Gestão 2016/2017

5º Concurso Nacional de Paisagismo Urbano ANP
O Secretário Municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Sr. Gilberto Natalini,
a Presidente da ANP – Associação Nacional de Paisagismo, Sra. Eliana Azevedo, o
Chief Executive Officer do GBC – Green Building Council, Sr. Felipe Faria, e o
Presidente da Francal, Sr. Abdala Jamil Abdala, convidam os profissionais de
paisagismo do Brasil a apresentar Anteprojeto de Paisagismo para a Praça Jorge Cury e
entorno em São Paulo – SP, inscrevendo-se assim, no 5º Concurso Nacional de
Paisagismo Urbano – ANP.

O Paisagismo e o Planejamento Urbano
Os jardins públicos, praças, parques, canteiros e calçadas, são indispensáveis ao
equilíbrio do meio-ambiente e absolutamente necessários à habitabilidade das grandes
cidades. São responsáveis pela absorção de CO², metano, calor, ruídos, radiação UV,
interferem na segurança pública e no lazer, na umidade relativa do ar, amenizando a
árida paisagem urbana. Com importância crescente no cotidiano de todo cidadão, as
áreas verdes são hoje consideradas como equipamentos obrigatórios de despoluição
ambiental e garantia do bem-estar físico e mental dos habitantes de todo centro urbano.

Briefing:
5º Concurso Nacional de Paisagismo Urbano – ANP
A área objeto do concurso é a Praça Jorge Cury e Mirante em São Paulo, SP. Entre as
ruas Alabastro e Rua Muniz de Souza. Área tombada pelo CONPRESP, de grande
importância histórico cultural.
Os participantes deverão apresentar Anteprojeto de paisagismo cujo valor de
implantação não ultrapasse R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).
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Caso o anteprojeto apresentado tiver custo de implantação maior que o valor definido
acima, o participante deverá indicar patrocinadores que honrarão com a diferença de
valor, sob pena de ser desclassificado.
Importante ressaltar que o anteprojeto não deve contemplar o restauro da edificação
principal existente.
O Anteprojeto deve conter todas as diretrizes do projeto paisagístico, porém sem
necessidade de fazer detalhamento de implantação. O projeto executivo, assim como
eventuais projetos complementares serão feitos no momento da implantação e serão
remunerados em 4% do valor estimado de implantação.
O escopo do Concurso é transformar esta área em Projeto Piloto, que servirá de base
para demais municípios, demonstrando a importância de se planejar adequadamente
as interferências no paisagismo urbano e a necessidade de preservar nossa história,
nossa cultura, nossas paisagens.
Um bom projeto paisagístico urbano melhora substancialmente a qualidade de vida da
população, e contribui de forma expressiva para a preservação do bioma onde o
município está inserido. Desta forma, este Concurso visa presentear o município de São
Paulo com um Anteprojeto de Paisagismo Urbano focado na preservação ambiental,
sustentabilidade e impacto sociocultural.
Em contrapartida a Prefeitura de São Paulo compromete-se a implantar o projeto
vencedor, ainda que em etapas, de acordo com as possibilidades financeiras da
Prefeitura ou de possível parceria público-privada, após aprovação pelo CONPRESP –
Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São
Paulo.
O escritório ou o profissional autor do projeto será chamado a desenvolver o projeto
executivo, implementar eventuais alterações para adequar às exigências do
CONPRESP (caso necessário) e acompanhar a implantação da obra.
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Praça Jorge Cury
A área objeto do concurso é a Praça Jorge Cury, escadaria, mirante, jardins laterais e
acesso ao Parque da Aclimação em São Paulo, SP, com cerca de 3.800m2.
Construída nos anos 50, recebeu o nome Jorge Cury em homenagem a um comerciante
bastante próspero na região da Rua 25 de março. O conjunto foi tombado como
patrimônio histórico pelo CONDEPHAAT em 1986.
Disponível no site da ANP ( www.anponline.org.br ) fotos e planta-baixa. O
levantamento topográfico, arborização urbana, dados geográficos e urbanos variados,
podem ser consultados no Mapa Digital da Cidade de São Paulo:
http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx
Zoom em região: Sé / bairro Liberdade / Parque da Aclimação.
A Praça Jorge Cury está em área contígua ao Parque.

Inscrições
Prazo: até 30 de Junho de 2017.
Valor para não associados ANP: R$250,00
Valor para associados ANP: R$ 50,00
Serão aceitas até 30 inscrições.
Favor enviar solicitação de inscrição por email: secretaria@anponline.org.br
Retornaremos com os dados bancários para depósito.
As inscrições serão feitas por ordem cronológica considerando data e hora contidos no
email.
Data para entrega dos Trabalhos / Anteprojeto de Paisagismo: 31 de Julho de 2017.
Local de entrega e demais informações favor consultar o Regulamento no site da ANP:
www.anponline.org.br

Boa sorte a todos!
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