
 

A maior intervenção proposta no CCBM 
é a requalificação das fachadas do edifício, 
utilizando a cor azul, uma cor da paleta de cores 
da bandeira de Juiz de Fora, para destacá-lo 
dentro do complexo Mascarenhas. Escolhemos 
a cor cinza como cor base para todo o edíficio, 
pois é uma cor neutra que ajudará destacar o azul 
escolido como cor principal. 

Outra grande intervenção será designar a 
entrada dos fundos, como entrada principal, junto a 
entrada da biblioteca. Assim os visitantes entraram 
pela ala esquerda, dando acesso direto as salas 
de oficinas. Desta forma, a entrada principal, que 
está voltada para uma rua de fluxo muito intenso 
de veículos, ficará designada apenas para alguns 
eventos voltados para a ala direita. 
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As propostas de intervenções de uso do CCBM 
permeia um ponto importante para a utilização 
da “lojinha” que propomos implantar também na 
Praça Antônio Carlos, onde atualmente está um 
espaço resídual.  

A proposta para o edifício vizinho ao CCBM 
é de restaurá-lo e transformá-lo em uma lojinha 
de souvenirs de apoio ao complexo Mascarenhas. 
Nela os visitantes poderão encontrar chaveiros, 
miniaturas dos edifícios do complexo, artes 
desenvolvidas nas oficinas ofertadas pelo CCBM 
entre outros itens, fomentando assim o comércio 
e a arte local.   

Atualmente o centro já é equipado com 
algumas salas para oficinas, a proposta é 
implementar um cronograma de oficinas atraindo 
também visitantes externos não só ao CCBM como 
para todo o complexo Mascarenhas. Os frutos 
colhidos das oficinas serão designados para a 
“lojinha”, sendo colocados a venda para todos os 
visitantes do complexo Mascarenhas. As oficinas 
poderão ser gratuitas aos finais de semana, visando 
o público em geral e durante a semana visando 
as escolas municipais e estaduais da cidade. 

Ao lado da lojinha, estamos propondo mais 
um espaço de lazer e interação dos visitantes do 
complexo Mascarenhas. O local vai ser equipado  
com mesas para jogos como xadrez e dama, 
também terá um piso diferenciado para que os 
visitantes possam identificar a área com facilidade.
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