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A
o final do século XIX, principalmente após a Proclamação da 
República, as cidades brasileiras buscavam inspiração nas me-
trópoles europeias para superar seu passado imperial e colo-
nial. Na virada para o século XX, centros urbanos brasileiros 

foram reformulados de acordo com o ideário parisiense, que propunha 
uma racionalização do espaço público comprometida em atender às 
demandas impostas pela industrialização. Arborização, alargamento 
de vias, arquitetura eclética, construção de grandes prédios públicos e 
criação de áreas de lazer são algumas das características dessa escola 
urbanística que ajudou a definir a paisagem do centro de Juiz de Fora. 
Inaugurado em 1918, o prédio Repartições Municipaes é símbolo de um 
período em que desenvolvimento social, econômico e cultural caminha-
vam juntos.

Selfie-patrimônio
Serviço de utilidade pública: 
dicas de digital influencers para que sua foto faça 
sucesso nas redes sociais.

O clássico retrato de família 
está sempre na moda. A regra 
é clara: adultos atrás, crianças 
e animais de estimação na 
frente. Na hora do clique, 
basta dizer “venas”. Mais 
juiz-forano, impossível.
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Para respeitar o legado do arqui-
teto Raphael Arcuri, o melhor 
ângulo é na faixa de pedestres 
entre o canteiro e o Calçadão. 
Utilize um pau de selfie e capri-
che na composição – o prédio 
deve ficar à sua direita. Um olho 
no celular e outro no semáforo 
para evitar atropelamentos.

Não esqueça de marcar a localização 
e polvilhar algumas hashtags:
#manchestermineira #carijó #jufas 
#princesinhademinas #capitaldazonadamatamineira 
#TEENCONTRONOPIRULITO #QUATROESTAÇÕESNOMESMODIA

Construção 
do Paço 

Municipal 
em 1917.

Repartições 
Municipaes 

em 1915, antes 
da demolição 

que deu espaço 
para as novas 

instalações.

ECLETISMO
Surgida na França por volta de 1840, a 
arquitetura eclética buscava har-
monizar diferentes estilos estéticos 
históricos, como a arquitetura clás-
sica, medieval, renascentista, barroca 
e neoclássica. De maneira geral, se 
caracterizou pela simetria, busca de 
grandiosidade, riqueza decorativa e 
rigorosa hierarquização dos espaços 
internos. O ecletismo foi a linguagem 
arquitetônica predominante durante o 
período conhecido como Belle Époque 
Brasileira, que vai de 1889 a 1930, da 
queda do Império até fins da República 
Velha.  

Na década de 1850, a Vila de Santo 
Antônio do Paraibuna já apresentava 
parte do traçado exibido pelo Google 
Earth quando buscamos pela região 
central de Juiz de Fora. A Estrada do 
Paraibuna foi projetada em 1836 e, 
rebatizada de Rua Direita, começou a 
orientar o crescimento do município 
a partir dos anos 1860. Em 1853, inau-
gurou-se a primeira edificação das 
Repartições Municipaes com o intuito 
de abrigar a Câmara dos Vereadores, 
que naqueles tempos também exercia 
o Poder Executivo. Adquirido pela 
Câmara no ano seguinte, o Largo Mu-
nicipal, apesar de abrigar espetáculos 
itinerantes e de ser renomeado para 
Jardim Municipal, continuou sendo 
um espaço descuidado, sem investi-
mentos do poder público.

Em 1878, ao lado do Repartições 
Municipaes, é inaugurado o Palácio 
Barbosa Lima, uma construção de 
estilo clássico que passa a abrigar o 
Fórum e a Câmara. No ano seguinte, 
o Jardim Municipal passa por sua pri-
meira reforma, inspirada pelos jardins 
ingleses. Enquanto isso, a conclusão 
da Estação Ferroviária, em 1877, 
impulsionou a construção de edifica-
ções de estilo neoclássico e eclético 
nos arredores da Praça João Penido, 
conhecida popularmente como Praça 
da Estação.

Aspirando por modernidade e 
impulsionada pelo desenvolvimento 
econômico, a sociedade juiz-forana 
intensificou as melhorias do espaço 
público no início do século XX. O 
Jardim Municipal foi remodelado pela 
Construtora Pantaleone Arcuri & 
Spinelli em 1902, quando recebeu a 
denominação Praça Coronel Halfeld. 

Quem está soprando as velinhas de 100 anos 
é o prédio da Funalfa, antigo Paço Municipal. 
Localizado no coração de Juiz de Fora, o 
edifício segue sua trajetória de compromisso 
com os carijós. Parabéns aos envolvidos!

Em 1912, a Rua Direita muda de nome 
para Avenida Rio Branco e, quatro 
anos depois, é alargada, pavimentada 
e recebe canteiros laterais, transfor-
mando-se em boulevard.

Em 1918, é inaugurado o novo prédio 
Repartições Municipaes, também cha-
mado de Paço Municipal, substituin-
do a antiga sede que funcionava no 
mesmo local, no encontro da Avenida 
Rio Branco com a Rua Halfeld. É neste 
período que a Manchester Mineira 
reafirma sua linguagem arquitetônica, 
que nos anos seguintes evoluiria do 
ecletismo para o art déco e moder-
nismo. Ainda que não contemple 
ferrovias e chaminés, o conjunto 
arquitetônico onde está inserido o 
Paço Municipal é um emblema da 
industrialização e dos tempos áureos 
da cidade.

Desde sua reinauguração, cem anos 
atrás, o Repartições Municipaes é um 
dos principais marcos arquitetônicos 
de Juiz de Fora. Por constituir um 
importante referencial geográfico, 
órgãos públicos, pontos comerciais e 
serviços aglutinaram-se ao seu redor. 
A construção imponente, de estilo 
eclético, passou por uma ampliação 
na fachada lateral em 1934, que res-
peitou  o projeto original do arquiteto 
Raphael Arcuri, e por outra na área 
interna em 1944. Diferentes setores 
administrativos já funcionaram no lo-
cal, incluindo a Câmara e a Prefeitura. 
Tombado como patrimônio cultural 
em 1983, o prédio abriga atualmente 
o Espaço Cidadão e a Fundação Cul-
tural Alfredo Ferreira Lage – Funalfa.

RAPHAEL ARCURI
Nascido na Itália em 1881, Raphael 
Arcuri é o filho primogênito de Panta-
leone Arcuri, cofundador da principal 
empresa de construção de Juiz de Fora 
no início do século XX. Além do Repar-
tições Municipaes, Raphael projetou 
outras edificações emblemáticas da 
cidade, como a Associação Comercial 
(1918), a Galeria Pio X (1923), o Banco do 
Crédito Real, o Cine-Theatro Central 
(1929) e o Edifício Ciampi (1930). Con-
cluindo a transição do ecletismo para 
o art déco, uma de suas últimas obras 
foi a Casa d’Italia, em 1939. Na década 

seguinte, ficaria a cargo 
de seu irmão caçula, Ar-
thur Arcuri, introduzir a 
arquitetura moderna em 
Juiz de Fora.

Na foto, o renomado jornalis-
ta Wilson Cid, que iniciou sua 
carreira em 1962 e, desde então, 
coleciona causos sobre os prefei-
tos que já passaram pelo prédio 
Repartições Municipaes.  

O prédio foi construído por José 
Procópio Teixeira, que vinha a ca-
valo para fiscalizar pessoalmente 
as obras. Nos anos 40, o então 
prefeito José Celso Valadares 
Pinto, da sacada de seu Gabinete 
determinou a derrubada das 
palmeiras do Parque Halfeld, 
mas recuou, devido aos protes-
tos dos que estavam lá embaixo. 
Nos anos 50, mesmo sem haver 
novidade alguma a ser anuncia-
da, o populista Olavo Costa, volta 
e meia, encomendava um fogue-
tório para combater a calmaria 
juiz-forana e iniciar um disse-me-
-disse na cidade.

Atualmente, Wilson é servidor 
da Funalfa e também membro do 
Conselho Editorial do Jornal do 
Brasil.

Trecho do livro Diário de 
um Prefeito, de Menelick 
de Carvalho, que governou 
Juiz de Fora de 1933 a 1936.

O Gabinete do Prefeito era no an-
dar térreo, muito acessível à sanha 
dos brigões (...). Julguei prudente 
mudá-lo para o plano superior, 
que, além de mais digno, tinha a 
vantagem de forrar o prefeito dos 
riscos de irreverências geradas 
pelo calor das justas reclamações: 
três dezenas de degraus de madei-
ra a rinchar e repercutir pisadas 
duras, sem recurso do elevador, 
são bem mais eficazes do que os 
calmantes (...). Quando o recla-
mante chega lá em cima, já houve 
considerável consumo de calorias 
e bom desgaste de reservas mus-
culares.

Porque a vida é a luta e na luta, 
principalmente na luta intelectual, 
vence sempre o repousado, isto é, 
o que respira mais compassada-
mente.
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Isso aqui era tudo mato 
até 1879. as grades 
foram retiradas Em 
1923, mas a praça 
continuou sendo 
chamada de parque.

 A inauguração do Palácio 
Barbosa Lima em 1878, 
contou com a presença do 
imperador Dom Pedro II.

em 1981 foi criada 
a pista exclusiva 
para ônibus.

Este trecho da 
rua Halfeld SÓ FOI VIRAR 
“calçadão” em 1975.

100 anos do prédio 
Repartições Municipaes 

Juiz de Fora na década 
de 30, quando a 
Prefeitura funcionava 
no prédio Repartições 
Municipaes, cuja 
varanda muitas vezes 
era utilizada como 
palanque.

RealizaçãoPatrocínio

RealizaçãoPatrocínio

RealizaçãoPatrocínioPatrocínio

RealizaçãoPatrocínio

RealizaçãoPatrocínio

RealizaçãoPatrocínio

RealizaçãoPatrocínioPatrocínio

RealizaçãoPatrocínioRealizaçãoCriação




