivas
e vagões ferroviários), para o Pronacl
Intervenção no Mercado Público de Florianópolis, Santa Catarina, objeto do processo de
tombamento da Casa na Praça Conselheiro Mafra. s/n'l
Transferência de canhões do Comando da Artilharia Divisionária l para o Forte de Santo
Amaro da Barra Grande. Santos/SP;
Sobre destino de canhões resultado de achado fortuito de arqueologia subaquática em
Sergipel
Sobre projeto "Atlas Arqueológico de Fernando de Noronha"l
Sobre projeto de pesquisa arqueológica do naufrágio do Rainha dos Anjos, Rio de
Janeiro/RJI
Avaliação do módulo no Sistema de Gestão do Património Arqueológico. Brasília/DF
Conjunto de residências construídas por imigrantes poloneses no Bosque Jogo Paulo ll.
Curitiba/PR:
Análise projeto do "Centro de documentação e referência da memória das Missões/RS";
Análise do Processo MinC para captação, por Mecenato, de recursos financeiros "para a
construção e montagem do Museu de Congonhas"l
Análise do processo para a regularização de área ocupada. no município de Macapá,
pela Comunidade Concepção de Macacoari. identificada como "comunidade de
remanescentes de quilombos", Comunidade Concepção do Macacoari. Macapá/API

e

e

e

e

e

e

No âmbito das atividades do Programa de Especialização em Património lphan/Unesco
Pesquisa histórica sobre a imigração alemã no século XIX e XX para o Sul do Brasill
Elaboração de projeto de pesquisa relativo ao tombamento de antigos quilombosl
Elaboração de projeto para a implantação das sanções administrativas em caso de dano
ao património histórico artístico nacional.
Inventários de Sítios Urbanos(INBl-SU e INCEU) e Bens Arquitetõnicos(IBA )e
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e Finalização do INBl-SU em Pirenópolis e São Luís.
Sobram.

Finalização de todo o trabalho em

Normas de Preservação de Sítios Urbanos Tombados
. Início de prometo para normatização de sítios urbanos tombados com as seguintes

ações: levantamento de legislação urbanística municipal de aproximadamente 20 sítios.
levantamento de normas ou diretrizes elaboradas no âmbito do lphan, estudo de caso
de três sítios: Mariana /MG, São Luís/MA e Belém/PA (inicialmente foi considerada a
cidade de Sobral / CE)l
Contato com o Programa Monumenta para apoio no item de fortalecimento institucional
de atividades nesta área. Encontram-se em elaboração os Termos de Referência para
ações complementares e necessárias à definição de normas de preservação de sítios
urbanos tombados.

e

Vistorias Realizadas
Canhões da Artilharia Divisionária da la Divisão do Exército, em Gragoatá
Casa do Colono, Petrópolis. RJ (Programa PEP, 2 vistorias diferentes)l
Casa da Memória Arnaldo Estevão, Campo Grande/ MSI
Complexo Ferroviário de Campo Grande/ MS;
Canhões do forte defensor Perpétuo, Parati/RJI
Bosque Polonês, Curitiba, PR (programa PEP, 2 vistorias diferentes)l
Morro de Santo Antõnio. Salvador/BAI
Forte de São Diogo, Salvador/BAI
Estação Ferroviária /Museu do Trem, Curitiba/PRI
Forte de Nossa Senhora da Conceição, Florianópolis/SCt
Mercado Público, Florianópolis,/SCI
Palácio Cruz e Souza, Florianópolis/SCI
Sambaqui de Garopaba, Florianópolis/SCI
Conjunto de Nossa Senhora da Conceição, Florianópolis/SC;
Conjunto histórico da Enseada do Bruto, Palhoça/ SC;
Conjunto histórico do Ribeirão da Ilha, Florianópolis/SCI
Conjunto histórico de Santo Antõnio, Florianópolis/SC;
Imóveis ligados à imigração Alemã. Pomerode/SCI
Museu ao Ar livre. Orleans/SC (Programa PEP)l
Casarão Malburg, ltajaí/SC (Programa PEP)l
Cemitério D. Francisca. Joinville/SC (Programa PEP)l
Museu Casa do Colonos
Comunidade Quilombola Campinho da Independência, objeto do
tombamento. Parati/RJ(Programa PEP);
Conjunto de residências construídas por imigrantes poloneses no Bosque
Curitiba/PRI
Cidade de Santa Teresa/RS.

+

e

Niterói/RJ

processo de

João Paulo 1 1

Organização e Tratamento da Documentação e de Informações sob a Responsabilidade
do DEPAM

. Organização da documentação da década de 90 produzida. pelo. Depaml. tratamento

técnico deste acervo por meio do desenvolvimento das atividades de identificação.
avaliação, higienização e organização dos documentos com elaboração de instrumentos
de pesquisa para garantir o acesso e o conhecimento das informações produzidas pelo
Depam na década de 901
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e Organização da documentação dos processos de tombamento /dossiês de estudo que
se encontram em trâmite no Depam, organização dos processos de
tombamento/dossiês de estudo que estão em trâmite no Depam visando o melhor
acesso à documentação que contém valor informativo e probatóriol
Implantação de sistema de informações/banco de dados de processos de tombamento e
entorno em andamento no Depam, visando o acompanhamento da tramitação dos
processos sob a responsabilidade do Departamento, a produção de informações
gerenciais e o acesso em rede pelo lphan.

e

Atividades de Proteção ao Património Paisagístico
Normas de preservação de Sítios naturais tombados: Jardins Históricosl Praçasl Grutasl Sítios
Naturais Urbanos e Rurais.

Estudos e Pesquisas/Acautelamento
. Florestas Fósseis de Teresina
. Plano de Manejo do Parque Estadual do Conjunto dos Serrotes - Quixadá, CE
. Geopark da Chapada do Araripe

Trabalhos Conjuntos/Estudos Diversos
Programa Monumenta. Porto Alegre/RS, Mariana/MG, Brasília/DFe Rio de Janeiro. RJ
Inepac, Rio de Janeiro/RJ
Fundação Parques e Jardins, Rio de Janeiro/RJ
Museu Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro/RJ
Museu Antõnio Parreiras, Niterói/RJ
Superintendências Regionaisl 3' SR/MA, 4' SR/CE, 6' SR/RJI 12'SR/RSI 13' SR/MG.
18'SR/MTe21aSR/ES
Prefeitura Municipal de São Miguel, de São Jogo Polêsime no Rio Grande do Sul, de
Angra dos Reis no Rio de Janeiro e de Corumbá em Mato Grosso do Sul
Missão Espanhola, Instituto Andaluz del matrimonio Histórico-APH
Universidade Regional do Cariri, Urca
Universidade de Cruz Alta. Rio Grande do Sul.
CREA/MGeRJ
IAB/MGe RS
Associação Brasileira dos Arquitetos Paisagistas-ABAP
Instituto de Património Histórico e Artístico Estadual-lPHAE/RS
Instituto Estadual de Património Histórico e Artístico.IEPHA/MG
Instituto de Património Histórico e Artístico Estadual da Paraíba-lPHAEP/PB
Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul e do Ceará -- Semace. Fortaleza/CE
e de Corumbá/MS
Entidade de Movimento Negro do Rio Grande do Sul
Entidade de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul,
Escola Nacional de Botânica Tropical. Solar da Imperatriz, Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro/RJ
Vice Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Instituto Goiano de Pré-História e
Antropologia-IGPA, Universidade Católica de Golas, Goiânia/GO

-''''\

Publicações
Manual de Intervenções em Jardins Históricos
Revista do lphan
Vitruvius
Jornal da Paisagem
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Palestras
Jardins Históricos. Solar da Imperatriz, Jardim Botânico do Rio de Janeiro/RJ
Jardins Históricos e Património Natural. Museu Casa de Rui Barbosa. Río de Janeiro/RJ
A Arvore - Universidade de Cruz Alta/RS
Universidade Federal do Rio Grande do Sul/RS

Diversidade Cultural e Globalização, l .' Conferência Intermunicipal da Quarta Colónia
São Jogo do Polêsime/RS
Jardins Históricos, Jardim Botânico do Río de Janeiro Rio de Janeiro/ RJ
Semana de Paisagismo, Prefeitura Municipal de Angra dos Reis/RJ
Património Natural, Corumbá/MS
Jardins Históricos. Corumbá/MS

e

e

8

Aulas e Cursos
e Preservação de Jardins Históricos - Curso de Mestrado em Botânica - Escola Nacional

de Botânica Tropical, Solar da Imperatriz, Jardim Botânico do Rio de Janeiro/RJ
e Património Natural - Mestrado Profissionalizante em Gestão do Património Cultural. Vice

Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia -
IGPA, Universidade Católica de Golas, Goiânia/GO

Gerência - Pronac

Mecenato
. Total de processos que entraram nesta Gerência 572
. Devolvido por não atendimento de diligência: 27
. Indeferido: 48

e A Consideração da CNIC: 33
. Reenquadramento: 23

Fundo Nacional de Cultural - FNC
Total de processos que entraram nesta Gerência 246

. Devolvido por não atendimento de diligência: 21
Indeferido: 23
Á Consideração da SEFIC/MinC: 17

DEPARTAMENTO DE MUSEUS E CENTROS CULTURAIS

-''''\

.''''\

Uma das ações da Política Nacional de Museus são as comemorações da Semana
Nacional de Museus, houve a terceira edição das comemorações, realizada nessa terceira
edição. foram realizados mais de 800 eventos culturais. com a participação de mais de 250
instituições de todas as regiões do país. 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.
Também como desdobramento da Política Nacional de Museus, foi criado o Programa Nacional
de Formação e Capacitação em Museologia, o qual prevê a capacitação e formação em
museologia para técnicos do setor, com a ampliação de oferta de cursos de graduação, pós-
graduação, oficinas e cursos de aperfeiçoamento nas diversas áreas de atuação dos museus.
Foram realizadas 111 oficinas e 22 fóruns, capacitando mais de 6.600 profissionais de
instituições museológicas e entidades afins. Esse programa é realizado em parceria com
Universidades e Secretarias Estaduais e Municipais de Cultura
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Nas intervenções feitas nos Museus do Ministério da Cultura. merecem destaque as obras de
restauro e recuperação do Museu Histórico Nacional e do Museu Nacional de Belas Artes.
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.
atendimento ao público e demais ações características da manutenção administrativa para o
funcionamento dos museus.

Para os museus não vinculados ao Ministério da Cultura, foi lançado. o segundo Edital
Modernização de Museus". que visa a seleção de projetos para aquisição de equipamentos.

material permanente e acervos museológicos. permitindo a seleção de 73 projetos. distribuídos
entre 24 Estados. A sistemática de seleção de projetos por meio de edital permitiu sobretudo a
descentralização democrática dos recursos públicos entre todas as regiões do país.

COORDENAÇÃO-GERAL DE PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E REFERENCIA

Estrutura
A COPEDOC faz parte da Administração Central do IPHAN e se organiza em duas gerências: a
de Documentação, e a de Pesquisa e Referência. Em sua estrutura estão dois arquivos, duas
bibliotecas e dois laboratórios de conservação. No Rio de Janeiro. no Palácio Gustavo
Capanema, encontram-se o Arquivo Central do IPHAN, com o Núcleo de Conservação de
Documentos e a Biblioteca Nortenha Santos.Em Brasília, na sede do IPHAN. encontram-se a
Biblioteca Aloísio Magalhães e uma seção do Arquivo Central. com uma unidade mínima de
conservação(em implantação).
Além dos projetos que a COPEDOC promove, ela igualmente mantém o Programa de
Especialização em Património-PEP IPHAN/UNESCO, bem como atividades relativas à
organização de seus acervos e ao atendimento de rotina nas bibliotecas e arquivos. em suas
salas de consulta, seja por telefone ou via Internet, incluindo, muitas vezes, pesquisas para a
seleção das fontes. Ainda, atua no apoio às regionais e instituições afins, na conservação de
documentos.

/'.

Gerencia de Pesquisa e Referência
Projetos em desenvolvimento

. Acre-História da ocupação e construção da nacionalidade - Este projeto foi formulado para
atender à diretriz de dar subsídios e suporte técnico para estruturação do IPHAN, em áreas
não assistidas tradicionalmente. Resultou num relatório denso acerca da regiãol na visita
técnica da COPEDOC ao Acre para orientação aos trabalhos de património, junto à
secretaria de cultura estadual e no apoio ao novo representante do IPHAN naquele Estado.
Em 2005, o prometo foi ampliado para a região, no planejamento de uma oficina para tratar
da Amazõnía Legal

B CADERNOS de Estudos da Copedoc sol)re F'a/sabem Cu/fura/ - Elaboração de conteúdos
técnicos dos Cadernos de Estudos e Pesquisas da Copedoc. voltados para a
sistematização da produção científica acerca das noções de paisagem cultural e de
Amazõnia Legal. Objetiva-se,assim. subsidiar não somente o desenvolvimento das linhas
de pesquisa da Copedoc. como também o Programa de Especialização em Património -
PEP IPHAN/UNESCO.

. Expressões culturais do século XIX e construção da nacionalidade - Esse projeto visou a
produção de conhecimento sobre bens culturais não consagrados pela ação institucional. A
Copedoc desenvolveu estudo. que resultou num relatório denso, visando orientar as várias
pesquisas em andamento pelos bolsistas do PEP, que constituíram um grupo que tratou de
temas vinculados a essa questão, ao longo de 2005.

. Assentamentos jesuíticos - ocupação do território e significados. Pesquisa desenvolvida em
2005, para levantamento de todas as ações institucionais com relação ao património
jesuítico brasileiro. no Arquivo Central do IPHAN e na Biblioteca Noronha Santos, bem
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como a implantação de uma rede entra-institucional, com as unidades que detêm a guarda
desse acervo, para proposição de projeto de pesquisa em nível nacional, para aprofundar o
conhecimento acerca da participação da Companhia de Jesus na formação da sociedade
brasileira e do seu território. através da ação missioneira. Pretende-se dar continuidade a
esse projeto. com uma ação integrada em nível nacional.

e Campanha em prol de Ouro de Preto, empreendida pelos técnicos da DPHAN entre 1949 e
1954 -- Inventário de Silvio de Vasconcelos - Trata-se de projeto de pesquisa, organização e
preparação de informações produzidas pelo IPHAN, para possibilitar a difusão do
conhecimento acumulado e conseqüentemente o fortalecimento institucional, a
democratização das informações sobre os bens culturais brasileiros e a apropriação dos
bens culturais pela sociedade civil. A publicação do material referente ao Inventário de Ouro
Preto na década de 40, juntamente com os estudos realizados pela COPEDOC e
pesquisadores contratados, e dos inventários produzidos a partir da década de 80. visa
veicular a ação exemplar no campo da preservação, fortalecendo a imagem institucional,
como também disponibilizar informações históricas sobre os bens culturais para subsidiar a
crítica à gestão do património cultural.

. Rotas da Alforria - Projeto desenvolvido em parceria com o DPI. Visa o entendimento
integrado dos diferentes vestígios da presença afro-descendente na região de Cachoeira -
BA, buscando superar a dicotomia material/imaterial, erudito/popular. Objetivou também a
formulação de novos instrumentos e metodologias de identificação do património cultural de
modo integrado. Em 2005, a COPEDOC dedicou recursos para a sistematização da
documentação, levantada nas etapas anteriores, desenvolvidas em arquivos, bibliotecas e
em campo, adiantando uma etapa fundamental do projeto. Este visa amplo acesso às fontes
referentes à cultura local, que agilizará e racionalizará a retomada das pesquisas em 2006.

e Programa de Especialização em Património IPHAN UNESCO -- PEP . O PEP tem como
objetivo integrar profissionais recém-formados em diversas áreas, como bolsistas nas
tarefas de rotina do IPHAN, para se especializarem e. ao mesmo tempo, contribuírem com
as práticas de preservação da Instituição. A disseminação de conhecimento também está
sendo estruturada através de ações de capacitação técnica para os servidores da
instituição, ao estabelecer uma troca de conhecimentos e informações ampliando, no
IPHAN, as reflexões relativas ao património cultural.

. Dicionário Básico de Património e Preservação no Brasil - O projeto tem como objetivo dotar
o IPHAN de instrumento de referência, que propiciará a apropriação de noções
fundamentais para uma atuação no campo da preservação do património cultural,
contribuindo para o desenvolvimento profissional e para a democratização desse campo do
conhecimento junto a pesquisadores, estudantes e ao público em geral. Em 2005 foram
contratados serviços de consultoria e pesquisa em fontes documentais, para indicação e
estruturação dos verbetes, de acordo com o formato definido para o dicionário na primeira
fase do prometo, em 2004.

. Catálogo das Publicações do IPHAN - Trata-se de atividade desenvolvida da Divisão de
Referência, em parceria com a Gerência de Documentação, em especial com a Biblioteca
Noronha Santos. Tem como objetivo editar obra de referência para o acesso às publicações
do IPHAN. com verbetes informativos detalhados sobre seu contudo. O projeto dá
continuidade à tentativa inicial de desenvolver instrumento semelhante, realizada em 1997.
que não foi concluído, estando incompleto e defasado em relação a diversas informações.

. Projeto lILA - Instituto Ítalo Latino Americano - O projeto atende a solicitações da
Superintendência Regional do Rio Grande do Sul, que tem trabalhado com o FILA . e a
COGEPROM, no desenvolvimento de levantamento sistemático sobre as instituições,
personalidades e legislação de património no Brasil. O objetivo é o de incluir as instituições
de preservação brasileiras em um sistema internacional de preservação, coordenado pelo

e Sistema de Gerenciamento do Património Arqueológico - A Copedoc tem discutido o
formato dos Cadastros Nacionais, diante das interfaces com as diversas unidades do

FILA
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IPHAN.Teve como primeira conclusão que esse trabalho deverá se caracterizar pela
reunião e gerência dos instrumentos de pesquisa virtuais referentes à área fínalística do
IPHAN, produzidos nas diversas unidades, dando-lhes, assim, uma organicidade de acesso
e estabelecendo procedimentos de atualização e controle dos dados em parceria com as
unidades.

Gerência de Documentação Arquivística e Bibliográfica
Projetos em Desenvolvimento

e Biblioteca Básica - O projeto Biblioteca Básica, iniciado em 2004. e desenvolvido em
conjunto com a Gerência de Pesquisa e Referência, tem como objetivo estabelecer
condições para a atualização dos profissionais do IPHAN, assim como para a formação dos
bolsistas do PEP, em todas as unidades, sejam superintendências regionais, sub-regionais
e escritórios técnicos. Conforme o nome indica, pretende-se adquirir a cada ano os livros
básicos de interesse no campo da preservação, de caráter interdisciplinar. oferecendo ao
diversos profissionais da Instituição ou do Programa de Especialização - um instrumento
para se alcançar uma visão holística do património.

. Gestão Documental no lphan - Implantação da 2' etapa do Programa de Gestão
Documental no lphan, baseada no diagnóstico da estrutura organizacional das unidades do
IPHAN, com sérios problemas no tocante à administração dos acervos arquivísticos.
principalmente na área de produção. organização, controle do fluxo de documentos e.
finalmente, recuperação de informações. A supervisão e o acompanhamento desse projeto
são partilhados com o DPA.

. Organização da Série Inventário - Dentro das atividades planejadas para o projeto de
Gestão Documental, definiu-se o trabalho com a documentação da série "Inventário" do
Arquivo Central. Trata-se de suporte informacional básico, para o conheça e entenda os
demais documentos inseridos nas outras séries arquívísticas do Arquivo Central, bem como
para os acervos arquivísticos existentes nas unidades descentralizadas.

e Informatização das bibliotecas - A Biblioteca Noronha Santos, por ser a de maior acervo e
por já estar num estágio mais avançado de informatização, foi escolhida como biblioteca-
piloto para um projeto de trabalho iniciado em 2004, para trabalho via Web, em andamento.

. Inventário do Acervo da Biblioteca Noronha Santos - Inventário do acervo da Biblioteca
Noronha Santos. para suporte técnico à informatização, com o cotejamento das fichas
topográficas com o acervo físico. Possibilita a verificação dos volumes que faltam, etiquetas
incorretas, posicionamento errado de livros etc.

. Preservação dos acervos documentais privados de Presidentes da República - A GEDAB
atua em assessoria ao representante do lphan na Comissão Memória dos Presidentes da
República, coordenada pelo Gabinete Civil da Presidência da República. Atua também na
avaliação de projetos e estabelecimento de parcerias e convênios. sempre em conjunto com
o Departamento de Planejamento e Administração do lphan, que administra os recursos
orçamentários repassados para os executores dos projetos. Há dois acervos documentais
em sério risco de destruição, pelo que se aguarda, para 2006, a retomada dos projetos já
aprovados.

. Projeto Especial - Arquivo Central do IPHAN - Negativos Históricos: higienização,
acondicionamento, duplicação e acesso - Financiado com recursos do Programa CAIXA de
Adoção de Entidades Culturais, no valor de cerca de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Seu objetivo principal é a preservação de 26.355 imagens históricas. integrantes do acervo
fotográfico do Arquivo Central do IPHAN, no Rio de Janeiro.

?''h.
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Arquivo Central / Seção Ri
Atividades desenvolvidas em atendimento Quant.

Usuários/ RJ(Externos = 2161 In! 671

Usuários / DF (Externos 194
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Obs.: Deve-se ressaltar que não houve atendimento a usuários externos no período de 04 de
abril a 1 1 de julho de 2005, por motivo de greve dos servidores da cultura.

Biblioteca Aloísio Magalhães
Durante o ano de 2005 a Biblioteca permaneceu fechada para consultas devido à falta de
bibliotecária, no quadro de pessoal lotado em Brasília. Para o ano de 2006, está prevista a
reabertura da Biblioteca, com funcionária admitida pelo concurso realizado pelo lphan, em
2005

Divisão de Conservação e Preservação de Acervos Arquivísticos e Bibliográficos
Dicon/RJ
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Caixas / pastas consultadas 2.077

Pesquisas atendidas via correspç?ndência (Internet e cartas   200
Documentos reoroduzidos por scanner ou xerox (textos, imagens, plantas) 55
Certidões de Tombamento emitidas 87
Processos de Tombamento reoroduzidos integralmente 10

Processos de Tombamento Desauisados no todo (vistas a processos) 57

Atividades desenvolvidas em processamento técnico Quant.
Processos de Tombamento abertos 7

Processos de Saída de Obras de Arte abertos (bens tombados) 27
Processos de Saída de Obras de Arte abertos (bens não tombados) 18

Proietos básicos elaborados. executados e supervísionados 15

Pareceres emitidos / RJ 9

Documentos textuais identificados / RJ (unidade = caixa) 700
Documentos textuais identificados / DF (unidade = caixa) 2.832

Fotografias. Negativos e cromos identificados e acondicionados / RJ 61.345
Fotoarafias hiaienizadas e organizadas / DF lO.ooo
Reaistros de fotografias inseridos e corrigidos nas bases de dados / RJ 40.939

Imagens Digítalizadas / RJ:
- município de Ouro Preto (série inventário = 2.400)l
-municípios de Tiradentes(MG), São Cristóvão(SE); Museu das Bandeiras(GO)
: 558) 2.958

Atividades desenvolvidas em atendimento Quant.
Usuários (Externos = 368; Internos = 293) / sala de consulta 661

Volumes consultados (Usuários externos= 1 .1 501 internos = 927) 2.077
Empréstimos efetuados oessoas físicas e jurídicas) 589
Atendimentos via Internet 21

Atendimentos Dor telefone 46

Documentos reoroduzidos (textos/imagens escaneados) 2.727

Atividades desenvolvidas em processamento técnico Quant.
Novostítulos processados 267
Novoslivrosreaistrados 279

Alterações ou modificações efetuada 303

Artigos de Periódicos indexados e inseri 349

Novos livros adquiridos - compt 302

Novos fascículos de periódicos adqy 56

Novos documentos audiovisuais(vídeo! 18

Livros reaistrados para as unidades descentralizadas Bibe. Básica  729



Projetos em desenvolvimento
. Tratamento de conservação preventiva em 5200 fotografias da Série Etnografia - remoção

das fotografias dos suportes ácidosl montagem um a um em cartão alcalino com
cantoneiras de poliéster e colocados em folder de papel alcalino.

. Tratamento de conservação preventiva no acervo da cidade de Cachoeira, BA. para o
Projeto Rotas da Alforria - Higienização em 71 34 documentosl confecção de 1020 "folders"l
realização de pequenos reparos em 792 documentosl confecção de 26 envelopes em
poliéster para acondicionamento de documentosl confecção de 208 envelopes em papel
neutro para a guarda de fotografiasl reformatação. através do escaneamento, de 125
documentos com a grafia esmaecida.

. Tratamento dos documentos referentes às atividades desenvolvidas pelo Centro de
Restauração de Bens Culturais, chefiado pelo prof. Edson Motta. - Higienização e
acondicionamento de documentos e fotografias.

e Tratamento de 262 livros da coleção geral da Biblioteca Noronha Santos - reencadernação
dos volumes deteriorados

. Tratamento de 154 volumes da Série Processos de Tombamento
e Tratamento da Série Inventário/Museus - higienização e acondicionamento de documentos

e fotografias
e Tratamento do acervo de 60 encadernados da Paróquia de Santa Rata de Paraty. RJ e do

primeiro livro de assinaturas do Museus das Missões, RS.

Departamento do Património Imaterial DPI

Fundamentos e diretrizes da política setorial de salvaguarda da dimensão imaterial do
património cultural
Formular política de preservação fundada na noção de referência cultural é "dirigir o olhar para
representações que configuram uma 'identidade' da região para seus habitantes. e que remete
à paisagem, às edificações e objetos, aos 'fazeres', às crenças, hábitos etc", enfim. ao
património cultural em suas dimensões material e imaterial.
O Registro de bens culturais de natureza imaterial, criado pelo Decreto n' 3.551/2000
complementa o tombamento como instrumento de preservação, focalízando os sentidos
atribuídos a objetos, construções e paisagens, bem como as práticas sociais que constituem
referências culturais para os diversos grupos que compõem a sociedade brasileira. Assim, são
bens culturais passíveis de Registro "os saberes, modos de fazer e os ofícios enraizados no
cotidiano das comunidadesl as celebrações, festas e folguedos que marcam a vivência do
trabalho, da religiosidade, do entretenimento e da vida cotidianal as formas de expressão ou
linguagens musicais, Iconográficas ou performáticas, e, por fim, lugares ou espaços onde se
produzem as práticas culturais". Estruturado de acordo com as categorias de bens culturais
destacadas pelo Decreto citado acima, o Inventário Nacional de Referências Culturais - INRC
estabelece uma metodologia para mapeamento e produção de conhecimento sobre esses bens.
A ação da área do património cultural imaterial fundamenta-se, ainda. nas diretrizes gerais que
orientam a política de preservação formulada pelo lphan em 2005. Essa política funda-se na
idéia de que preservar o património cultural significa fortalecer e dar visibilidade às referências
culturais brasileiras em sua heterogeneidade e complexidades promover a apropriação
simbólica e o uso sustentável dos recursos patrimoniais para sua conservação e para o
desenvolvimento económico. social e cultural do paísl compartilhar as responsabilidades e
deveres da preservação e promover o acesso de todos aos direitos e benefícios que gera.
Tomando-se em conta esses princípios e diretrizes gerais, os marcos político, jurídico e técnico
nos quais a preservação se desenvolve, a tipologia variada dos bens culturais e, ainda, os
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contextos sócio-ambientais onde se processa a preservação, estabeleceu-se o seguinte
conjunto de diretrizes setoriais para a preservação da dimensão imaterial do património cultural:

. Promover o mapeamento. a identificação e a documentação de referências culturais no
território nacional, com vistas ao estabelecimento de políticas específicas de
reconhecimento e fomento, focalizando prioritariamente:

- Bens culturais em risco de desaparecimento.
Questões da cultura brasileira anteriormente não contempladas pela política

patrimoníall
- Demandas originárias de contextos culturais historicamente postos à margem dos
processos hegemõnicos (como populações indígenas e afro-descendentes)l
- Regiões pouco atendidas pela ação institucional (a exemplo das Regiões Norte e
Centro Oeste);
- Elementos que referenciam complexos culturais representativos da unidade
presente na diversidade Cultural Brasileiras
- Sítios históricos tombados, contextos urbanos complexos que abrigam situações
de multiculturalísmo e áreas sob o impacto da implantação de grandes
empreendimentos de infra-estrutura ou de programas de preservação ambiental.

e Contribuir para a garantia das condições sócio-ambientais necessárias à produção.
reprodução e transmissão de bens culturais de natureza imaterial, por meio:

- Da participação dos produtores e detentores desse património nas ações de
salvaguardam
- Do investimento em projetos que visem à melhoria dessas condições;
- Da promoção e valorização desses bens e de seus produtores;
- Da sensibilização dos atores sociais para a preservação dessa dimensão do
património cultural;
- Da ampliação do acesso das comunidades produtoras e detentoras aos
benefícios da preservaçãol
- Do estímulo e fomento a ações de salvaguarda empreendidas pelas demais
esferas do poder público e pela sociedade.

Desenvolver as bases institucionais, conceituais e técnicas do reconhecimento e
valorização da dimensão imaterial do património cultural mediante:

- A estruturação de setores de referências culturais em todas as representações
estaduais do lphanl
- A difusão e apropriação dos conceitos e experiências de salvaguarda por meio
do desenvolvimento de ações de identificação e registro nessas unidades
descentralizadasl
- O estímulo à estruturação de políticas de salvaguarda no âmbito de governos
estaduais e municipaisl
- A experimentação e avaliação permanente do desempenho do instrumental
técnico ejurídico da areal
- A capacitação de agentes para atuação nesse campo

Promover a defesa de direitos associados aos bens culturais imateriais, em especial os
direitos de imagem e de propriedade intelectual de populações tradicionais e detentoras
desse património, mediante:

- O desenvolvimento de estudos para a proposição de regime jurídico adequado ao
reconhecimento e à proteção desses direitos;
O uso do registro e do inventário de referências culturais como instrumentos que
reúnem informações para a argüição e defesa de direitos culturaisl
O apoio institucional a detentores e produtores na defesa desses direitos.

Balanço geral das ações realizadas em 2005
Em 2005. deu-se continuidade às ações iniciadas em 2004, concluindo-se parte delas e
executando-se 99,94% dos recursos disponibilizados. Por força do contingenciamento realizado
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- cerca de 60% dos recursos da área --, não foram iniciados novos projetos de inventário ou
registro, mas, com recursos do Fundo Nacional da Cultural - FNC, foi lançado o I' Edital do
Programa Nacional do Património Imaterial - PNPI. Por meio deste edital, três novos projetos
de mapeamento de referências culturais foram fomentados, além de outras nove ações de
apoio e promoção de bens culturais localizados nas regiões Norte e Centro-Oeste. Com isso, os
estados que ainda não haviam iniciado ações de salvaguarda, foram contemplados, cumprindo-
se a meta de cobrir todos os estados do país com pelo menos uma ação dessa natureza.
Assim, em termos gerais, pode-se registrar que as metas previstas para o ano de 2005 foram
atingidas, especialmente no que toca ao avanço do mapeamento de referências culturais no
território nacional, à ampliação de parcerias e à capacitação das unidades descentralizadas do
lphan para que. a partir de 2007, possam atuar efetivamente como pontos multiplicadores da
política de salvaguarda do património cultural imaterial. Ação decisiva para o avanço dessa
capacitação foi à realização do l Encontro de Avaliação do INRC, promovido pelo Departamento
do Património Imaterial, em Brasília, em setembro de 2005. Nessa oportunidade, além da
avaliação e aperfeiçoamento do instrumental metodológico do inventário. reuniu-se todas as
unidades do lphan e instituições parceiras que desenvolvem ações dessa natureza.
promovendo-se o intercâmbio de experiências e avançando-se na implementação do trabalho
de conhecimento desse universo. A par disso. avançou-se também no aperfeiçoamento das
bases institucionais. conceituais e técnicas do reconhecimento e da valorização da dimensão
imaterial do património cultural.

No âmbito das ações de Registro, criou-se a Câmara do Património Imaterial junto ao Conselho
Consultivo do Património Cultural, passo fundamental para o compartilhamento da política de
reconhecimento de bens culturais de natureza imaterial com a instância que representa a
sociedade junto ao lphan. Acrescente-se, ainda, a elaboração das normas que regulamentam a
instauração, instrução e tramitação de processos de Registro.

Ao longo do ano, a posição do Brasil como referência e vanguarda desse trabalho de
salvaguarda na América Latina consolidou-se através da assistência técnica a países da região.
como a Colõmbia, e da participação do Departamento do Património Imaterial em encontros
internacionais como o Expert Meeting on Inventorying Intangible Cultural Heritage, realizado
pela Unesco. em Paras, em março de 2005 e na l Reunião para a criação do Centro Regional
para a Salvaguarda do Património imaterial da América Latina - Crespial. em Cuzco, no Peru,
que culminou, por recomendação da delegação brasileira, na realização da ll Reunião que
ocorrerá no Brasil, em 2006, para discutir a construção de uma agenda regional de interesse
comum. voltada para o fomento da salvaguarda do património cultural imaterial da região.

Identificação. Mapeamento e Inventário de Referências Culturais
A Gerência de Identificação do Departamento do Património Imaterial é responsável pela
elaboração, orientação e acompanhamento de projetos de inventário realizados com base na
metodologia estabelecida pelo Inventário Nacional das Referências Culturais - INRC. O
mapeamento de referências culturais no território nacional é realizado por meio do Centro
Nacional de Folclore e Cultura Popular, das Superintendências Regionais e Sub-Regionais do
lphan e outros parceiros institucionais com o apoio da Gerência de Identificação do DPI.

Ações Realizadas
Em 2005, privilegiou-se a continuidade dos projetos baseados no Inventário Nacional de
Referências Culturais - INRC. a ampliação das parcerias estabelecidas e a realização do l
Encontro de Avaliação dos Inventários de Referências Culturais. Os inventários em andamento,
em consonância com as diretrizes dessa política setorial, focalizam, numa abordagem territorial.
núcleos urbanos tombadosl povos indígenasl contextos urbanos de mega-cidades que abrigam
situações de multiculturalismol comunidades afro-brasileiras e populações tradicionais.
Focalizam, ainda, numa aproximação temática, os complexos culturais estruturados em torno
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do boi, do cultivo da mandioca e do feijão, da manipulação do barro. e os sistemas musicais
construídos em torno de violas e percussões. Esses inventários temáticos são realizados no
âmbito do Projeto Celebrações e Saberes da Cultura Popular. coordenado pelo Centro Nacional
de Folclore e Cultura Popular -- CNCP, unidade descentralizada vinculada ao DPI.
Destaca-se, ainda, o esforço que é necessário empreender para manter o horizonte institucional
voltado aos processos locais que os inventários põem em marcha. especialmente, no que se
refere à criação e recriação de dinâmicas culturais relacionadas ao convívio e à sociabilidade e.
principalmente, aos delicados arranjos políticos que a cultura organiza. Este é o caso, dos
inventários que vêm sendo realizados em contextos multiculturais de grandes cidades como
Manaus e São Paulo.
No primeiro caso é o da experiência de conhecimento das referências da população indígena
oriunda do Alto Rio Negro que. ao longo de séculos de contato com o ocidente, realiza um
movimento de migração em direção aos centros urbanos regionais. especialmente São Gabriel
da Cachoeira e Manaus. No segundo, compreender essa dinâmica de permanência e recriação
no Bom Retiro. em São Paulo. bairro que se constituiu, historicamente, a partir de processos
migratórios de segmentos sociais com origens nacionais diversas. Destaca-se. ainda. o
inventário que vem sendo desenvolvido entre os Guaranis de São Miguel das Missões/RS,
estabelecidos em área tombada pelo lphan e reconhecida pela Unesco como património da
humanidade, mas apropriada por esses grupos como território extensivo à suas atividades de
sobrevivência
As experiências de inventário buscam também estender a noção de património e seu
significado como política pública às populações tradicionais impactadas por re-alocações
forçadas, seja em decorrência de legislações ambientais, como ocorre no Parque Nacional
Grande Sertão Veredas, em Minas Gerais, seja como efeito da implantação de grandes projetos
de desenvolvimento como, por exemplo. a construção de usinas hidroelétricas ou estudas.
Nessa última vertente, desenvolve-se, em parceria com a Companhia Energética de Minas
Gerais - Cemig. o inventário de referências culturais da população atingida pela construção da
Usina de Irapé.
Os inventários destinam-se, ainda, a conhecer e valorizar o património que emerge dos
contextos afro-descendentes, em sua dinâmica cultural e política. estratégias de convívio e de
afirmação histórica -- como os trabalhos desenvolvidos na região de Porongos, no Rio Grande
do Sul. e no Sertão de Valongos, em Santa Catarinal a avaliar a dinâmica cultural em áreas
urbanas de valor patrimonial ou, impactadas por projetos de preservação do património
edificado -- como em São Luís. no Maranhão. e em Lapa, no Paranál a reconhecer os
conhecimentos tradicionais, associados aos recursos naturais, como constitutivos de processos
culturais específicos que demandam políticas patrimoniais que considerem os direitos
inalienáveis de seus detentores, como por exemplo, a experiência de inventário que aborda a
produção familiar de ervas medicinais caseiras, em parceria com a ONG Rede Fitovida.
Em 2005. foi iniciado, pelo menos. um inventário de referências culturais em cada uma das
Superintendências Regionais do lphan (Ver quadro l).
Iniciou-se o trabalho de aperfeiçoamento e implantação do banco de dados do INRC. que
armazenará o conteúdo dos inventários realizados em todo o país. e será acessível on //r?e. no
portal do lphan.
Após a implantação de uma política sistemática de salvaguarda centrada na identificação de
referências culturais, verificou-se que o desenvolvimento de projetos do INRC suscitou uma
série de temas e de problemas ainda não enfrentados pelo lphan. No campo jurídico,
destacam-se as questões relativas à proteção de direitos culturais, de propriedade intelectual e
outros direitos difusos vinculados à produção. reprodução e transmissão de bens culturais
imateriais. o que suscitou a participação da Gerência de Identificação do DPI em diversos
fóruns de discussão dessa temática, a exemplo do Conselho de Gestão do Património Genético
do Ministério do Meio Ambientes do Conselho Federal de Gestão dos Direitos Difusosl dos
grupos de trabalho criados pelo Ministério da Cultura sobre direito autoras, conhecimentos
tradicionais e diversidade cultural, e o Grupo de Trabalho para a elaboração de políticas
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culturais para os povos indígenas, uma iniciativa da Secretaria da Identidade e Diversidade

No plano administrativo e gerencial. cabe destacar os problemas relacionados à inadequação
das normas administrativas vigentes a um trabalho de salvaguarda que demanda pesquisas.
conhecimento urra-especializado, participação comunitária, envolvimento de pessoas que não
dispõem da documentação normalmente exigida pela burocracia. entre outros. Deu-se
continuidade, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, aos estudos para a proposição
de uma legislação específica de proteção de conhecimentos tradicionais e buscou-se identificar
alternativas administrativas para a execução de projetos, como o estabelecimento de convênios
com organizações não-governamentais ou a celebração de termos de parceria com
organizações da sociedade civil de interesse público - Oscips.
Foram concluídos 2 inventários e estão em andamento 26, dos quais 15 terminaram a etapa de
levantamento preliminar ou de mapeamento de fontes e de referências culturais. Desses. 3 são
relacionados à instrução de processos de Registro e, do total, 18 estão sendo realizados em
parceria com instituições da sociedade civil ou de outras esferas de governo. (Ver quadro l )
A abrangência nacional é também um aspecto relevante da ação de identificação de referências
culturais que vem sendo desenvolvida (Ver quadro l ).

Cultural

264



265

Quâdró: { + Próiétoé;de Inventário: ex:écutadas em 2005

 
Instituição(ões)

Executara(s
instituição(ões)

Parceirafs Profetas/Localização
Fonte de
Recursos

/alar
aplicado Situação

laSR ©
IdõótifiiiàÓãógjgg$jWI daÉ
Referêhóíaé :g@i Ct)ittifaíÊ
dós::; Povos 'dó. Alta ; Rlc
Nearó em Manaus

IPHAN l09:92$,Q4
Em

andamento

2'SR   Inventário das
Referências Culturais dz
Ilha do Maraíó - PA

IPHAN 79.634.62
Em

andamento

3?:SR   InVéritádó: $@gg©WÊ de
Reférêhciaé:: Culturais de
São: Ltjís ::MA

IPHAN 63=000100
Em

andáhéhtó

4aSR
URCA - Fundação de
Desenvolvimento

Tecnológico do Carirí

Inventário de
Referências Culturais da

Região do Caríri - CE     Em
andamento

5aSR  
Inüentádo @@BW$©:lde
Referências :Culturais de
CoM(unidades
Qtillombolas$1MWg$ de
Perhambuüb     Em

andamento

7aSR

Instituto de Tecnologia
Sócio-Ambiental do
Baixo Sul da Bahia
TERRAGUAR

Inventário de
Referências Culturais de
Rio de Contas - BA

IPHAN 50.000.00
Em

andamento

7aSR:/:CNFCP/:DERAM
/COPEDOC

Museu
Nacional/FUJB/tJFRJ

Rotas :8 de B; Alforría

Trajêtódaé da Popylaçãó
Afro-descendente iW$ ha
Regíão$degCàchaeíra
BA

Convénio
MinC

ExeçuçãÓ éoh
recursos de

2004

Em
andaúentó

8'SR   Identificação para
Registro do Património
Imaterial do Estado de
Sergípe

IPHAN 89.479.99
Em

andamento

9?SR

Departamento jjg$$g:de
Patdà)ÕHíógHistóricól da
Secretaria de Ctjltura da
Muhicípló dé Sãa PaÜlo

Projeto Multicuituralismo
am$ Sítuaçãó @üJrbana
Referências Culturais do
BoM Retirei- SP

Convênlo
MihC

Execuçã(i :êóh
recursos de

2004

Em
andamento



Atividades Complementares à Realização dos Projetos do INRC
Realização do l Encontro de Avaliação dos Inventários de Referências Culturais. O encontro
teve como objetivos estabelecer o intercâmbio entre as equipes que vêm desenvolvendo o
INRC em âmbito nacionall avaliar o desempenho dessa metodologia; promover o seu
aperfeiçoamentos discutir e esclarecer questões relacionadas a direitos de propriedade
intelectual e de imagem ao se inventariar saberes, modos de fazer e formas de expressão.
Acompanhamento do aperfeiçoamento do Banco de Dados do INRC. As atividades envolveram
discussões conceituais e metodológicas. além de questões operacionais relativas ao
funcionamento do banco. Outra atividade complementar aos projetos de inventário em
andamento foi à elaboração do dossiê de Registro dos Lugares Sagrados de lauareté, com a
colaboração do Instituto Socioambiental - ISA e com participação da Federação das
Organizações Indígenas do Rio Negro -- FOIRN. Esta ação de reconhecimento articulou-se ao
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#@!i@ãllgli@ãtg@@ i:l anão.í - .J%delas d} /nvMMo execuíaMs em 2m5
Instituição(ões)
Executomfs

instituição(ões)
Parceiraís Profetas/Localização

Fome de
Recursos

Ua/or
ficado Situação

14'SR Fundação Aroeíra / INRC Natividade - TO EPHAN
Execuçãooorr
recursosde Em

andan)ento

15? :SR
í nsütuta ;g &asildro
[bsenüdürTlentó:Soda]

Irtü&tádó
fWuêridáÉ gW$ :Qjlturáis
dáé Feiras dó DF

CÚIÜêhio
Mine

Execuçãocon'
rectirÉós de Em

andamento

DPI Fundação Pró-Natureza
FUIW:LURA

Inventário de
Referências Culturais da

População da
Assentamento São
Francisco Oriunda do

f)arque Nadonal Grande
Sertão Veredas / MG

Convênio
MinC

Exect.ição com
recursos de

Em

andamento

Rede Fit(vida DPI

Cühdrtlmt&
Tradídonaié ; Associados

à Fitoterapia / RJ

Recurso

popno

Execução com
recursos de

Em
andamento

6; Superintedência
Regional/ IPt-nN

Fundação Cecíliano
Abd de Almeída - UFES

Inventário do Congo de
Nova Almdda - Serra -
ES

IPHAN 27.000.00 Conduído

CEMIG [PI
INRCglWâ Cornuní

Impadadas pda Usinn
Hídrodétrica de Irapé

Recurso

propno   Conduído



Inventário das Referências Culturais dos Povos
Manaus.

Indígenas do Alto Rio Negro, realizado em

Participação em fóruns e eventos
A Gerência de Identificação participou, além dos fóruns e grupos de discussão sobre
propriedade intelectual já mencionada, de importantes eventos internacionais relacionados a
esse tema e também à política de salvaguarda do património imaterial. Nesse contexto,
destacam-se a participação nas discussões do Prometo "La voz de los sin voz" proposto pela
representação diplomática da Argentina na Unescol no Seminário "Diversidade Cultural: uma
questão económica?", realizado na Biblíotheque Nacionale de France por ocasião das
comemorações do Ano do Brasil na França. e na 8' Sessão da Organização Mundial da
Propriedade Intelectual - OMPI, em Genebra, que tratou, entre outros temas, do folclore e dos
conhecimentos tradicionais.

.'3 Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial
A Gerência de Registro, em conjunto com a Câmara do Património Imaterial do Conselho
Consultivo do Património Cultural, é a unidade responsável pela tramitação administrativa e
pela supervisão da instrução de processos de Registro. É responsável também pelo
recebimento e avaliação preliminar das propostas de Registro de bens culturais de natureza
imaterial que são encaminhadas ao lphan por associações civis, pelo Ministério da Cultura e
instituições vinculadas, por secretarias estaduais ou municipais e, ainda, pelas próprias
unidades descentralizadas da instituição. A Gerência acompanha os processos abertos em
decorrência dessas propostas, orienta e supervisiona sua instrução técnica, avalia ou formula
diretamente os pareceres técnicos sobre a pertinência do Registro requerido e sobre a
qualidade da instrução técnica realizada, os quais subsidíam a decisão final do Conselho
Consultivo do Património Cultural sobre o assunto.

A Gerência de Registro tem, ainda, como atribuições: executar e avaliar ações e projetos
relacionados ao Registro de bens culturaísl sistematizar o conhecimento sobre os bens culturais
já regístrados no banco de dados que permitirá sua divulgação ao grande público, e propor e
acompanhar, em conjunto com a Coordenação-Geral de Promoção. a produção e distribuição
de publicações e audiovisuais sobre os bens culturais registrados.

/''\
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Ações Desenvolvidas
Propostas e Processos de Registro:
A partir da promulgação do Decreto n' 3.551/2000, as propostas de Regístro encaminhadas e
instruídas pelo próprio lphan obedeceram ao critério geral de construir entendimento sobre
como registrar bens pertencentes a cada uma das categorias instituídas nesse decreto, bem
como propor e testar os procedimentos técnicos e administrativos necessários ao cumprimento
dessa tarefa. Em 2005 foi possível consolidar um conjunto de critérios e normas que permitiu
estabelecer prioridades de análise e acolhimento de propostas, e firmar os procedimentos
técnicos e administrativos para orienta-las e instrui-las. Nesse período, foi possível, também.
monitorar a aceitação social e o crescimento da importância do Registro como instrumento de
valorização e reconhecimento de expressões culturais, o interesse dos meios de comunicação
pelo tema, bem como o crescimento da demanda, no seio da sociedade, pela aplicação desse
instrumento.
Grupos que praticam ou são detentores de bens registrados, como o Samba de Roda ou o
Ofício de Baiana do Acarajé, têm se beneficiado da divulgação e do reconhecimento
promovidos pelo Registro. Outro bom exemplo foi o crescimento da procura pelas panelas de
barro de Goiabeiras, no Espírito Santo, o que tem, inclusive, demandado ações de apoio, por
parte do lphan, no sentido da melhoria da organização comunitária e gerencial do grupo. O
reconhecimento oficial do valor patrimonial tem também desencadeado processos de
organização comunitária, extremamente importantes para o fortalecimento desses bens
culturais. Os grupos de Samba de Roda, antes dispersos e com pouca comunicação entre si. já
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organizaram a Associação dos Sambadores do Estado da Bahía e, por meio dela, têm
participado ativamente da implementação do Plano de Salvaguarda dessa expressão.
Se alguns efeitos positivos da aplicação do Registro já são, portanto, perceptíveis, problemas
relacionados ao entendimento do instrumento também surgiram em 2005. O mais recorrente diz
respeito ao entendimento do Registro como um instrumento de certificação de origem ou
semelhante à patente ou ao registro de marcas e obras. O entendimento equivocado de que o
instrumento daria aos produtores/detentores de um determinado território o direito de uso
exclusivo da denominação do bem. foi o que levou a Secretaria de Cultura do Estado do Mato
Grosso a acolher o requerimento de uma associação de violeiros e solicitar ao Conselho
Consultivo do Património Cultural a exclusão do Estado do Mato Grosso do Sul do Registro da
Viola de Cocho. O pedido foi examinado e negado pelo Conselho, em 1 1/08/05, pois o Registro.
como instrumento que valoriza expressões culturais pela via do fortalecimento do seu papel na
vida social e económica contemporânea, destina-se a incluir e não a excluir territórios e
praticantes. Ocorreu. de fato, um aumento significativo de propostas de Registro relacionadas a
comidas típicas do Brasil, como a iguaria denominada "Checa Doida". de Golas. o Pastel de
Angu, de Minas Gerais, e o Cuxá, do Maranhão, as quais encaminharam o reconhecimento de
receitas ou modos de fazer considerados "originais
A Gerência de Registro do DPI, portanto, não lida apenas com processos de Registro oriundos
do próprio lphan e que obedecem de modo mais estrito às diretrizes da política institucional.
São também examinadas e priorizadas as demandas de Registro encaminhadas pela
sociedade ou por outras instituições, as quais, eventualmente, necessitam ser apoiadas em
termos financeiros. Nesses últimos casos, tem sido dada prioridade às propostas que, além de
compatíveis com as diretrizes setoriais da área, propiciam jogar luz sobre aspectos da nossa
cultura cujo valor patrimonial deve ser reconhecido, desencadear processos de presewação ou
de revitalização cultural no seio da sociedade ou funcionar como ações afirmativas e
valorízadoras da cultura dos vários grupos que compõem a sociedade brasileira.
Investiu-se, então, prioritariamente. nos processos de Registro de "Lugares", como o da Feira
de Caruaru, em Pernambuco, e o da Cachoeira de lauaretê. no Amazonas e na conclusão dos
processos, instruídos por unidades do lphan, que foram iniciados em 2004 ou anteriormente.
Neste último caso, estão incluídos o Registro do Toque dos Sinos nas cidades históricas
mineiras e o do Queijo Artesanal de Minas Gerais. Priorizou-se. também. o investimento em
propostas decorrentes de trabalhos de inventários de referências culturais, como o do Jongo, no
Sudeste e outras relacionadas a bens culturais em situação de risco, como, por exemplo, a do
Mamulengo, encaminhada pela Associação Brasileira de Teatro de Bonecos.
O processo referente ao Jongo no Sudeste foi concluído em 2005. sendo aprovado, pelo
Conselho Consultivo do Património Cultural. No 10' Encontro dos Jongueiros, realizado na
cidade de Santo Antõnio de Pádua. no Rio de Janeiro, foi realizada a proclamação pública
desse Registro e entregue aos grupos de jongo presentes a certidão do ato e o título de
Património Cultural do Brasil.
Os inventários da Região do Cariri, no Ceará, e da Feira de Caruaru, em Pernambuco, foram
concluídos em 2005, esperando-se a finalização dos respectivos processos de Registro no
primeiro semestre de 2006. Os processos de Registro do Queijo Artesanal de Minas e da
Cachoeira de lauaretê, lugar sagrado dos povos indígenas habitantes dos Rios Uaupés e
Papuri, no Amazonas. encontram-se também em fase de conclusão. Esta última ação foi
conseqüência do inventário das referências culturais dos povos indígenas do Alto Rio Negro e
estava destinada, inicialmente, apenas ao reconhecimento dos lugares sagrados da etnia
Tariano. A partir de entendimentos com a representação dos vários grupos indígenas que
habitam o local, o foco do Registro foi mudado para um bem, a Cachoeira de lauaretê. que
constitui referência cultural para todos eles e, em especial, para as famílias lingüísticas Tukano
Oriental e Aruaque.
A Gerência de Registro recebeu, portanto, 8 novas propostas de Registro e supervisionou 12
processos que já estavam em andamento. Do total. 3 pedidos referem-se a bens localizados na
região Centro-Oestel 3 na região Nordestel 2 na região Nortes 9 no Sudestel l na região Sul e 2
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abrangendo mais de uma região, (Ver quadro 2). O Samba de Roda do Recôncavo Baiano,
bem cultural registrado em 2004 e inscrito no Livro de Registro das Formas de Expressão,
recebeu, em 2005, o título de Obra-Prima do Património Oral e Imaterial da Humanidade.
conferido pela Unesco.
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Atividades Complementares ao Registro de Bens Culturais
Uma ação cujo desenvolvimento foi julgado prioritário em 2005, diz respeito à elaboração das
normas e procedimentos relacionados à instauração, instrução e tramitação de processos
administrativos de Regístro, atividade que envolveu a gerência durante todo o ano de 2005. A
regulamentação desses procedimentos, matéria prevista no Decreto n' 3551/2000, reveste-se
da maior importância. pois se destina a informar à sociedade sobre os passos técnicos e
administrativos necessários ao reconhecimento de um bem cultural de natureza imaterial como
Património Cultural do Brasil, assim como organizar institucionalmente a tramitação desses
processos de modo ágil e eficiente.
Para tanto. a Gerência de Regístro do DPI elaborou, em conjunto com a Câmara do Património
Imateriall, uma Resolução do Conselho Consultivo do Património Cultural que detalha como se
deve requerer a instauração de processos de Registrol como se dá o julgamento preliminar de
propostas; quais as informações necessárias à correta instrução de processos; que papel as
unidades do lphan, o Conselho Consultivo e sua Câmara do Património Imaterial
desempenham em cada fases que procedimentos são necessários ao julgamento dos pedidos e
outras informações pertinentes. Esta Resolução, que tornou permanente a Câmara do
Património Imaterial fol aprovada pelo Conselho Consultivo em sua reunião de 1 1/08/2005, mas
ainda não foi divulgada porque o DPI e a Câmara solicitaram algumas alterações ao texto
aprovado, as quais deverão ser apreciadas na primeira reunião do Conselho Consultivo em
2006. Esta regulamentação será complementada por uma Portaria ou Instrução Normativa do
lphan que detalhará, para uso interno, todos os passos da instauração, instrução e tramitação
dos processos de Regístro.

A criação da Câmara do Património Imaterial foi, sem dúvida, uma importante iniciativa
no sentido de aproximar o Conselho Consultivo do Património Cultural da implementação da
política de salvaguarda do património imaterial, tornando essa instância de representação da
sociedade mais atava e participante do processo. A Câmara é composta por quatro conselheiros
cuja área de conhecimento e atuação se relaciona ao tema, assistidos por dois representantes
do lphan2. Entre as suas atribuições, estão a de colaborar com o lphan no exame preliminar da
pertinência dos pedidos de Registrol na indicação de instituições capacitadas a realizar a
instrução técnica dos processosl na formulação de critérios para a avaliação decenal dos bens
registrados e manifestar-se sobre a abertura de novos Livros de Registro.

Considerando a proposta de Registro do Talian e a demanda pelo reconhecimento de
línguas faladas no Brasil como património cultural, o Departamento do Património Imaterial. a
Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados e o Instituto de Investigação e
Desenvolvimento em Política Lingüístíca -- IPOL tentaram organizar, em 2005, um seminário
técnico para discutir as possibilidades técnicas e operacionais de registro e salvaguarda de
línguas -e também a criação de um novo Livro de Regístro com essa finalidade. O
contingenciamento orçamentário e restrições de ordem administrativa, colocadas pela Câmara
dos Deputados, impediram a realização do seminário em novembro de 2005, ficando a data
adiada para os dias 7, 8 e 9 de março de 2006. O encontro contará com a participação de
falantes, instituições da área de educação e cultura, lingüistas e especialistas em património.
Independentemente do resultado dessas discussões e do rumo que se resolva tomar,
demandas desse tipo demonstram a importância política que o Registro adquiriu como
instrumento de reconhecimento e valorização de bens culturais, em apenas cinco anos de
vigência. Demonstram, ainda, a confiança que a sociedade vem desenvolvendo em seu poder
de desencadear ou induzir processos de salvaguarda, o que constitui, sem dúvida, uma vitória
para todos os envolvidos em sua implementação.
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O texto da Resolução constitui um aprimoramento e uma atualização da Portaria n' 208, de 24 de julho de 2002 -- providências
que se tornaram necessárias a partir da promulgação do Decreto n' 5.040, de 2004. que alterou a estrutura regimental.
Incorpora a experiência institucional acumulada na instrução dos sete processos de Registro que foram concluídos até o

Atualmente. fazem parte da Câmara os Conselheiros Amo Wehling. Luiz Phellipe Andrés. Mana Cecília Londres Fonseca e
Roque Laraia. Representam o lphan a Diretora do DPI, Márcia Sant'Anna. e a Gerente de Registro. Ana Claudia Lima e Alves
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A fim de dar divulgação ampla aos bens culturais registrados realizaram-se, em 2005. os
trabalhos relativos à publicação dos três primeiros dossiês de Registro elaborados - relativos
ao Ofício das Paneleiras de Goiabeiras, à Arte Kusiwa e ao Círio de Nazaré. Este conjunto
de livros, acompanhados de CD-Rom conterá material audiovisual sobre esses bens e
inaugurará uma coleção denominada "Bem Registrados'. Em 2006, serão editados os
dossiês do Samba de Roda do Recôncavo, do Ofício de Baiana de Acarajé e da Viola de

oc 0

Participação em fóruns e eventos
A Gerência de Regístro participou de importantes reuniões de trabalho e eventos de promoção
de bens registrados, ao longo de 2005, com destaque para o 10o Encontro de Jongueiros,
realizado em novembro, e para o lançamento, em Salvador, do Selo Comemorativo dos
Correios que teve como tema o Samba de Roda do Recôncavo Baiano, oportunidade em que
também foi proclamado pelo Ministro da Cultura. o Registro do Ofício das Bananas de Acarajé.
O evento contou com a participação de vários grupos de samba do Recôncavo e maciça
presença de bananas, representadas pela Associação de Baiana de Acarajé e Mingau.

Outro importante evento foi o debate organizado pela Secretaria de Estado da Cultura do Mato
Grosso sobre o Reglstro do Modo de Fazer Viola-de-Cocho, reunião que contou com a
presença de artesãos e praticantes das diferentes modalidades de expressões musicais
associadas a esse instrumento, além de mestres cururueiros, artistas, representantes de
instituições culturais e educacionais do estado.
A Gerência de Registro participou, também. de diversas reuniões de trabalho para
acompanhamento e supervisão de processos de Regístro em andamento. de entrevistas nos
meios de comunicação para divulgação do Regístro e dos bens culturais registrados, dos
encontros da Câmara do Património Imaterial e do Conselho Consultivo e, ainda, dos seguintes

. Seminário sobre Património Naval promovido pelo DPI/Depam/l I'SR, Joinville.

. IV Ciclo de Palestras Qualidade em Alimentos: Gastronomia, Turismo e Cultura,
promovido pelo Centro de Excelência em Turismo (CET) da Universidade de Brasília

. l Encontro dos Mestres do Mundo, Fortaleza/CE.

. Aula Magna sobre a Gastronomia como Património Imaterial no ll Festival de
Gastronomia e Cultura da Cidade de Golas, Cidade de Goiás/GO.

e I' Encontro Nacional de Educação Patrimonial realizado pelo lphan no Convento de São
Cristóvão, Sergipe.

. ll Festival de Gastronomia e Cultura da Cidade de Goiás, Cidade de Goiás/GO.

. 111 Fórum "Catarinensidades" da Fundação Catarinense de Cultura. Florianópolis/SC.

eventos

1 1 Festival

Apoio e Fomento á Salvaguarda do Património Cultural Imaterial
A Gerência de Apoio e Fomento do Departamento de Património Imaterial do lphan tem por
missão desenvolver, implantar e acompanhar ações que contribuam para a melhoria das
condições sociais e materiais necessárias à produção, reprodução e transmissão de bens
culturais de natureza imaterial, e fomentam, na sociedade, sua preservação e valorização.
Essas ações são organizadas em iniciativas denominadas "Planos de Salvaguarda" e
constituem, ao lado do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) e do Registro, os
instrumentos básicos de implementação da política de salvaguarda da dimensão imaterial do
património cultural brasileiro.
Além da implementação de planos e ações dessa natureza, a Gerência de Apoio e Fomento
tem a função de monitorar e avaliar os impactos desses planos e de outros processos sociais,
culturais e económicos sobre a produção de bens culturais ímateriaisl de identificar parcerias e
captar recursos para projetos de salvaguarda junto a agências de fomentou de elaborar
pareceres sobre projetos de salvaguarda do património imaterial encaminhados ao Programa
Nacional de Apoio à Cultural de gerenciar os editais públicos do Programa Nacional do
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Património Imaterial e acompanhar os projetos fomentados por esse programa. Essas
atividades são realizadas em articulação com as ações de identificação e registro desenvolvidas
pelas demais gerências do DPI e com as ações em curso nas Superintendências Regionais do

O trabalho de apoio e fomento à continuidade de bens culturais imateriais é realizado também
pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, por meio dos seus projetos de identificação
e registro de referências culturais, de apoio a comunidades artesanais, de divulgação de artistas
populares e de divulgação, por diversos meios, da cultura popular (ver relatório anexo).

lphan

Ações Desenvolvidas
Planos de Salvaguarda
Os planos da salvaguarda são concebidos a partir de ações de inventário ou regístro, de
demandas sociais encaminhadas ao lphan ou de estudos e de pesquisas que identificam bens
em situação de risco de continuidade. Em 2005, devido aos recursos disponíveis, foram
priorizados os planos relacionados a bens culturais registrados até 2004 e a bens em risco de
desaparecimento(Ver quadro 3).

O Plano de Salvaguarda da Arte Gráfica Kusiwá destina-se à valorização dos conhecimentos
tradicionais da comunidade dos Wajãpi do Amapá, com vista ao seu desenvolvimento sócío-
ambiental. Destina-se, portanto, à preservação da tradição cultural desse povo como base para
o seu desenvolvimento. a partir da valorização de suas expressões gráficas e orais. O trabalho
de salvaguarda considera a especificidade dessas expressões diante de outras formas
indígenas e não indígenas, inclusive no que díz respeito ao seu valor enquanto meio de
afirmação identitária. O Plano de Salvaguarda da Arie Gráfica Kusiwa está sendo executado por
meio de convênio celebrado entre o lphan e o Instituto de Pesquisa e Formação em Educação
Indígena -- lepé, organização não governamental que. juntamente com o Museu do Índio. da
Funai, realizou o trabalho de registro desse bem cultural. Envolve ações de organização
comunitária e documental, de formação de pesquisadores da própria comunidade para a
continuidade dos trabalhos de regístro das expressões dessa cultura e fortalecimento das suas
formas de transmissão, além de ações de divulgação e intercâmbio de experiências.
Iniciado em 2004, o plano alcançou. até o final de 2005, os seguintes objetivos:

conclusão do projeto arquitetõnico executivo do Centro de Formação e Documentação

. realização do Primeiro Encontro de Pesquisadores Wajãpi e da oficina de arte gráfica e
arte verbal na Terra Indígena Wajãpit

' organização dos registros gráficos e orais e sua disponibilização aos Wajãpi por meio do
"Álbum Kusiwarã" e do "Álbum de Narrativas

Wajãpi

e

e

e

organização e digitalização de acervo fotográfico sobre a cultura Wajãpit
elaboração do projeto pedagógico da formação de pesquisadores wajãpi;

edição de documentário em vídeo, intitulado "Ma/rf' e com 20 minutos de duração.
referente à tradição mítica Wajãpi e como esta aborda a história da Fortaleza de
Macapál
instalação do Conselho Consultivo do Plano de Salvaguarda do Património Imaterial dos
Wajãpi do Amapál

realização do Seminário "Experiências Indígenas em Gestão e Pesquisa de Patrimónios

e

e

Culturais no Amapá e Norte do Para", para divulgação da experiência Wajãpi a outras
etnias da região e intercâmbio de experiências.

O Plano de ação para salvaguarda do Ofício das Paneleiras de Goiabeiras do Espírito Santo,
coordenado pela Gerência de Apoio e Fomento e pela 21' Superintendência Regional, está
sendo desenvolvido por meio de Termo de Parceria com a Artesol, OSCIP "Artesanato
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Solidário" e consiste, principalmente. no desenvolvimento de ações para a melhoria
organizacional e gerencial do grupo, assim como outras voltadas para criar condições de
melhor atendimento e inserção das panelas produzidas por essa comunidade em mercados
nacionais e internacionais. Para tanto, prevê-se a realização de oficinas que abordam questões
relacionadas ao associativismo, ao gerencíamento da produção, à formação de preços, entre

O comércio das panelas de barro de Goiabeiras está bastante desenvolvido, situação
incrementada após a divulgação do Registro desse ofício. Verifica-se, atualmente. a ocorrência
de uma demanda maior do que a capacidade de produção das paneleiras, o que, associado à
pressa em atender aos pedidos, já fez com que houvesse uma redução da qualidade dos
produtos. Um ponto a ser trabalhado. portanto, é uma melhor gestão das encomendas. de
modo a se dividir mais equilibradamente o trabalho entre as artesãs, promovendo-se um melhor
atendimento à demanda e uma melhor distribuição da renda gerada pela atividade.
As oficinas realizadas pela Artesol e pelo lphan têm o objetivo de reunir as artesãs em torno de
um objetivo comum, melhorar as condições de comercialização e empreender ações de
preservação ambiental, especialmente as relacionadas ao manejo da jazida de barro e ao
ambiente da produção. Nas reuniões realizadas com o grupo, em 2005. já foram constituídas as
seguintes comissões:

Comissão de organização comunitária para debater a reforma da sede, a higienização
do local, a utilização de uniformes. a valorização do bairro e a criação de um restaurante

Comissão de produto (ou matéria-prima) para organizar uma visita ao Vale do Mulembá.
a fim de avaliar o prazo de esgotamento do barreiro e discutir providênclasl
Comissão de divulgação. promoção e comercialização para questões relacionadas à
divulgação da produção (folders e catálogos), à autenticação dos produtos (criação de
um selo de qualidade que garanta a procedência da panela) e à participação do grupo
em eventos como feiras. festas e exposições.

outras

nolocal

O Plano de ação para salvaguarda do Samba de Roda do Recôncavo Baiano objetiva a
realização de ações relacionadas à preservação dessa manifestação musical. coreográfica e
poética. tais como a criação de uma escola para ensino e prática do Samba de Roda (dança e
música), a criação de um centro referência para reunião e divulgação do material audiovisual e
de pesquisa já produzido sobre essa forma de expressão, a implantação de oficina-escola para
fabrico e execução da viola machete - instrumento que a pesquisa para o Registro mostrou
estar em vias de extinção - e outras voltadas para a divulgação e promoção do bem cultural.
Este plano foi, inicialmente. executado por meio de termo aditivo ao contrato. celebrado entre o
lphan e a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão -- FAPEX, ligada à Universidade Federal
da Bahia. quando foram desenvolvidas ações relacionadas à preservação e documentação das
técnicas de fabricação e execução da viola machete. Ao fim desse contrato, celebrou-se Termo
de Parceria entre o IPHAN e a Sociedade Amigos da Cultura Afro-brasileira (Amafro) a
realização de ações relativas à organização dos grupos de samba de roda numa associação e
para divulgação desse bem cultural por meio da edição e distribuição de um CD com 22
músicas identificadas e selecionadas durante o processo de Registro.

A implementação do plano -- que foi sendo construído com os grupos de samba de roda
a partir da montagem do dossiê de Registro - tem obtido êxito em sua execução e contado com
a participação atava dos praticantes dessa forma de expressão por meio da recém criada
Associação de Sambadores e Sambadeiras do Recôncavo Baiano. Vale registrar o crescimento
da auto-estima dos componentes dos grupos, a ampliação de suas oportunidades no mercado
musical do estado e o aumento do respeito pelos que praticam essa forma de samba a partir do
seu Registro como Património Cultural do Brasil e sua proclamação como Obra-Prima do
Património Oral e Imaterial da Humanidade pela Unesco, em novembro de 2005. Cresceu,
também, o interesse de algumas prefeituras em apoiar os grupos locais e as ações do Plano de
Salvaguarda. inclusive no que diz respeito à identificação de imóveis para sediar a Associação
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de Sambadores e Sambadeiras do Recôncavo Baiano e o Centro de Referência do Samba de
Roda, onde também funcionará uma escola-oficina de instrumentos, música e dança. A escola-
oficina. que já tem funcionado em sedes provisórias, tem realizado apresentações dentro e fora
ao estaao

O desenvolvimento do plano de salvaguarda já produziu regístros audiovisuais das reuniões da
Associação em várias cidades do Recôncavo. das oficinas de transmissão do saber-tocar viola
machete e do resgate da fabricação artesanal desse instrumento, a partir dos poucos
exemplares existentes.
A constituição de uma Associação de Sambadores e Sambadeiras. congregando os vários
grupos de samba de roda do Recôncavo baiano, representa um notável avanço em termos da
organização dos grupos e da ampliação de suas capacidades relativas ao desenvolvimento de
projetos para a salvaguarda dessa expressão cultural. de modo autónomo e sustentável. Nesse
sentido, em poucos meses de funcionamento e como decorrência do processo de
reconhecimento e salvaguarda do samba de roda. a associação já obteve o patrocínio da
Petrobrás, através do Pronac, para a implementação das ações do plano de salvaguarda
relacionadas à implantação do centro de referência do samba de roda. Aguarda-se, no
momento, a aprovação desse projeto no Ministério da Cultura.

Edital de Mapeamento, Documentação e Apoio ao Património Cultural Imaterial
Um dos objetivos das ações de salvaguarda do património imaterial, implementadas pelo lphan,
é ampliar o mapeamento de referências culturais no território nacional, como base para a
formulação e implementação de políticas de registro. apoio e fomento. Nessa perspectiva, a
Gerência de Apoio e Fomento do DPI priorizou, em 2005, a publicação do primeiro edital
público do Programa Nacional do Património Imaterial (PNPI), destinado a fomentar projetos de

274

Quadro 3 - Ações de Salvaguarda do Património Imaterial

de Salvaguardam ca//zação l Un/jades Execuforas i gj@Parceüas l$gi Va/or

S:: ' :Zg::;H:'adio:!"";-;,«- $m =H;:::===:1:i m8$W ! ''.''','.
índios Wajõpi :,lgã@i© il9899$g@ê&ãlã jindíaena - iEpÉ$©ãâ i
Salvaguarda dasl - -

referências culturais dosjSãoGabrielda l laSR 1 1 aooE,>n
Povos indígenas do RiojCachoeira/AM l ' ''' 1 1 '''"''''
Uaupésllll

l il&$1Wg%gg18:iê l g3ü$12ãgãlllêllglêlggi%8ããl$ 1Sociedade Amigosl
! êãgg$&@8@@g@$@i 18$11$@@Êg @lãÊã$1&ãg@@l$ !da @gcuittJra $1$Afro:j

IH:EIT:; ::=nax'@lili l ' @lEEl:1111 ««.,«
l @@gg$&l ê@l:lãgêl$ 1 $ê%gjÊ$Bgãlã8j@!%;$j$gjà$j;êjgjPesquisa liga-i
l @g@g@&@l@@W l©©::@:1%l@$@$ W$@l#% li:APEX?lgl#gê$1#W2 1

Plano de Salvaguarda dol
Ofício das Paneleiras dejvitória/ES 6' SR 1 1 7.970,00

Salvaguarda das Culturasl
Populares: Exposições nal Rio de Janeiro/RJ 1 81%l:ãl$$1 :CNFCP l$1iê:$gli $q38911i@©l$g®g l 46.390,03
Sala do Artista Popularjg;l i



mapeamento documental, com tratamento de dados, nos estados onde foram recentemente
implantadas Superintendências Regionais do lphan3, e de promoção da sustentabilidade de
bens culturais imateriais. nas regiões Norte e Centro-Oeste - áreas historicamente pouco
atendidas pela ação institucional. O edital, denominado "Mapeamento. Documentação e Apoio
ao Património Cultural Imaterial", disponibilizou a instituições públicas e privadas sem fins
lucrativos, R$ 800.000,00 do Fundo Nacional da Cultura, obtidos através de convênio entre o
lphan e o Ministério da Cultura.
Este I' edital contemplou as linhas de ação do PNPI voltadas para a pesquisa, documentação e
tratamento de informação sobre bens culturais de natureza imaterial e para a melhoria das
condições de sustentabilidade e continuidade dessas manifestações.
Buscou, ainda, contemplar o espírito e o sentido do Programa Nacional do Património Imaterial
como instrumento de ampliação do conhecimento sobre as referências culturais brasileiras, de
atendimento e reconhecimento das demandas da sociedade nesse campo e de fomento à sua
participação direta e atava na salvaguarda do património imaterial. Apesar do
contingenciamento orçamentário, que provocou a liberação tardia dos recursos e prejudicou a
divulgação do edital, foram encaminhados 47 projetos ao lphan, dos quais ll foram
selecionados e considerados aptos para obtenção de até 80% dos custos previstos.
A Gerência de Apoio e Fomento realizará, ao longo de 2006, a avaliação técnica dos resultados
das ações fomentadas nesse primeiro edital, identificando outras demandas ou a oportunidade
de desdobramentos relativos à salvaguarda do património imaterial na comunidade ou
localidade envolvida. Esta avaliação é de fundamental importância para o entendimento da
demanda de salvaguarda, assim como para balizar futuras ações de fomento nesse campo.

Ações Complementares ao Trabalho de Apoio e Fomento

Prosseguimento da sistematização de informações e alimentação de banco de dados sobre
instituições e agências que realizam, fomentam ou financiam projetos de salvaguarda do
património cultural imaterial.

Este projeto. iniciado em 2004, tem por finalidade a identificação de parceiros e de fontes de
financiamento para projetos relacionados à salvaguarda do património cultural imaterial. As
ações desenvolvidas, em 2005, consistiram no aperfeiçoamento de ferramentas do banco de
dados e de sua alimentação com palavras-chave relacionadas à área de interesse das
instituições cadastradas, sejam estas financíadoras ou executoras de projetos.
Além das ações que envolvem execução do orçamento da área. a Gerência de Apoio e
Fomento também foi responsável pela análise de projetos de promoção do património imaterial,
encaminhados ao Pronacl por responder a solicitações de informação, por parte da Unesco.
relacionadas a bens submetidos ao programa "Proclamação de obras-primas do patrímânio oral
e imaterial da humanidade"; e por apoiar a Gerência de Registro na captação de recursos do
Fundo Nacional da Cultura para o Registro do Samba Carioca.

Participação em Fóruns e Eventos
Além da participação em reuniões técnicas para o acompanhamento e implementação de
projetos constantes do plano de ação da área para 2005, a Gerência de Apoio e Fomento
participou das Comissões de Seleção do I' Edital do PNPI e do Edital de Património Imaterial
do Programa Monumental do projeto "Cultura. Expressão e Liberdade". apoiado pela Gerência
de Projetos e Educação Patrimonial da Coordenação-Geral de Promoção do lphan e do I'
Encontro Nacional de Educação Patrimonial realizado pelo lphan no Convento de São
Cristóvão. em Sergipe.

Por fim. ressalte-se, ainda, o trabalho do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular --
CNFCP, vinculado ao DPI, que vem se empenhando do desenvolvimento de uma série de

3
Acre. Alagoas, Amapá. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Piauí, Paraíba, Rondõnia e Roraima
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ações que juntamente com o próprio Departamento e as Superintendências Regionais vêm
mobilizando e concretizando iniciativas que buscam valorizar e difundir a dimensão imaterial do
património cultural.

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Divisão de Planejamento
-Implementação do Sistema de Planejamento e treinamento, possibilitando o registro e
acompanhamento dos Planos de Ação pelas Unidades e Departamentosl
Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira, através de planilha
disponibilizada na Intranet visando o acompanhamento das Unidades Descentralizadas.
Departamentos e Coordenações Geral da execução física e financeira, atualizada
quinzenalmentel
Revisão e Avaliação do PPA 2006/20071
Orientação e acompanhamento da inserção das metas físicas
Informações Gerais e de Planejamento - Sigplanl
Acompanhamento e consolidação das Inspeções Técnicas informadas pelas unidades e
posteriormente enviadas ao MinC.

e no Sistema de

©

Divisão de Capacitação e Desenvolvimento DICAD

Cursos
A Parte Geral do Novo Código Civil.
Promoção: Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP
Local: Brasília/DF
Curso: "9' Congresso Internacional de Direito Ambiental - Paisagem, Natureza e
Cultura
"10' Congresso Brasileiro de Direito Ambiental"
Promoção: Instituto "0 Direito por um Planeta Verde
Local:São Paulo/SP
Atuação Proativa da Advocacia - Geral da União - Defesa do Património Público e de
outros Direitos e Interesses Difusos e Coletivos.
Convênios: da Solicitação a Prestação de Contas
Promoção: Contrei Consultoria e Treinamento
Local: Brasília/DF
Gestão de Protocolo nas Organizações Públicas
Promoção: Instituto Nacional de Capacitação.
Local: Brasília /DF

Formação de Pregoeiros.
Promoção: Centresaf: DF, RJ e RS.
Local: Brasília/DF. Rio de Janeiro/RJ e Porto Alegre/RS.
11 Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas'

Promoção: Ministério da Fazenda em parceria com Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
Local: Belo Horizonte/MG e Salvador/BA.
111 Encontro Nacional de Dirigentes de Recursos Humanos do SIPEC, Políticas de
Recursos Humanos, Ética e Cidadania.
Promoção: Secretaria de Recursos

Orçamento e Gestão.

e

Humanos do Ministério do Planejamento.
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Local: Brasília/DF
Gerenciamento de Projetos.
Promoção: Universidade de Brasília - UNB.
Local: Brasília/DF
Elaboração de Projetos.
Promoção: Universidade de Brasília - UNB.
Local: Brasília/DF
'Orçamento Público
Promoção: Universidade de Brasília - UNB.
Local: Brasília/DF
Gestão de Pessoas.

Promoção: Universidade de Brasília - UNB.
Local: Brasília DF

Curso Integrado de Ambiente Windows XP
Promoção: Eurodata.
Local: Niterói/RJ.
111 Encontro de Arquivos e Bibliotecas da Administração Pública Federal e 111 Seminário
Nacional de Comutação Bibliográfica
Local: Brasília/DF
Seminário de Gestão do solo urbano em centros históricos da América Latina.
Local: Quito/Equador.
Seminário Internacional de Museografia e Arquitetura de Museus.
Local: Rio de Janeiro/RJ.

PPA, Elaboração do Plano de Gestão por Programas.
Promoção: Universidade de Brasília - UNB
Local: Brasília/DF
"I Seminário Internacional sobe Aspectos Científicos da Preservação Documental"
Promoção: Abracor em parceria com a funarte e apoio da Vitae
Local: Rio de Janeiro/RJ.
Análise e Melhoria de Processos.
Promoção: Escola Nacional de Administração Pública em cooperação técnica com
Fundação Escola de Serviço Público nos termos do Convênio - TEM/SPPE/ENAP
Fotografia
Promoção: Universidade Estácio de Sá.
Local: Rio de Janeiro/RJ.
'Licitações e Contratos na Administração Pública"
Promoção: Universidade de Brasília - UNB.
Local: Brasília/DF
Curso de Fiscalização Ambiental.
Promoção: Centro Nacional de Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos.
Local: Ilhéus/BA.
"I Seminário de Execução Orçamentária e Financeira e Modalidade de Compras do
Governo Federal"
Promoção: Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão.
Local: Fortaleza/CE.
Treínamento Normativo pra utilização do SIASG - Módulo: Compras Eletrõnicas.
Promoção: Serpro.
Local: Curitiba/PR.
Apresentação de Trabalho no "I Encontro Interdisciplinar de Ecoturismo em Unidades
de Conservação
Promoção: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ.
Local: Rio de Janeiro/RJ

©

e

e

e

e

©

e

e

e

e

e

e

e
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e

e

e

Seminário "Arquitetura em Museus - Perspectivas Contemporâneas'
Promoção: Centro Cultural do Banco do Brasil e pela Expromus-
Local:São Paulo/SP
Palestra e Curso Prático de Restauro com Pedro Barbáchano e Ana Beny
Promoção: Associação Brasileira ed Encadernação e Restauro - ABER.
Local:São Paulo/SP
"A Importância da Pesquisa Científica para a Preservação de Acervos Arquivísticos"
Promoção: Centro Internacional para o Estudo da Preservação e Restauração
Património Cultural - ICCROM.
Local: Rio de Janeiro/RJ.
'Science in the Conservation of Arquivam Collections"
Promoção: ICCOM e Arquivo Naciona.l
l Encontro Nacional de Educação Patrimonial.
Local: São Cristóvão/SE.
Seminário: Museus: Pontes entre Culturasl Museus e Escolas em Movimento.
Promoção: DEMU
Local: Palácio Gustavo Capanema/Rio de Janeiro/ RJ.
Editoração Eletrõnica.
Promoção: SENAC, Rio de Janeiro/RJ.
Local: Rio de Janeiro/RJ.
Seminário Internacional - "0 Universo da França Antártica
Promoção: Museu Histórico Nacional.
Local: Rio de Janeiro/RJ.
Informática Básica.
Promoção: Universidade Verga de Almeida.
Local: Rio de Janeiro/RJ.
Autodesk Map 3D - 2005.
Promoção: Deskgraphic Computação Gráfica Ltda
Local: Rio de Janeiro/RJ.
Treinamento do Sistema de Planejamento de Plano de Ação.
Local: Brasília/ DF
Palestra e Curso Prático de Restauro com Pedro Barbáchano e Ana Beny.
Promoção: Associação Brasileira de Encadernação e Restauro -- ABER.
Local: São Pauta/SP
Arquitetura em Museus - Perspectivas Contemporâneas'
Promoção: Centro Cultural do Banco do Brasil/SP
Local:São Paulo/SP
Práticas de Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos/ Pregão.
Promoção: Centresaf/SP
Local:São Paulo/SP
Sistemas de Informação.
Promoção: lphan.
Local: Brasília/ DF

do

8

e

e

©

8

©

©

©

8

e

Total de servidores capacitados: 220

Afastamento do País
Participação em Eventos

Homem de Compleição Malsã Escutando o Barulho do Mar ou Os Dois Balcões,
Venezuela. ltália e Filadélfia. Acompanhar Obra de Arte Homme D'Une Complexion
Maslsaine.
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Participação de reuniões técnicas com a Diretora dos Museus Espanhóis, 111 Comissão
Mista de Cooperação Brasil/Espanha - Madre, Sevilha e Barcelona/ Espanha.
Intercâmbio Cultural e Científico com apoio da Fundação Carolina / Ministério de
Assuntos Estrangeiros da Espanha e CSIC/Ministério da Educação e Ciência, Madri /
Espanha
Intercâmbio Cultural e Científico.
Acompanhar obra "Crucifixo" atribuído a Guinta Pisano, pertencente ao Museu Belas
Artes para a exposição "Cimabue a Pisa - La pinttura pisa tra Guinta e Giotto" Pisa

Acompanhar obra pertencente ao Museu Belas Artes para a exposição "Cimabue a Pisa
- La pinttura pisa tra Guinta e Giotto" Pisa/ltália.
Acompanhar e apresentar exposição fotográfica sobre a vida e obra de Heitor Villa -
Lobos. como parte da XIV Feira Internacional do Livro de Havana.
Acompanhar obra "Retrato do Vice-Rei Luas Vasconcelos" que será transferida do EI
Museo Del Bardo, em New York/EUA para San Diego Museum, San Diego.

Representar o lphan no encontro "Inventariando o Património Cultural Imaterial",
Paras/França.
Acompanhar a desmontagem. embalagem translado e desembalagem da obra "Retrato
do Vice-Rei Luas de Vasconcelos" para Bass Museum, Miami/EUA.

Organizar exposição no âmbito do Ano Brasil - França 2005 que trata do século XIX no
F< rn q i l

Participar da inauguração da Exposição da Coleção Brasiliana no Musée de La Vie
Romantique, Paria/França
Acompanhar a movimentação da obra "Homme d'une Complexion Malsaine, Ecoutante
lê Bruit de la Mer" Filadélfia/EUA (obra do artista Salvador Dali pertencente ao Museus
Castro Maya).
Acompanhar desmontagem e embalagem da obra "Crucifixa" Pisa,/ltália.
Visitar os Museus de Áustria (Viena e Krems) para análise dos espaços, visando uma
Exposição da arte brasileira século XIX do Museu Nacional de Belas Artes.
Acompanhar a pintura de Lacar Segal1 .4t/fo Refrafo ///, que está participando da
Exposição Itinerante Retratos: 2000 anos de retratos latino-americanos, Miami, EUA.
Participar da Reunião da Comissão Mista Brasil/Chile, Santiago/Chile.
Participar da Conferência Anual do Comitê de Educação e Ação Cultural (CECA).
Bratislava/Eslováquia.
Participar e apresentar o trabalho intitulado "A Política de Museus no Brasil" na Jornada
de Trabalho com Representantes das Direções dos Museus dos Países do Mercosul.
Buenos Abres/Argentina.
Participar da Jornada de Trabalho com Representantes das Direções dos Museus dos
Países do Mercosul, Buenos Aires/ Argentina
Participar e apresentar a comunicação escrita intitulada "Ouro Preto, ontem e hoje", no
XI SAL - Seminário de Arquitetura Latino - americana. em Oaxtepec - México.
Acompanhar como courier a obra "Rei Mago Baltazar" na sua chegada ao Museu
Musée Dapper, Paris/ França.
Acompanhar a desmontagem, embalagem e destinação temporária das coleções
públicas e privadas de objetos etnográficos e arqueológicos, Paras/França
Acompanhar as atividades desenvolvidas pelo lphan na programação oficial do
Ministério da Cultura no Espace Bresil. Paras/França.
Acompanhar a desmontagem translado e desembalagem da obra de arte "Retrato do
Vice - rei Luis Vasconcelos", em Washington, Estados Unidos.
Participar do Simpósio "0 Açúcar: Cinco Séculos de História", Havana Cuba.
Participar do "I Encontro Nacional sobre Património Cultural Imaterial"
Medelín/Colõmbia

/ltália
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Participar da "Vlll Sessão do Comitê Intergovernamental sobre Propriedade Intelectual -
OMPI, Genebra/Suíça.
Cursar Pós - Graduação "stricto senso na Universidade Essex, na Grã Bretanha.
Visita Técnica em Madri e Barcelona, vistoria ao Museu Barbier Muller na Espanha e
Estágio no Programa Correntes do Mundo Paras/França.
Participar do XVll Festival Internacional de Música de Mordia Miguel Bernal Jiménez,
Morélia/México.

Acompanhar as obras de Tarsila do Amaral "Auto - retrato", pertencentes ao acervo do
Museu, Paria/França.
Participar como representante do Governo Brasileiro na Assembléia Geral do ICCROM
(Centro Internacional de Estudos e Preservação e Restauração de Bens Culturais).
Romã/ltália.

Participar do Colóquio Franco - Brasileiro "Diversidade Cultural, uma questão
económica", Paria/França.
Participar como representante do Governo Brasileiro na Reunião de Especialistas em
Prevenção do Tráfico Ilícito de Bens Culturais na Oficina Regional de Cultura para
América Latina. em Cuba
Participar do 111 Curso Oficina para Conservação, Gestão e Desenvolvimento
Sustentável das Missões Jesuíticas dos Guaranis, Assunção/Paraguaí.
Participar da Reunião da Comissão Técnica de Património. em Montevidéu/Uruguaí.
Participar como palestrante do Colóquio França - Brasil. em Paras/França.
Participar da ll Reunião do Programa Unesco "La Voz de los Sin Voz", Buenos
Abres/Argentina.
Participar do Programa "Estágio em Tratamento de Conservação de Obras de Arte"
Madrid/Espanha.
Participar como membro do Júri Internacional para o Programa da Unesco de
Proclamação das Obras-Primas do Património Oral e Imaterial, Paris/França.
Participar da Conferência "Modernitá Molteplici e Salon Globale: Dove i Mondi Dell'arte
si Incontrano", em Veneza, ltália e da curadoria da Exposição "Tarsila do Amaram/Léger
Paris/Fiança.
Participar da Reunião de Altos Funcionários Governamentais dos Países Árabes e Sul-
Americanos,
Doutorado em Conservação e Restauração de Bens
Politécnica e Valência/Espanha.
Participar como Curadora da Seção de Gravura para a exposição dos desenhos do
arquíteto Le Corbusier, Fundação Le Corbusier. Paras/França.
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Culturais na Universidade

Pós-Graduação
Total de servidores que cursaram pós-graduação 15

Estagiários
Total de estagiários de nível superior e médio: 202

Área de Recursos Logísticos
Consolidação da Política de Descentralização. implementadas pelo DPA para
2004/2005: ação desenvolvida junto às Unidades Descentralizadas do lphan, visando a
contratação de serviços e compras. 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.
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© 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).

Coordenação de Informática

Sistema de Informações do IPHAN: modelo conceptual que traça os objetivos necessários
para a convergência de ações que possibilitem a construção de um padrão tecnológico para o
desenvolvimento de sistemas. infra-estrutura e recursos humanos.

Sistemas
. Modulo do Inventário Nacional de Referencias Culturais: inicio do desenvolvimento deste

modulo dentro do padrão tecnológico adotado, possibilitando a integração aos demais
módulos desenvolvidos ou a desenvolverá

. Modulo de Planejamento: implantação e treinamento deste modulo, possibilitando o
registro e acompanhamento dos Planos de Ação pelas Unidades;

. Modulo de Património: ferramenta corporativa em fase de implantação, voltada a gestão
via Web dos bens patrimoniaisl

. Modulo de Recursos Humanos: possibilita a gestão atualizada de pessoal através da
base de dados do SIAPE

Infra-estrutura
Software: em fase de aquisição das ferramentas de SIG (Sistema de Informações

Geográficas) e CAD, contempladas no Sistema de Informaçõesl
- Link Internet: aumento do link da Internet na Administração Central com a entrada em

operação da Rede Corporativa do Governo Federal (Infovia), possibilitando a melhora na
velocidade de acesso aos Serviços e Sistemas Corporativos.

Pagina da Intranet: inicio de operação da nova pagina dinâmica da Intranet, possibilitando a
inserção de informações diretamente pelas áreas da Administração Central responsáveis pelo
conteúdo a ser publicado.
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