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NOVAS INFORMAÇÕES 
Designação:   OPC – Armazém Odir Paixão Costa 
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 singular arquitetura Art Déco, é exemplar único nesta parte do Bairro da Barra a abrigar 

originalmente comércio de cerais. 

 
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: Herdeiros de Odir Paixão Costa 
Análise do Estado de Conservação: Encontra-se fechado este comércio, portanto, sem manutenção preventiva. (Atualização 2009) 

Na atualização de 2021 a edificação foi encontrada totalmente reformada para abrigar um horticenter muito bem 

instalado e com modernos equipamentos  

 
Fatores de Degradação: A falta de ocupação e de manutenção provoca a deterioração do prédio. 
Medidas de Conservação: fazer revisões mais constantes  
Intervenções: Depois da última atualização (2015) as janelas foram totalmente retiradas e seu vão preenchido com 

tijolo e massa, descaracterizando bastante o prédio. Os demais elementos característicos do Art Decó. 

 
Dados Históricos: Odir Paixão Costa era proprietário da Transportadora OPC Ltda. Filho de Ophir de Oliveira 

Costa (engenheiro agrônomo do Ministério da Agricultura em Muriaé, chefe do Serviço de Combate à Broca do 

Café e presidente do Nacional Atlético Clube e da Liga Esportiva de Muriaé) e Eduwiges Paixão Costa, Odir 

casou-se com Carolina Almeida Soares em 09 de setembro de 1958. 

 
Outras informações: O prédio está  
Situação atual: Conserva o uso comercial, de venda de produtos alimentícios. No entanto, sua fachada encontra-se 

descaracterizada devido ao letreiro do empreendimento que atualmente abriga: o hortifruti “TopFrut”. 

 
Ano do inventário: 2005 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS: 

Inventários anteriores: 

 

 

                    
Foto da atualização de 2009 (João Vargas)                                                         Foto da atualização de 2015 (João Vargas) 
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Registro Fotográfico Atual: 
 

 
01/10/2021. Vista da fachada frontal do armazém. (atualização de 2021). Autor: 

Everton Ribas Freitas  

 

 
Foto aérea de 1973 aparecendo o prédio OPC, o posto de gasolina à frente e os fundos 

do antigo Hotel Rodovia – foto do acervo do Memorial Municipal de Muriaé 

 

 
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: João Carlos Pereira Vargas Data: janeiro de 2009 
2ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2015 
3ª Atualização: João Carlos Pereira Vargas Data: outubro de 2021 


