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MEMORIAL DESCRITIVO
DIAGNÓSTICO DA ÁREA E COMPLEXO
OBRA: LICENÇA REVITALIZAÇÃO
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PROPRIETÁRIO: PUBLICO / PRIVADO
LOCAL DA OBRA: JUIZ DE FORA MG
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A PRAÇA PRESENTE ANTÔNIO CARLOS está fragmentada pelas vias , o que em
grandes eventos não comporta grandes multidões sem invasão das vias publicas.
O palco está em local inadequado, e a estátua de Bernardo Mascarenhas convidada
a ser relocada para local em museu.
A falta de iluminação não convida ao uso familiar ao anoitecer.
O MERCADO MUNICIPAL se destaca pela apresentação de produtos da terra e
artesanais . O primeiro pavimento é bem convidativo no sentido de uma busca ao
que é da roça e sua simplicidade, embora precise de uma repaginação nos
acabamentos.
O segundo andar parece meio perdido por estar cedido à funções públicas. Sem
identidade remete aos dados da reforma , devido ao incêndio ocorrido em 1991.
A BIBLIOTECA MUNICIPAL MURILO MENDES possui uma edificação dentro
dos limiares tombados da fábrica e outra parte numa edificação de 1996 , a qual
não convenceu "a que veio" em meio às edificações de grande valor histórico e
cultural da cidade.
O CENTRO CULTURAL BERNARDO MASCARENHAS se revela o grande espaço
maternal pela cultura e exposições que enriquecem os espaços como forma de
manutenção à memória e cultura de várias regiões do mundo.
Acredita-se que será preciso ver uma funcionalidade inteligente ao espaço superior
interno e as conexões com o exterior.
O ESTACIONAMENTO pode ser seccionado para dar espaço ao tráfego de pessoas
da Rua Hafeld para dar acesso à Praça Presidente Antônio Carlos. Encontra-se
atualmente sem um uso otimizado e somente como espaço comum de
estacionamento.
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A decisão de ir até Juiz de Fora MG para a visita técnica do Concurso da Fábrica
Mascarenhas foi a melhor decisão tomada desde a inscrição no Concurso.
A cidade com cerca de 570.000 habitantes é de fato impressionante em muitos
aspectos culturais, econômicos e sociais .
A cidade é uma das maiores do interior do país e possui grande influência no
contexto político atual.
Diversas pessoas contribuíram para o diagnóstico mais compreensível da realidade
do complexo de edificações "Antiga Fábrica Têxtil Bernardo Mascarenhas" .
Paulo Gutierrez , conhecido como Paulinho , se colocou de forma simpática e
prestativa aos desafios de descobertas sobre a fábrica ao longo de seu centenário. A
descoberta de um túnel de passagem existente sob a Rua Paulo Frontin, me sentir
algo diferente em relação ao que atualmente lá existe. Diversas pessoas alegam ter
trabalhado abaixo do níver da rua entrando e saindo de uma passarela subterrânea
criada a mais de cem anos. Esta passagem permitia a passagem de pessoas ,
materiais e manufatura. Segundo relatos permitia a passagem de pessoas
(funcionários) e um carrinho para colocar materiais, que corria sob trilhos ida e
volta do espaço denominado hoje como Mercado Central e o atual CEM (Centro de
Educação do Menor) . Pessoas como o Sr. Carlile (Carlay) , um dos mais antigos
comerciantes do Mercado Municipal e o Sr. Waney , gestor do local , testemunham
relatos vivos ao longo da história deste local.
Dr. Cesar Grazzia , advogado e candidato à vereança da cidade relata a importante
história de homens e mulheres construtores de tão grande sociedade juiz forense.
O educado e atencioso Coronel Nogushi , me falando também pessoalmente sobre
as questões militares relevantes às instalações nas imediações circurdantes da Praça
Presidente Antônio Carlos revelou conversas com o poder público no tocante à
possibilidade de transferência de local de seus suprimentos militares. Tudo
depende da construção de um novo local mais amplo e não central.
Moradores de rua entrevistados, frequentadores da mesma praça se sentem
tranquilos ao circularem pelas imediações.
Passantes comuns se acostumaram na apropriação do espaço mas sentem falta de
uma identidade para o espaço.
Sobre a Praça Dr. João Penido assim conhecida como Praça da Estação , possui um
fluxo de pessoas bem grande . A conexão entre o bairro Botana'gua e imediações
com a praça e centro, é simplesmente um problema caótico em que obriga milhares
de pessoas , todos os dias, a atravessar a linha de trem e vias públicas de
fluxo de pessoas. O depoimento de um funcionário da linha férrea local, indica um
total descaso com a situação de vários trens de carga circulando pelas linhas sem
ao menos horário fixo de trafegabilidade pelas linhas onde diversas pessoas já
morreram.
A Av. Getúlio Vargas é uma via primária de grande fluxo de veículos de grande e
pequeno porte. Ela passa na frente do Centro Cultural Mascarenhas, causando
grande barulho interno para visitantes do espaço.
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A ANTIGA ALFÂNDEGA , hoje ocupada pelo exército brasileiro para guardar
suprimentos e algumas instalações, se encontra totalmente fora de lugar
misturando-se à local de eventos civis e populares nas áreas circurdantes.
A RUA PAULO FRONTIN é uma rua de grande circulação de carros e caminhões,
ficando até sem trafegabilidade em algumas horas de trânsito. Ela faz a ligação
entre a Praça da Estação e a Praça Antônio Carlos. Possui peixaria, local de
reciclagem para catadores de lixo , comercio local . As edificações nas
características de fachada são antigas e merecem atenção.
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