
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 1

ARQUITETURA DIFERENCIADA
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

MUNICÍPIO:  PRESIDENTE NEREU

Denominação do Local: MOINHO

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Pertence ao Senhor Nelson Raitz, localizado na SC 429, Barra 
Rio Antinha.

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:  O fundador foi  o Senhor 
Alberto Raitz no ano de 1950. Em 1990 esse veio a falecer onde passou seu bem para o seu filho Nelson 
Raitz. 

Ano de Construção: 1950

Endereço de Localização do Imóvel: SC 429- Barra do Rio Antinha.

Importância do Imóvel para a Coletividade: Atender as necessidades dos munícipes.

Breve Histórico do Imóvel:  Construído por Alberto Raitz, com o objetivo de diversificar  o próprio 
sustento e atender as necessidades. No início houve uma certa resistência de seu trabalho porque era 
novidade e o mesmo precisaria conquistar a confiança  da comunidade. Com o passar dos anos houve uma 
grande progressão  onde as pessoas passaram a valorizar os produtos por ele produzidos.                       

Uso Original do Imóvel: Era descascador de arroz, farinha de mandioca e fubá.

Uso Atual do Imóvel: Desativado, porém em condições de funcionamento se restaurado.

Proposta de Uso para o Imóvel: Preservação histórica, familiar e atração turística. 

Estado de Conservação Atual do Imóvel: Desativado, mas em condições de uso se restaurado. 

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.)

Nunca foi reformado.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel: Devido a curiosidade das pessoas vindas de outros 
municípios e também  do nosso em conhecer como se dava o processo de transformação dos alimentos, 
sendo que  o lugar por si só apresenta uma rica beleza natural.     

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Alvarina Cadilhac Feuser 

Adriana Pedroni de Melo

Data de Preenchimento do Formulário: Presidente Nereu, 16 de maio de 2006.
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