A Rua Dr. Paulo de Frontin um eixo
de
dos
da
Carlos e da
da
conectando importantes
e
que
a
original da rua como elemento estruturador da cidade. O alargamento de um de seus passeios possibilita a
de
urbanos,
e
e configura um ambiente humanizado com
de
que propiciam a
do frequentador e potencializa o
local. A ciclofaixa que
engloba todo o
do Complexo Mascarenhas, em
a uma das faixas de estacionamento, um
compartilhado e que recebe tratamento na via com faixas

31

A
de uma
expandida, que transpassa seus limites e comporta - como
destes - as ruas do entorno imediato, a Rua Dr. Paulo Frontin que liga a
da
e uma
com a
do
os fundamentos principais da proposta constituindo algo como um
ao
do pedestre potencializando o
Complexo.
O projeto assume como premissa, a
de todas as
circunstanciais existentes como; as muretas dos canteiros (sendo
de acesso a
e o palco de
Shows (interferindo na
do Complexo). Permanecendo assim, a
de grande porte, a pista de skate, o tanque da Guerra Mundial,
do parque
A

e na
regia) e

27

criada pelo desenho de piso tende tornar o pedestre o protagonista do
este agora passa a ter um raio de
ampla de todos os acontecimentos e do
No desenho de piso, ao mesmo tempo em que viabiliza regularidade e racionalidade construtiva, permite criar
(estares de
e
intercalando os tipos de
e jardins. Ainda no desenho do piso pontuamos a
vermelha em homenagem a campanha
Meu
da
existente, sugerimos pontos cuja
seja vermelha, rosa ou roxa como o das Quaresmeiras (Tibouchina granulosa), Flamboyant (Delonix
(Magnolia). A
da
complementa essa linguagem e fecha o pensamento projetual marcando os eixos direcionados aos
tombados pelo
Mantivemos a maioria das
de grande porte existentes eliminando todas as
gramadas que possuem muretas e acrescentamos novas
apropriadas

LEGENDA

01

Os fluxos, as
entre os
ea
preexistente determinaram o
de
dos estares de
e
parque infantil,
dos pontos de estacionamentos, uma rua projetada para acesso ao
do
pergolados, ciclovia familiar, fonte, aspersores, uma
definida com palmeiras
destinada a feira itinerante e outros eventos, uma
para mesas do bar/restaurante pertencente ao
da Sede administrativa da antiga
e um palco elevado para
2Hoje
no
da
aproveitar esta fachada como

06- ACESSO RESTAURANTE POPULAR PELO ESTACIONAMENTO

preservamos somente as duas faces externas que correspondem ao antigo muro e
tombadas pelo
A
para este
foi
de um palco elevado. Preocupamos na
desta parede e criamos um
que complementa este palco interagindo com o

3- CENTRO CULTURAL BERNARDO MASCARENHAS
Mantivemos apenas a
do desenho original do Centro Cultural e adaptamos equilibradamente com as novas
outras arquiteturas. preciso reformar e restaurar o Centro Cultural adequando e atendendo
legais atuais, em especial

17

13

08

10
11

sem necessidade de acrescentar
ligadas ao

16
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13- RUA DA CULTURA (BEM TOMBADO)

09
A Sala de
Adaptamos o percurso entre a
o complexo.
Para finalizar o pavimento

permanece, cuja estrutura original era a da tinturaria da
sendo um
o
criando um foyer, onde os espectadores aguardam o
de uma
temos a

ouvidoria,

No segundo pavimento abriga a maior galeria do

atuais. No terceiro e

pavimento o

e

de

denominada

um

amplo com palco e
para
e entre o intervalo tem o

(copa e banheiro),

02

do
de conhecer

e almoxarifado, cujas finalidades

26
15

bem

Possui uma videoteca que permanece, adaptamos as outras salas existentes para uma sala

garantindo uma vista ampla do complexo. Por

14- RUA DE PEDRA (BEM TOMBADO)

07
23

24

estar dentro das normas de acessibilidade universal e por se

20- MASTROS PARA BANDEIRA

14
23- PISTA DE SKATE (EXISTENTE)
24- PERGOLADO

25

1O projeto tem como premissa a

do

anexo de 1996, situado ao lado do

da antiga

Sabendo que a

tombado e

preciso reformar e restaurar o

adequando e atendendo

legais atuais, em especial

ligadas ao

e eventos
novo) que

acessibilidade e
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novo com o pavimento superior do Mercado Municipal dando acesso a antiga Sede Administrativa da

do estacionamento no

28

33- FAIXA DE PEDESTRES ELEVADA
34- RUA EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO
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RUA DR. PAULO FRONTIN
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destinada
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coberto e que atende os frequentadores das diversas atividades do local e

Terceiro Pavimento: conta com lojas prestatodoras de
coworking e a Biblioteca Municipal Murilo Mendes realocada (do
da antiga
e do
anexo a ser
demolido).
A biblioteca, com seu novo
atende todo o acervo de livros, ganha uma ampla
salas de estudo, baias individuais,
recreativo multiuso, hemeroteca,
O setor administrativo e o setor de processamento possui
e
para os
e fica ao fundo do pavimento. Ainda conta com um

06

03
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para o Restaurante Popular (cujo acesso principal pela Rua Halfeld) que fica na divisa do terreno. Acrescentamos

Segundo Pavimento: Abriga mais vagas de estacionamento e uma cafeteria acima do pilotis, com

30- MONUMENTO BERNARDO MASCARENHAS (BEM TOMBADO)

29

O estacionamento atende todo o
Mascarenhas e serve para os diferentes eventos promovidos principalmente pelo Centro Cultural permitindo acesso ao percurso
entre os
do conjunto. Consideramos a
da antiga
e as caixas
de ferro e de concreto, ambos elementos de
do
e que
que conecta o

28- PARQUE INFANTIL

18

3Recolocar urbanisticamente o conjunto, devolvendo para a cidade um
de identidade e hierarquia
ao olhar do pedestre um desafio como base fundamental de
nossa proposta. A proposta do
Novo um
que engloba os
permitindo
com os elementos de
existentes podendo
com instrumentos
que possam potencializar o
Mascarenhas. A
tivemos como prioridade criar um amplo acesso de entrada ao
Novo sem
interromper o acesso lateral para o Mercado Municipal e o
Mascarenhas. No partido, a pele de vidro projetada na fachada sul interage com o
Mascarenhas. A
altura dos
com as
internas dos pavimentos voltada para o lado do complexo, obtendo
cobertos e descobertos onde o olhar do pedestre

Projetamos uma
para feiras e ou eventos.
Mantivemos o acesso

27- CICLOFAIXA

05

20

19

e

No Pavimento
possui um Pilotis entre o
da antiga
(destinada a Galeria Celina e Heitor) e o Centro Cultural possibilitando um
para a continuidade de
de arte/esculturas, ou feira/evento atendendo a Biblioteca Municipal. O centro de apoio
fica neste pilotis que intercepta os visitantes vindos, ou do
estacionamento ou da
Carlos. Abriga estacionamento para
carga e descarga, motos e
E ainda,
para
cancela de
de entrada e
acesso lateral para o
Mascarenhas e Mercado e acesso as
verticais,
de escada e elevador, distanciados num raio de trinta

25- CICLOVIA FAMILIAR

04

de

2O
da antiga
abriga as galerias que realocamos do Centro Cultural. As Galerias Celina Bracher e Heitor de Alencar agora possuem
para
que pode funcionar independente, que conta com uma estrutura completa com foyer,
e
Tem como vantagem um pilotis ao seu lado

12
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18
A

interna voltado para o

Mascarenhas juntamente com a pele de vidro permite

Quarto Pavimento: abriga um amplo
Os novos

(coberto e descoberto), complementando a

criados proporcionam qualidade de vida e reflete as boas

Todas as

do conjunto, acesso a

do novo

do

de

que vai para o pavimento

e

do

em

Mascarenhas. Permite

24

do local, permitindo continuidade no percurso

estar em atividade simultaneamente sem que inviabilizem os eventos, e cada pavimento

ser

assim quando
A

A proposta

consiste em preencher os

4- MERCADO MUNICIPAL
O mercado permanece com o pavimento

dando a estes

valores espaciais novos a partir de um aumento de

A

organizado em lojas destinados preferencialmente venda de produtos hortifrutigranjeiros de produtores de Juiz de Fora e
que o conecta visualmente ao
uma passarela faz
com o
novo, permitindo acesso neste pavimento e acesso aos eventos do antigo

preciso reformar e restaurar o Mercado Municipal adequando e atendendo

A

com o

a
do

OJ

VI

O pavimento superior
de resgatarmos o projeto original, de dois grandes
estacionamento. Necessita de uma
vertical
que ganha no

5A proposta de
e

AD
ET

de estruturas e

legais atuais, em especial

ligadas ao

PR

A
novo do
da Sede

acessibilidade e

de atividades relacionadas ao Mercado Municipal. No pavimento
abriga um Bar e ou Restaurante permitindo frequentadores a
Mascarenhas a fim de potencializar seu uso. O Bar e ou Restaurante interagindo com a rua de pedra existente, a rua Dr Paulo de Frontin e

do Mercado Municipal por meio de uma passarela no andar superior

nossa proposta de um

para Eventos e ou Feira relacionado ao Mercado
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ESQUEMA:
HIERARQUIA MODAIS E

TOMBADOS

preciso reformar e restaurar o

adequando e atendendo

legais atuais, em especial

ligadas ao

acessibilidade e

e
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