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Cronologia 
de intervenções
Uma das premissas do edital do concurso é a eleboração de um masterplan 
com detalhe das intervenções a serem realizadas e uma possível cronologia 
de obra.
OsOs recursos disponibilizados não são suficientes para a execução de uma in-
tervenção em todas as edificações. Apresentamos aqui cada uma das etapas 
propostas. Elas seguem, em grande parte, a estrutura cronológica apresentada 
no Termo de Referência do concurso. No entanto, aqui detalhamos e apresen-
tamos com mais detalhe a proposta da equipe. 

Um primeiro momento corresponde à obras emergenciais no Centro Cultural 
Bernardo Mascarenhas  e intervenções na Praça Antônio Carlos, Subestação e 
Rua Dr. Paulo de Frontin. Consideramos as intervenções no Centro Cultural 
Bernardo Mascarenhas emergenciais pois a ausência de projeto de incêndio e 
acessibilidade prejudica o funcionamento do espaço e coloca em risco a vida 
de visitantes e funcionários. A Praça Antônio Carlos, a antiga Subestação e a 
Rua Dr. Paulo de Frontin são locais de uso público, locais utilizados por uma 
parcelaparcela grande da população de Juiz de Fora e, portanto, também devem rece-
ber intervenção imediata - considerando o espaço público como local de con-
vivio coletivo e exercício de cidadania. 

Um segundo momento é subdividido em outras subetapas. É competência 
desta segunda etapa as obras readequação no esdifício vertical e horizontal da 
Biblioteca Municipal; Redesenho e reformulação do Mercado Municipal e da 
antiga Sede Administrativa; E execução do projeto de reformulação do esta-
cionamento. Estes são elementos importantes do conjunto arquitetônico e sua 
reformulação arquitetônica deverá ser criteriosa. Mesmo que utilizados am-
plamente pela população de Juiz da Fora a equipe concorda que a intervenção 
nestes espaços não é urgente - podendo ser executada parcialmente ao longo 
dos anos. 

FASE 1
Execução de instervenções no Centro Cultural Bernanrdo Mascarenhas, Praça Antônio 
Carlos, Antiga Subestação e Rua Paulo de Frontin
EstasEstas espacialidades deverão receber obras de maneira imediata, contando que já existem 
recursos disponíveis para sua execução. Canteiro de obras e gerenciamento deverá contar 
com obras nas vias (leito carroçável), calçadas e praças. Obras no CCBM deverá prever 
suspensão de suas atividades em tempo mínimo, a fim de executar as obras e devolver este 
equipamento ao uso público rapidamente.

FASE 2
Mercado Municipal e Estacionamento
AsAs obras do Mercado Municipal e do Estacionamento devem ser realizadas juntas, princi-
palmente pois a equipe considera a laje do estacionamento (a ser executada) como área 
aberta e pública de uso dos frequentadores do Mercado Municipal e dos moradores de Juiz 
de Fora. As obras deverão oferecer aos comerciantes algum auxílio financeiro enquanto as 
lojas estiverem fechadas ou a possibilidade de comercializar seus produtos em local alter-
nativo.

FASE 3
Biblioteca Municipal
AA Biblioteca Municipal seria a última edificação do conjunto a receber intervenção. As 
obras deveriam ser executadas com parte da Biblioteca operando (principalmente setor de 
empréstimo). O edifício vertical demanda alguns cuidados de obra como telas de proteção 
e atenção especial com o entorno (que é tombado e que não deverá ser interditado durante 
as obras).

Perspectiva 
Conjunto
Fábrica Mascarenhas

1. Praça Antônio Carlos
2. Área recreativa
3. Pista de Skate
4. Rua Paulo de Frontin4. Rua Paulo de Frontin
5. Bar popular (antiga
Subestação)
6. Mercado Municipal 
(Antiga Sede Administrativa)
7. Mercado Municipal
8. Biblioteca Municipal
9. Centro Cultural9. Centro Cultural
Bernardo Mascarenhas
10. Estacionamento e laje 
com restaurantes

Implantaçlão
Escala 1.:500
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