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Arborização urbana é tema do 4º encontro MCB-ANP 
 

 
 

4 de dezembro, quinta-feira às 19h30 - gratuito 
 

O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, e a 
Associação Nacional de Paisagismo (ANP) apresentam em dezembro o quarto evento da série 
de discussões sobre paisagismo e assuntos correlatos, com periodicidade bimestral. A palestra, 
com o tema Arborização urbana, acontecerá no dia 4 às 19h30. A entrada é gratuita.  
 
Na ocasião, o engenheiro agrônomo Ramis Tetu, especialista em Planejamento Urbano e 
Ambiental, palestra sobre a importância das árvores na construção de cidades sustentáveis. 
Entre outros pontos, Ramis defende que, mais do que um bem protegido ou acessório 
estético, a arborização deve ser encarada como tema de política pública.  
 
Sobre Ramis Tetu 

O engenheiro agrônomo Ramis Tetu, formado pela Escola Superior de Agronomia (Esalq) da 
Universidade de São Paulo, é especialista em Planejamento Urbano e Ambiental. Radicado no 
estado do Tocantins desde 1990, onde comanda a empresa de paisagismo e recuperação 
ambiental Desenvolverde, foi diretor de parques e jardins da cidade de Palmas por 14 meses, 
entre 2010 e 2012. Atua como colunista de sustentabilidade do Jornal de Tocantins e da rádio 
CBN Tocantins, tendo se notabilizado também por sua atividade como alpinista: integrou a 
primeira expedição brasileira ao Monte Everest. 
 
Sobre o ciclo de encontros MCB-ANP 

O ciclo de encontros MCB-ANP, que consiste em uma série de palestras, debates, cursos e 
seminários com periodicidade bimestral, tem como objetivo promover o paisagismo brasileiro 



em suas diversas vertentes. Por meio da integração dos profissionais da área, o ciclo servirá 
como fórum permanente para a discussão e encaminhamento de questões relativas ao 
exercício da profissão e às possibilidades de colaboração conjunta com as esferas públicas e a 
sociedade civil. 
 
Sobre a ANP 

Fundada em 1995, a ANP - Associação Nacional de Paisagismo é uma entidade sem fins 
econômicos, de caráter organizacional, promocional e educacional, sem cunho político ou 
partidário, voltada ao desenvolvimento e valorização da atividade paisagística no Brasil. A 
associação congrega de forma participativa os profissionais dessa área, almejando o 
crescimento da profissão com qualidade e compromisso com a ética e a cidadania. 
 

Para a entidade: “o paisagismo é uma profissão importantíssima e complexa, que 
envolve conhecimentos profundos artísticos e científicos. Precisa ser tratada como 
atividade única e independente, encarada pela sociedade brasileira com a mesma 
seriedade e destaque que em outros países do mundo.” 
 
Entre os objetivos da associação estão: 
 

• Incentivar a aproximação dos profissionais para permanente intercâmbio de 
informações, visando o aprimoramento de seus processos de desenvolvimento em todos os 
campos. 

• Patrocinar e incentivar realizações de natureza cultural e econômica voltadas ao 
paisagismo. 

• Promover o intercâmbio de interesses entre os profissionais e as empresas 
fornecedoras de produtos voltados ao paisagismo. 

• Proceder estudos e pesquisas de interesse de seus associados, prestando 
permanente colaboração. 

• Firmar convênios, parcerias, termos de cooperação, consórcios e acordos com 
qualquer entidade pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, nacional ou internacional, 
para o fomento do setor. 

• Criar atividades necessárias para o bom desenvolvimento e expansão do mercado 
nacional e internacional. 
 
 
Sobre o Museu da Casa Brasileira 
O Museu da Casa Brasileira se dedica às questões da cultura material da casa brasileira. É o 
único do país especializado em design e arquitetura, tendo se tornado uma referência nacional 
e internacional nesses temas. Dentre suas inúmeras iniciativas, destaca-se o Prêmio Design 
Museu da Casa Brasileira, realizado desde 1986, e o projeto Casas do Brasil, que promove um 
inventário sobre as diferentes tipologias de morar no país. 
 
SERVIÇO 
 
Palestra ANP – Arborização urbana 

Com o engenheiro agrônomo Ramis Tetu 

4 de dezembro, quinta-feira às 19h30 - Gratuito 
 
Realização: MCB e Associação Nacional de Paisagismo 
 
Local: Museu da Casa Brasileira 



Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano 
Tel.: (11) 3032-3727 
 
Visitação 
De terça a domingo, das 10h às 18h 
Ingressos: R$ 4 e R$ 2 (meia-entrada) 
Gratuito aos sábados, domingos e feriados 
 
Acesso a pessoas com deficiência / Bicicletário com 40 vagas 
Estacionamento pago no local 
 
Visitas orientadas: (11) 3026.3913 / agendamento@mcb.org.br  
www.mcb.org.br    
 
Informações para a imprensa | Museu da Casa Brasileira 
Filipe Bezerra - Coordenador de comunicação | comunicacao@mcb.org.br  
João Vicente - Assistente de comunicação | assistcomunicacao@mcb.org.br  
Izabelle Prado - Assistente de comunicação | assist2comunicacao@mcb.org.br  
 
Informações para a imprensa | Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 

Jamile Menezes – (11) 3339-8243 | jmferreira@sp.gov.br 
Natália Inzinna – (11) 3339-8162 | ninzinna@sp.gov.br  


