MERCADO PÚBLICO E SEDE ADMINISTRATIVA
A proposta para o Mercado Público e Sede Administrativa prevê usos comerciais visando atividades de economia criativa,
gastronômica, artística e de vivência.
A proposta do Mercado Público visa manter o uso de venda de produtos hortifrutigranjeiros e a parte de produção de uma
cervejaria artesanal no pavimento térreo e a venda dos produtos como queijos, doces, cachaça e cerveja artesanal produzida ali e
área de alimentação no pavimento superior. Na área aberta entre os dois pavimentos poderá ser visualizada parte do processo de
produção da cervejaria. Este pavimento também irá se conectar com a área de convivência da Residência dos Artistas.
Na Antiga Sede Administrativa foram projetados no pavimento térreo espaços de coworking para as áreas tecnológicas e
artístico-culturais, auditório e espaços de apoio. No pavimento superior foi projetada a Residência dos Artistas, um espaço de
moradia temporária, principalmente para artistas da região, que irá funcionar com estrutura semelhante a um hostel. Este
pavimento se conecta com a área gastronômica do Mercado Municipal, complementando o seu espaço de convivência.
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