
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 3

ARQUITETURA ESPECIAL
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

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

MUNICÍPIO: RIO DO OESTE

Denominação do Local: Antiga Cervejaria

Nome e Endereço do Proprietário Atual: O imóvel pertence  à Sra. Romilda Pisetta, Rua Ribeirão 
Pisetta, Rio do Oeste. SC

Nome  dos  Proprietários  Anteriores  e  Datas  de  Propriedade  do  Imóvel:  O terreno  sempre 
pertenceu à família Pisetta. Sendo os primeiros proprietários os Senhores Vidal Pisetta e Cláudio 
Pisetta, de 1957 a 1969.

Endereço de Localização do Imóvel: Localidade de Ribeirão Pisetta – Rio do Oeste

Importância do Imóvel para a Coletividade:  Assim como o alambique, o imóvel representa as 
primeiras atividades industriais realizadas em nosso município. É o resgate de um pedaço de  nossa 
história.

Breve Histórico do Imóvel:  O imóvel foi construído no ano de 1957 pelo Sr. Cláudio Quintino 
Pisetta. Ali se produzia refresco. E também licor de vários sabores. O local servia também  como 
depósito de  Cerveja e várias Indústrias da região (daí denominação de Cervejaria). Foi utilizado para 
este fim até meados dos anos 60 sendo depois desativado.

Uso Original do Imóvel: o imóvel foi construído com o objetivo de ser uma fábrica de refresco.

Uso Atual do Imóvel: atualmente o imóvel é utilizado como depósito residencial

Proposta de Uso para o Imóvel: A família pretende restaurar o imóvel e fazer ali um mini museu 
industrial.

Estado de Conservação Atual do Imóvel:  ótima

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.) O imóvel 
apresenta-se em  bom estado de conservação. É necessário rever o revestimento das paredes e a 
pintura.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:

Nome e Assinatura do Agente Cultural: JUDITE MOSER PISETTA

Data de Preenchimento do Formulário: RIO DO OESTE, 09/03/05


