A gentileza urbana: Praça Senac
Elemento fundamental de qualquer sociedade, a praça
constitui-se como um espaço urbano livre usado para o
debate público e cultural. É o local onde as pessoas trocam
experiências e combinam idades, raças e gêneros. Como
manifestação desse conceito, o projeto propõe a extensão
da calçada para o interior do lote, proporcionando um espaço
sombreado, com caráter de recepção, convívio, transição e
permanência; nomeado de Praça Senac. Assim, é indicado
que o principal acesso de pedestre seja implantado no atual
Bloco II em razão de sua cota interna estar no mesmo nível da
calçada. Para fortalecer de forma mais intensa a confluência
entre “dentro e fora”, também é proposto que o piso de mosaico
português da calçada seja prolongado por todo o pavimento.

A grande praça é caracterizada com pé direito duplo. Para
isso, foi proposta a retirada da laje do atual nível da sobreloja
deste bloco, retomando o caráter e a identidade da construção. A estratégia adotada, entretanto, não propõe a retirada
de pilares e vigas criando uma narrativa da própria história
do edifício: o conceito original retomado por essência, somado a permanência de elementos que evidenciam sua trajetória ao longo de seus 65 anos de idade.
Deve-se ressaltar que o espaço exerce também a função de
organizador de fluxos de diferentes destinos, proporcionando
conexões visuais e físicas com demais áreas do programa,
em diferentes pavimentos.
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1. Praça de boas vindas / recepção ......398,4m²
2. Bar térreo ........................................81,45m²
3. Estacionamento.............................116,87m²
4. Foyer Auditório ..............................103,83m²
5. Auditório........................................274,95m²
6. Acesso biblioteca............................ 43,94m²
7. Biblioteca........................................ 69,22m²
8. Hall elevadores 1.............................. 64,20m²
9. Hall elevadores 2............................. 54,00m²

10. Área Tecnica ................................. 37,00m²
11. Sanitário acessível............................5,08m²
12. Sanitário ......................................... 8,27m²
13. Sanitário.......................................... 8,27m²
14. Sanitário acessível........................... 5,16m²
15. Sanitário.......................................... 7,90m²
16. Sanitário.......................................... 9,83m²
17. Praça descoberta ......................... 376,04m²
18. Circulação vertical bloco 2..............35,47m²

19. Circulação vertical bloco 1...............36,06m²
20. Almoxarifado................................. 20,90m²
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