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 Eu, Ramon Wollinger, Prefeito Municipal de Biguaçu, em 
cumprimento ao disposto no Artigo 9°, § 4° da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, CONVOCO as entidades civis organizadas e a população em 
geral para a AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada às 14 horas do dia 
13 de junho de 2019 no auditório da Secretaria de Educação, situado na 
Rua Hermógenes Prazeres, Bairro Centro, com o objetivo de apresentar 
e avaliar o cumprimento das metas físicas e fiscais estabelecidas para o 
1º QUADRIMESTRE DE 2019.
 A sua participação é muito importante.

Biguaçu, 07 de junho de 2019.
RAMON WOLLINGER - Prefeito Municipal
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Proposta para que espaço cultural ao ar livre no Sul de SC, que preserva métodos de 
trabalho dos colonos, se torne Patrimônio Cultural Brasileiro, será analisada pelo Iphan

Museu pode ser tombado
Criado para ser a memó-

ria viva da imigração e 
da colonização da re-

gião do Sul de Santa Catarina, 
o Museu ao Ar Livre Prince-
sa Isabel, em Orleans, terá 
sua proposta de tombamento 
apreciada pelo Conselho Na-
cional do Patrimônio Cultural 
na quarta-feira (12), na sede 
do Iphan (Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico 
Nacional). O espaço cultural 
preserva de maneira viva e 
dinâmica as técnicas e os mé-
todos de trabalho dos colonos 
chegados entre meados do sé-
culo 19 e início do século 20.

Além de ser um espaço 
que dá visibilidade à contri-
buição do imigrante europeu 
para a cultura nacional e o 
desenvolvimento da região, 
o acervo do Museu ao Ar Li-
vre Princesa Isabel representa 
um momento pré-industrial 
da história da tecnologia no 
Brasil, onde conviviam o uso 
de máquinas e o artesanato. 
Assim, trata-se de um pe-
dido de tombamento rela-
cionado diretamente com a 

atuação do Iphan no campo 
do patrimônio industrial e 
da industrialização do Brasil, 
valorizando o aspecto cultu-
ral do universo do trabalho. 
Caso aprovada pelo Conselho 
Consultivo, a proteção federal 
ao museu valoriza a presen-
ça do elemento da imigração 
europeia na formação do país, 
contribuindo para a diversi-
dade de etnias e elementos 
que formam o rico Patrimô-
nio Cultural Brasileiro.

Para a presidente do 
Iphan, Kátia Bogéa, a apro-
vação do Conselho reforçará 
a campanha Patrimônio cul-
tural do Sul: turismo cultural 
como ativo para o desenvolvi-
mento das cidades históricas, 
lançada pela instituição no 
início de 2019. “O reconheci-
mento do Museu de Orleans 
não apenas aumenta a parti-
cipação da região Sul no Pa-
trimônio Cultural, como re-
conhece a participação desses 
povos imigrantes na constru-
ção da nação brasileira, com 
seus saberes, seus costumes e 
sua cultura”, enfatizou.

Roda d´água da 
Atafona é uma 
das atrações do 
Museu ao Ar 
Livre Princesa 
Isabel

 ACERVO DO MUSEU ABERTO DE ORLEANS/ND

Visita interativa
Inaugurado em agosto de 

1980, o museu pertencente à 
Fundação Educacional Barriga 
Verde, e ocupa um terreno de 
20 mil m². Seguindo a proposta 
de um museu vivo, ele dá 
prioridade à interação com a 
comunidade, à recuperação 
de narrativas não oficiais e 
à participação de pessoas 
comuns no processo histórico. 
O visitante pode conhecer um 
antigo engenho de farinha 
de mandioca, monjolo, 
oficinas artesanais, balsa, 
ferraria e a Casa de Pedra, 
edifício que abriga o Centro de 
Documentação Histórica Plínio 
Benício. “O reconhecimento 
será um marco para o museu e 
para nossa cidade, pois tornará 
de relevância nacional esse 
que já é um patrimônio do 
Estado. Vai valorizar a história 
da imigração catarinense”, 
afirmou a diretora do museu, 
Valdirene Böger Dorigon. 


