
PROJETO RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

FORMULÁRIO 1
ARQUITETURA ESPECIAL 

(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)
(Barragens/Represa, Chaminés, Estufas de Fumo, Moinhos, Rodas d’água, Pontes, Carvoeiras, 

Alambiques, etc.)

MUNICÍPIO: Vidal Ramos
Denominação do local: Casa do Ivo Junglos
Nome e Endereço do proprietário atual: Ivo Junglos – Estrada Geral – Salseiro - Vidal 
Ramos.
Nome dos proprietários anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:
Antonio Boing – 1945
Fridolino Junglos - 1967
Ivo Junglos - 2006
Ano de Construção – 1945
Endereço de localização do Imóvel – Estrada Geral, S/N – Salseiro – Vidal Ramos.
Importância do Imóvel para a coletividade – Como o primeiro proprietário foi um grande 
alfaiate,  todas as pessoas dessa e de outras comunidades procuravam seus serviços.  Na 
década de 70 foi muito freqüentada por jovens da comunidade que se reuniam para tocar 
violão e cantar. 
Breve Histórico do Imóvel – Foi construída na época que outras casas foram construídas na 
comunidade. Geralmente por mutirões formados por familiares e amigos, sendo que o estilo 
de todas as casa dessa comunidade tinham grandes semelhanças.
Uso Original do Imóvel – residência e alfaiataria.
Uso Atual do Imóvel – residência.
Proposta de uso para o Imóvel – Residência e alfaiataria
Estado de Conservação do Imóvel – Vai ser trocado o telhado nesse ano de 2006.
Caso o Imóvel passou por uma reforma, descrever como e quando foi feita a mesma e 
quais os materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (cimento, tijolo, argamassa, etc).
Passou por uma reforma em 1982 – usou-se telhas, pintura, calhas.
1990 – acrescentou-se uma cozinha e uma garagem.
Observações  Gerais/Curiosidades  sobre  o  Imóvel: As  paredes  internas  da  casa 
permanecem  as  mesmas,  passando  por  pinturas  procurando  preservar  a  cor  branca. 
Apresentava pinturas com flores próximas ao teto. O jardim, construído junto com a casa 
permanece o mesmo, somente mudam as flores.

Nome e Assinatura do Agente Cultural:
Data de Preenchimento do Formulário:


