
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 3

ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Arquitetura Hospitalar, Arquitetura Industrial, Arquitetura Religiosa, etc.)

MUNICÍPIO: Presidente Getúlio

Denominação do Local: Mercado Griboski

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Valmor Griboski – Rua: Curt Hering, 4530

Nome dos  Proprietários  Anteriores  e  Datas  de  Propriedade do Imóvel: Cooperativa  Hansa  (não 
conseguimos com os donos atuais saber quem eram os donos)

Ano de Construção: 1925

Endereço de Localização do Imóvel: Rua: Curt Hering, 4530

Importância do Imóvel para a Coletividade:  preservar a cultura e manter  intacta a arquitetura dos 
colonizadores, este é um dos mais antigos da cidade. 

Breve Histórico do Imóvel: no início era cooperativa CONSUM, comprava leite dos sócios e fazia  nata, 
queijo e manteiga. Após alguns anos faliu e foi vendida p/ a cooperativa Hansa, que continuou  com a 
atividade de compra de leite dos seus sócios, que na maioria das vezes comprava alimentos, materiais 
agrícolas, roupas em troca de leite. A Hansa era uma rede de empresa. Essa filial estava ligada com a de 
Ibirama. 

Uso Original do Imóvel: comercial

Uso Atual do Imóvel: comercial, mercado

Proposta de Uso para o Imóvel: nenhuma

Estado de Conservação Atual do Imóvel: bom

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.)  Última reforma 
em 1994, foi utilizado cimento, argamassa e tinta.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:  arquitetura alemã, usava o esqueleto de madeira 
bruta serrada a mão. Os tijolos eram mais baratos que tabuas já que tinham que ser serrados a mão. 
Também a forma do esqueleto é porque não tinha cimento e era uma maneira de dar sustentação.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Ana Paula da Silva

Adriana R. W. F. Minusculi

Data de Preenchimento do Formulário: 23/06/2006


