
              O edifício escolhido para o projeto de 
intervenção era pertencente a COOPFER -  Coo-
perativa de Consum o dos Em pregados da Viação 
Férra que faz parte do sítio ferroviário da 
cidade, tom bado pelo instituto do Patrim ônio 
Histó rico e A rtístico do Estado. A  área total do 
lote é de 573m ² e aproxim adam ente 150m ² de 
áreaárea edificada. A s atividades com erciais e in-
dustriais do edifício estenderam - se até a 
década de 60, quando a COOPFER extingiu- se e 
a edificação ficou em  desuso. A  edificação era 
originalm ente dividida em  quatro setores: açou-
gue, fábrica de gelo, torrefação e m oagem  de 
café e fábrica de sabão. Cada um  dos setores 
tinha acesso direto pela rua, m as tam bém  eram  
interligados internam ente. A lém  das fachadas e 
esquadrias, restam  em  pé algum as paredes e 
vigas, podendo utilizar apenas a parte da edifi-
cação onde aconteciam  as atividades do açou-
gue. A tualm ente o edifício passa por fase de 
intervenção.

              A  proposta projetual trata- se em  um a edi-
ficação histó rica, portanto ocorre em  âm bito da revi-
talização e intervenção, onde as fachadas existentes, 
esquadrias e parte da edificação vão ser m antidas, 
seguindo os principais critérios de preservação do pa-
trim ônio arquitetônico. Trata- se de um  edifício m isto, 
que possui uso com ercial e educacional. Propõe- se um  
bistrô, inserido na área m antida e um a escola de gas-
tronom ia interligados por um  pock et park . O objetivo 
é potencializar o edifício histó rico que encontra- se 
em  desuso e aliar a cultura do patrim ônio com  a cul-
tura da gastronom ia, que já estava presente na his-
tó ria do lugar. A  proposta do bistrô visa em  trazer 
ao lugar um a opção gastronôm ica para aquela área da 
cidade, onde o público possa usufruir de um  cardápio 
de variedades culturais. A  proposta da escola é 
trazer à cidade a oportunidade de form ação aos inte-
ressados em  seguir a carreira gastronôm ica e tam bém  
ao público geral que quer aprender sobre culinária de 
outras etnias, devido aos cursos extra curriculares 
oferecidos. O Pock et park  tem  intenção de criar um a 
ligação entre o bistrô e a escola, com  o espaço 
urbano em  que vão ser inseridos. Para explorar o en-
torno da edificação, propõe- se aliar o projeto arqui-
tetônico e paisagístico da edificação com  o lançam ento 
de um  parque, inserido do outro lado da rua, a fim  de 
intervir no m eio urbano, alterando seu uso e sua 
função e criando espaços de lazer, com  objetivo de 
m udar os espaços públicos e de envolver m oradores e 
visitantes para as qualidades paisagísticas naturais, 
histó ricas e culturais do local.
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