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NOVAS INFORMAÇÕES 
Designação:   Líder Comércio de Indústria LTDA 
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 grandes dimensões sendo a primeira agência a se instalar na região da Rodovia Rio-Bahia. 

 
Medidas de Proteção e Salvaguarda: 
 Procurando diminuir a depredação do patrimônio da cidade, estão sendo realizadas algumas ações de 

conscientização quanto à importância de se preservar o patrimônio histórico como a palestra “Sentir-se Parte”, 

que gerou bom resultado. 

 
Proprietário atual: José Braz e filhos 
Análise do Estado de Conservação: Na atualização de 2021 a edificação encontrava-se em ótimo estado de 

conservação com paredes e pintura sem degradação. 

 
Fatores de Degradação: A falta de ocupação e de manutenção provoca a deterioração do prédio. 
Medidas de Conservação: fazer revisões mais constantes  
Intervenções: Entre o inventário realizado em 2005 e sua atualização em 2009 a fachada se manteve intacta. Na 

atualização de 2015 foi constatada uma modernização da fachada com um novo letreiro integrado a uma 

estrutura em cor azul em forma de um portal avançado à frente da entrada do salão de exposição dos novos 

modelos. Depois da última atualização (2015) nenhuma modificação foi realizada na fachada porém foi 

acrescentado um totem nas cores cinza e azul, iguais à fachada, com o símbolo da Chevrolet em alto relevo na 

parte de cima. 

 
Dados Históricos: O prédio foi projetado pelo arquiteto Braz La Gatta, na époco recém formado, onde já podia-se 

notar os elementos modernista que se tornou característica de sua produção posterior. O arquiteto é o autor de 

diversas outras concessionárias de automóveis do Grupo Líder, proprietários desde 1967. 

 
Outras informações:  
 A firma conta com a parceria de várias entidades sociais e escolares. (Atualização de 2009) 
 A empresa mantém sempre uma enorme bandeira do Brasil hasteada à sua frente. Na época de Natal 

uma decoração especial é instalada com uma grande árvore com luzes coloridas, além de figuras natalinas, 

contornadas por lâmpadas led, espalhadas pelo gramado em volta da edificação. (Atualização de 2015) 

 
Situação atual: O prédio está em excelente estado e é uma das concessionárias mais importantes do Grupo Lider. 
Ano do inventário: 2005 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 

Inventários anteriores: 

 

 

  
 Atualização de 2009                                                                            Atualização de 2015 
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Registro Fotográfico Atual: 

 

 
07/10/2021. Vista da concessionária de automóveis. (atualização 

de 2021) Autor: Everton Ribas Freitas 

 

 
07/10/2021. Vista da oficina de automóveis, pertencente a própria 

concessionária. (atualização de 2021) Autor: Everton Ribas Freitas 

 

 
08/11/2021. Vista do pórtico com logotipo da concessionária. 

(atualização de 2021) Autor: Breno Zamboni Silva 
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08/11/2021. Bandeira do Brasil sempre 

hasteada a frente da edificação. (atualização de 

2021) Autor: Breno Zamboni Silva 

 08/11/2021. Detalhe do totem com o 

logotipo da concessionária. (atualização de 

2021). Autor: Breno Zamboni Silva 

 

 
Árvore de Natal iluminada montada a frente da edificação. Fonte: acervo do 

Memorial Municipal de Muriaé. 

 

 
Foto de 1978 com funcionários e dois dos proprietários Bráulio e 

Gilberto Braz. Fonte: acervo do Memorial Municipal de Muriaé. 
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Foto cartão postal, em que a edificação aparece a direita, nos anos 

de 1970. Fonte: acervo do Memorial Municipal de Muriaé. 
 

1ª Atualização: Flávia Alves Junqueira  Data: abril de 2009 
2ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2015 
3ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 


