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USOS PROPOSTOS PARA A ZONA GASTRONÔMICA:

A1  Restaurante de fast food

A2  Restaurante de alto padrão

A3  Restaurante de baixo padrão

USOS PROPOSTOS ZONA LAZER, ESPORTE E EVENTOS:

B1   Trilhos do trem aparentes em todo percurso

B2   Prédio de uso misto, comercial e residencial a ser implantado

B3   Horta urbana - 100m²

B4   Retirada do pavilhão existente e unificação do largo retirando a via interna, transformando

o espaço externo em um local de lazer com mobiliário urbano - 600m²

B5   Sanitários existentes a serem revitalizados

B6   Café e Centro de informações ao turista- 200m²

B7   Espaço para feiras orgânicas, de produtores locais e de artesanato - 350m²

B12   Sanitários novos a serem implantados

B13   Food park

B14 Centro profissionalizante com cursos voltados ao ENEM, pré-vestibular e primeiro emprego - 500m²

B15   Quiosques como local de permanência

B16   Chimarródromo - 10m²

B17   Playground para pets - 60m²

B18 Local com brinquedos de aventura usando a topografia acentuada do local - 150m²

USOS PROPOSTOS ZONA ARTE E DEMOCRACIA:

C1   Adequação do antigo Hospital Cibelli para receber habitação de interesse social

C2  Espaço de coworking e arte

D3  Memorial ao ar livre da criação da cidade - 100m²

D4  Casa de Cultura, espaço para debates e eventos culturais como teatros e apresentações 360m²

D5  Museu com exposição permanente e temporária, fazendo a população revisitar o local.  250m²

D6  Praça revitalizada para receber eventos culturais, como teatros, palestras, debates, apresentações

de dança e cinema ao ar livre

D7  Escola de música, teatro e dança, com espaço para ensino e apresentações 350m²

D8  Espaços de lazer e estar com brinquedos para crianças e para realização de eventos
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Zonas detalhamentos

C3   Transformação das interfaces de muro para murais de arte

C4   Marco da união das zonas através de uma escultura

C5   Prédio de uso misto, comercial e residencial a ser implantado

B8   Espaços com churrasqueiras ao ar livre

B9   Espaço para prática de skate e ciclismo - 200m²

B10  Quadras poliesportivas

B11   Espaço de eventos com cobertura - 300m²

ZONA LAZER, ESPORTE E EVENTOS

Estação Férrea
Área aproximada: 190m²
Propriedade da prefeitura

A Estação Férrea será um dos usos principais da zona, a edificação
receberá o Centro de Informações ao Turista e um café, passando por
um processo de restauração, já que é um patrimônio da cidade.

O Parque Linear Caminhos do Trem será implantado na Zona de Lazer, Esporte e Eventos. Mesclando
usos de lazer como espaços de estar, chimarródromo e churrasqueiras ao ar livre com locais de
práticas de esporte como ciclismo, skatismo e quadras poliesportivas, esta zona tem como prioridade
dar movimento para as áreas por onde passam os antigos trilhos do trem. Tal zona se divide em duas
vias, a Romôlo Noro e a Nataly Valentini, que apresentam perfis viários bem diferentes.

EDIFICAÇÕES PRINCIPAIS:

ZONA GASTRONÔMICA

EDIFICAÇÕES PRINCIPAIS:

As edificações principais da Zona Gastronômica são as edificações
históricas presentes na Rua Júlio de Castilhos, com seus usos comerciais
consolidados. Elas serão valorizadas retirando os fachadeiros e
recebendo a sua placa de identificação com nome, data e história.
Algumas poderão ser utilizadas como bares e restaurantes.

A Zona Gastronômica fica localizada no entorno imediato da Rua Júlio
de Castilhos, como já foi citado anteriormente, é a segunda via mais
antiga da cidade e, portanto, tem muitas edificações históricas. Para
permitir a implantação da zona gastronômica, será incentivado no local
a presença de bares e restaurantes. As edificações históricas serão
valorizadas retirando os fachadeiros e instalando placas com
identificação do nome, história e data das edificações.

Fotos de autoria própria

Moinho Covolan
Área aproximada: 1.000m²
Propriedade particular

Hospital Cibelli
Área aproximada: 3.500,00m²
Propriedade particular

O Moinho Covolan deverá ser declarado patrimônio municipal,
passando por reformas para ser utilizado como um espaço de
produção e ensino de arte, além de um espaço de debates e
discussões.

O Antigo Hospital Cibelli poderá ser transformado em
habitação de interesse social, já que sua tipologia muito
se assemelha a habitações, serão necessárias apenas
algumas adequações.

ZONA ARTE E DEMOCRACIA

EDIFICAÇÕES E VIAS PRINCIPAIS:

A Zona Arte e Democracia tem como propósito democratizar o acesso à cidade e a arte,
promovendo aulas, debates e exposições em geral, além de promover a ocupação do centro urbano
com habitação de interesse social, visando a população da cidade que mora em áreas invadidas ao
longo dos trilhos do trem em áreas mais periféricas.

A Rua Mal Floriano Peixoto
tem como característica a
predominância de muros e
fachadas cegas, o que faz a
população evitar tal caminho.
Para melhorar as interfaces
tais muros passarão a receber
artes.

ZONA CULTURAL

Antiga Biblioteca Municipal
Área aproximada: 290m²
Propriedade da prefeitura

Museu Casal Monschetti e Casa de Música e Cultura
Área Museu: 250m² Área Casa de Música e Cultura: 360m²
Propriedade da prefeitura

Casa Rosa
Área aproximada: 350m²
Propriedade particular

A Antiga Biblioteca Municipal receberá de volta o uso de biblioteca após passar
por uma reforma e será mais conectada a praça que terá usos culturais
voltados a leitura e feira do livro.

O Museu Casal Moschetti deverá ganhar exposições temporárias mais
variadas, garantindo mais visitas ao local. Enquanto a Casa de música
e cultura vira um Centro Cultural com mais programação e mais uso.

A Casa receberá o uso de Escola de Música, Dança e Teatro, com espaços de
apresentações internos e ao ar livre, se interligando ao uso da casa de cultura e
das praças ao seu redor.

A Zona Cultural será implantada na parte onde hoje existem a Casa de Cultura, o Museu e a Antiga
Biblioteca, visando a potencialidade cultural da área. Como forma de conexão entre a zona cultural e
a zona de lazer, esporte e eventos será utilizada a Rua Tiradentes, com ciclovia e passeios públicos
arborizados.

EDIFICAÇÕES PRINCIPAIS:

A Rua Rômolo Noro apresenta diferença de cota entre os sentidos da via, com um talude no
canteiro central. Serão retiradas as vagas de estacionamento oblíquo que criam uma barreira
visual entre o canteiro central e a via, e colocados mobiliários urbanos e ciclovia. A Rua Nataly
Valentini, que é a parte menos consolidada, receberá mais usos, principalmente voltados ao
esporte e realização de eventos, como coberturas, banheiros públicos e quadras poliesportivas.

VIA PRINCIPAL:
Atualmente a Rua Tiradentes apresenta pouca vegetação e vagas de estacionamento dos dois
lados da via, para a implementação do projeto ela passará a receber ciclovia, mobiliários e mais
vegetação.

VIA PRINCIPAL:

VIA PRINCIPAL:

 Atualmente, parte da via é compartilhada enquanto outra é asfaltada, no
trecho compartilhado existe a presença de parklets e mobiliários. O projeto
propõe mudança de sentido em um dos trechos, diminuindo o fluxo de
veículos para que toda a via se torne  compartilhada, com ciclovia, parklets
e calçada mais larga, priorizando os pedestres.

USOS PROPOSTOS ZONA CULTURAL:

D1  Biblioteca Municipal

D2  Praça revitalizada para receber espaços de leitura, sessões de conto de histórias, e

a feira do livro ao lado da Biblioteca, valorizando o evento e o prédio

A4  Bar noturno

A5  Restaurantes existentes


