INTERVENÇÕES NA PRAÇA ANTÔNIO CARLOS E RUA DR. PAULO DE FRONTIN

As intervenções propostas para a Praça
Antônio Carlos e a Rua Dr. Paulo Frontin foram
pensadas de forma há direcionar um fluxo
constante para a praça e enfatizar/demarcar
melhor as entradas de cada edifício pertencente
há este complexo, sendo os edifícios o CCBM, a
Biblioteca e o Mercado Central. Propomos então,
designar as entradas dos “fundos” do edifício
CCBM e do Mercado para a parte da praça de
menor fluxo, desta forma, vão dialogar melhor
com a entrada já utilizada pela biblioteca.
As entradas serão feitas de placas de ACM
coloridas, marcadas cada qual com uma cor
correspondente à bandeira de Juiz de Fora. Esses
pórticos serão sobrepostos às fachadas tombadas,
sem danificá-las.

As praças de qualquer cidade são um grande
ponto de encontro entre a população, e a Praça
Antônio Carlos também é um bom local de festas
e eventos de todos os Juiz de foranos, visto que
se localiza em uma importante região comercial
da cidade. A vasta gama de frequentadores
inclue desde famílias, que vão às compras até
a juventude boêmia que frequenta os bares ou
passa as noites de fim de semana nos bancos da
praça.
Com a proposta de elevar o piso e igualar
o material de acabamento da região em torno
do conjunto Fábrica Mascarenhas, estamos
privilegiando o pedestre, inclusive incorporando
uma área a mais para a praça. Nas travessias, o
piso implantado de cores e texturas diferentes,
serve de alerta aos motoristas para que reduza a
velocidade.

Assim que cada veículo ou pedestre adentra
no complexo do Espaço Mascarenhas ele é
recepcionado com uma placa demarcatória
com os dizeres “Bem Vindo” ou “Volte Sempre”,
de forma que ele entenda que alí é um espaço
projetado especialmente ao turismo da cidade.
Nesse espaço ele vai encontrar os melhores bares,
restaurantes, barraquinhas, mercado central,
museu e etc. Vários entretenimentos que estarão
no complexo.

Quem visitar o espaço fit que ficará localizado
enfrente a base militar sairá encantado com
o cenário de equipamentos de ginástica que
estarão a disposição da população para prática
de exercícios.
O espaço será equipado com equipamentos
da academia a céu aberto e com espaço aberto
para prática de aulas de yoga, crossfit, aula
de capoeira, entre outras atividades. O local
está sendo criado para incentivar a prática
de atividades físicas na cidade no entorno do
complexo Mascarenhas.

A estátua hoje existente no local será removida
e alocada em outro espaço apropriado, a definir,
porém fora do complexo Mascarenhas e no local
colocaremos um letreiro iluminado com os dizeres
“Juiz de Fora”, promovendo espaço para fotos e
selfies com o nome da cidade.

Atualmente o palco situado na praça, não
é mais utilizado como palco em eventos feitos na
praça, sendo assim, propomos a mudança de seu
uso para um novo parquinho infantil no complexo
Mascarenhas. A sua localização na praça dará
mais segurança aos pais para deixarem seus filhos
livres para brincar, divertir, fazer novas amizades e
praticar brincadeiras saudáveis como amarelinha,
pular corda, pega pega entre outros.
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