
Página 140 de 197 

 

 

 



Página 141 de 197 

 
 

 

 

 



Página 142 de 197 

 

 

 

 

NOVAS INFORMAÇÕES 

Designação:   Fazenda Eldorado - Sede 
Proteção Legal Proposta: (   )Tombamento  (   )Registro  (   )Entorno de bem tombado   (  )Registro documental 
(  )Restrições de uso e ocupação     (   )Sem interesse de preservação     (X )Manutenção / Atualização do Inventário   
Motivação do inventário:  
 Prédio de arquitetura simples, remete às moradias da área rural. Toda a estrutura do conjunto mantém o 

estilo tradicional de fazenda de leite, com ordenha manual, moinho, engenho e tachas de cobre, preservando o 

modus vivendi original. 

 
Medidas de Proteção e Salvaguarda: 
 O contato com os proprietários, quando da elaboração do inventário e de suas atualizações, é o 

momento propício para o esclarecimento quanto à importância da preservação dos bens de interesse histórico, 

cultural e arquitetônico. É nessa conversa que se dá a devida valorização ao bem, muitas vezes sequer cogitado 

pelos proprietários. Sempre levamos a pasta com os inventários já realizados na área e damos ciência de sua 

importância para o distrito, para o município e para a população local. 

O proprietário tem interesse de manter toda a estrutura da fazenda intacta, inclusive com curral de 

ordenha manual, moinho, engenho, tachos, etc. 

 
Proprietário atual: Misael Artur Ferreira Varella 
Análise do Estado de Conservação:  
Na atualização de 2021 a edificação foi encontrada em ótimo estado de conservação.  

Fatores de Degradação: A falta de ocupação e de manutenção provoca a deterioração do prédio. 
Medidas de Conservação: fazer revisões mais constantes  
Intervenções: Depois do inventário inicial (2017) não foram encontradas novas intervenções (atualização de 2021) 
Dados Históricos: Nos anos 1940, quando a fazenda ainda era chamada de Fazenda Socorro e pertencia ao Capitão 

Antonio Augusto da Fonseca, havia uma escola de 3ª série  

 
Outras informações: O proprietário atual, Misael Artur Ferreira Varella foi eleito pela segunda vez para deputado 

federal para o período de 2020/2023. Misael Artur Ferreira Varella é natural de Muriaé (MG), nascido em 27 de 

novembro de 1963. Filho de Lael Varella e Maria da Glória Ferreira Varella. Casado com Regina Varella.  

Misael Varella é formado em Administração de Empresas, com MBA Executivo em Gestão Empresarial e 

também o módulo Internacional, em Lisboa – Portugal, ambos, pela Fundação Getúlio Vargas. Atuou na 

ScanRio, uma das empresas de sua família e nas COVEPES (Comércio de Veículos Pesados) nas cidades de 

Muriaé e Governador Valadares. Foi diretor responsável da Varella Veículos – concessão da GM, em Belo 

Horizonte. Com a simplicidade, que lhe é peculiar, manteve uma relação muito presente também com a 

atividade agropecuária. Criador de gado Girolando e Gir leiteiro há 30 anos é respeitado pelo Brasil afora e 

levou o nome de Muriaé aos quatro cantos do país com os famosos Leilões da Fazenda Eldorado, que sempre 

reuniram grandes criadores. Destaque entre os produtores rurais pela mistura de diálogo fácil e habilidade 

conciliadora, foi eleito para a presidência do Sindicato Rural de Muriaé, no período de 2002 a 2003. Foi também 

diretor da Unifaminas, nos campi de Muriaé e Belo Horizonte, desenvolvendo inúmeros projetos sociais em 

benefício das comunidades atendidas pela instituição. Participou de todo o processo de criação da Fundação 

Cristiano Varella, instituição criada por seu pai Lael Varella, estando sempre em contato direto com os 

pacientes e familiares procurando manter um atendimento humano, de qualidade e respeitoso a todos que 

necessitam de tratamento nesta instituição. Em 2015, na sua primeira eleição em âmbito federal, colocou-se 

entre os candidatos mais votados de Minas Gerais e do país, pelo Democratas. Com 258.363 votos, foi o terceiro 

mais votado no estado – o campeão entre os estreantes – e o 15º mais votado em todo o país. Em 2019 foi 

novamente eleito para o período 2020/2023. 

 
Situação atual: A sede permanece fazendo apoio das atividades da fazenda, hospedando visitantes e eventualmente 

técnicos em agropecuária vindos de outras cidades para realizarem serviços diversos. 

 
Ano do inventário: 2017 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 

Inventários anteriores: 

 

    
Foto do primeiro inventário feito em 12 de setembro de 2017 (João Vargas)                                                         
 

Registro Fotográfico Atual: 
 

 
22/09/2021. Vista da fachada frontal da Fazenda Eldorado. (atualização de 2021) Autor: 

Everton Ribas Freitas  
 

 
22/09/2021. Vista da fachada lateral esquerda com o acesso secundário ao casarão. 

(atualização de 2021) Autor: Everton Ribas Freitas  
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22/09/2021. Vista da área gourmet coberta, ligada com o casarão por uma passagem coberta. 

(atualização de 2021) Autor: Everton Ribas Freitas  
 

 
22/09/2021. Vista do acesso secundário, na fachada lateral. (atualização de 2021) Autor: 

Everton Ribas Freitas  
 

 
22/09/2021. Vista do depósito ao lado da área gourmet, com uma área de garagem. 

(atualização de 2021)  Autor: Everton Ribas Freitas  
 

 

 

Inventário: João Carlos Pereira Vargas Data: setembro de 2017 

1ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: setembro de 2021 

 

 

 

 

 


