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NOVAS INFORMAÇÕES 
Designação:   Hotel Elite 
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 singular forma um núcleo harmonioso de prédios com características próprias da 

época da construção da Rodovia Rio-Bahia em seu trecho urbano no município. 
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. 

 
Proprietário atual: Elizabeth Campos 
Análise do Estado de Conservação O hotel e os estabelecimentos comerciais do térreo estão em atividade e mantêm o 

prédio conservado e sempre com pintura nova. 
Fatores de Degradação: A falta de manutenção provoca a deterioração do prédio. A proximidade com a BR causa trepidação e muita 

sujidade própria de áreas situadas perto de via asfáltica. 
Medidas de Conservação: fazer revisões mais constantes e limpezas periódicas. 
Intervenções:    A família fez algumas modificações na área do entorno, dentro do terreno ao qual pertence. 

(atualização de 2015) 

Algumas mudanças descaracterizaram o prédio como a troca das janelas em madeira do segundo andar por 

vidro blindex fumê. (atualização de 2021) 

 
Dados Históricos: Aristóteles Campos possuía diversas casas comerciais no centro da cidade, todas 

ligadas a transporte. Agências de automóveis, caminhões, oficinas, transportadoras de cargas e de passageiros. 

“Em 1950, e faz construir no Bairro da Barra, nas imediações do Km 197 da Rio-Bahia, uma moderna e bem 

montada Agência, vendendo peças para todos os tipos de carros, representando os produtos Shell, distribuindo 

caminhões Internacional e os carros Jeep Willys, Overland. A firma tinha 47 funcionários.” (texto da Muriaé 

em Revista, publicada  em 1952). 

Antes o prédio possuía apenas um andar onde funcionavam um restaurante, a agência de Silvério 

Campos de caminhões e tratores, além do posto de gasolina. Em fins dos anos 1960 foi construído o segundo 

andar para abrigar o hotel. Nos anos 1980 funcionou neste local uma grande agência de automóveis Volkswagen 

e a Autopeças São Cristóvão Ltda.  (atualização de 2015) 

 
Outras informações: Insc. Cadastral: 1.02.002.0148.003 (atualização de 2021) 
Situação atual: O edifício abriga atualmente a Soma Energia Solar de propriedade de Gláucio Batista, a Dudu 

Auto Elétrica cujo proprietário é Gerson Rocha de Souza e o Hotel Elite, que ocupa todo o segundo andar cuja 

proprietária é Carmem Lúcia Silveira de Faria Campos 

 
Ano do inventário: 2005 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 

Inventários anteriores: 

   
Foto da atualização de 2011 (João Vargas)                                                         Foto da atualização de 2015 (João Vargas) 
 

 

Registro Fotográfico Atual: 
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01/10/2021. Vista da fachada frontal, frente para a Rodovia Rio-Bahia (BR-

116). Autor: Everton Ribas Freitas 

 

 
01/10/2021. Vista da fachada lateral do hotel. Autor: Everton Ribas Freitas  

 

 

 

 
08/11/2021. Vista da torre, com seu desenho que 

alarga no topo, com placas de identificação hotel. 

(atualização de 2021) Autor: Breno Zamboni Silva 

 08/11/2021. Vista da torre, com seu desenho que 

alarga no topo, com placas de identificação hotel. 

(atualização de 2021) Autor: Breno Zamboni Silva 
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Fotografia encontrada na Muriaé em Revista, publicada  em 

1952 mostrando o aspécto original antes das ampliações – 

Acervo do Memorial Municipal de Muriaé 

 

   
Fotografia encontrada na Muriaé em Revista, publicada  em 1952 – Acervo do Memorial Municipal 

de Muriaé / Fotografia do Sr. Aristóteles Gomes Campos - – Acervo do Memorial Municipal de 

Muriaé 

 

 
Foto do prédio sendo ampliado (segundo andar) nos anos 1960. Foto do acervo do Memorial Municipal 

de Muriaé 
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Foto do prédio nos anos 1980 quando funcionava aí a Agência Volkswagem e a Auto Peças São 

Cristóvão. Foto do acervo do Memorial Municipal de Muriaé 

 
 

1ª Atualização: Flávia Alves Junqueira Data: janeiro de 2011 
2ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2015 
3ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2021 

 


