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ARQUITETURA Especial 
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Barragens/Represa, Chaminés, Estufas de Fumo, Moinhos, Rodas d’água, Pontes, Carvoeiras, Alambiques, etc.)

MUNICÍPIO: Mirim Doce

Denominação do Local:  Escritório Agro Industrial Bruno Heidrich

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Mirim Artefatos de Madeira Ltda

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:
Agro Industrial Bruno Heidrich – 1960 – 2001; e Mirim Artefatos de Madeira Ltda – 2001 

Endereço de Localização do Imóvel: Rua Geraldo Cardoso, Centro – Mirim Doce - SC

Importância  do  Imóvel  para  a  Coletividade:  O  imóvel  representa  a  memória  da  empresa  que 
representou o desenvolvimento industrial e econômico do município em tempos passados. A preservação 
deste imóvel, além da preservação da memória da empresa, preserva também traços da arquitetura alemã, 
vindos com os colonizadores no início do século passado.

Breve Histórico do Imóvel: O crescimento da empresas Agro Industrial Bruno Heidrich fez surgir a 
necessidade de implantar  uma unidade administrativa em Mirim Doce,  visto  que a  administração da 
empresa era feita no escritório central situado em Rio do Sul. Por volta de 1960 iniciou-se a construção da 
unidade administrativa junto à unidade produtiva na localidade de Mirim Doce. Nos anos seguintes, o 
imóvel recebeu visitas do cenário político regional e estadual, principalmente quando da inauguração da 
usina  de  produção  de  energia  elétrica  da  empresa.  Nomes  como Irineu  Bornhausen  e  Nereu  Ramos 
aparecem como visitantes ilustres que marcaram presença na vida da empresa e do imóvel em questão.

Uso  Original  do  Imóvel:  Escritório  da  empresa  Agro  Industrial  Bruno  Heidrich  e  loja  de  secos  e 
molhados.

Uso Atual do Imóvel: Escritório da empresa Mirim Artefatos de Madeira Ltda.

Proposta de Uso para o Imóvel: O proprietário tem interesse de preservar o imóvel para uso, em parte 
como escritório da empresa, e em parte salas para locação.

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Satisfatório

Caso o Imóvel passou por alguma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e quais os 
materiais  que  foram utilizados  nessa(s)  reforma(s)  (tijolo,  cimento,  argamassa,  etc.)  Foram feitas 
divisórias, em madeira, para divisão do escritório, além disso, somente manutenção.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: Com o objetivo de abrigar o escritório da empresa 
Agro Industrial Bruno Heidrich, no início, além do escritório, funcionava também uma loja de secos e 
molhados para atendimento à população da localidade. Conta-se que os agricultores compravam durante o 
ano e pagavam somente após a venda da colheita; em alguns casos pagavam com produtos agrícolas como 
a mandioca, visto que a empresa possuía uma fecularia. Por ser o fundador, senhor Bruno Heidrich, um 
articulador político da região, o imóvel recebeu importantes visitas de autoridades políticas de respaldo 
estadual como Irineu Bornhausen, Celso Ramos entre outros.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: JAIME ODORIZZI
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