Assessoria de Relações Internacionais
A Assessoria de Relações Internacionais (ARIN) foi criada pelo Decreto no. 521
de 02 de abril de 2012, ao ser desmembrada a antiga Secretaria Extraordinária
de Relações Internacionais e Cerimonial. A ARIN está diretamente ligada ao
Gabinete do Prefeito e tem sede no Palácio 29 de Março, no Centro Cívico.

A ARIN tem por finalidade gerenciar a política de relações internacionais para a
cidade de Curitiba, em conjunto com os demais órgãos municipais, com
atuação nos eixos das relações bilaterais e multilaterais, cooperação técnica
descentralizada e protocolo internacional, tendo as seguintes atribuições:
Atender delegações internacionais oficiais e técnicas;
Acompanhar acordos entre cidades-irmãs e demais parceiras, por meio de
protocolos de cooperação técnica;
Desenvolver interfaces com o Ministério das Relações Exteriores, Embaixadas,
Consulados e organizações internacionais;
Elaborar notas técnicas e fornecer suporte técnico e linguístico às missões
oficiais do Prefeito e Secretários que o representem no exterior e em eventos
de caráter internacional;
Dar suporte às Secretarias / Órgãos na condução de projetos de cooperação
internacional;
Representar, em conjunto com as demais Secretarias / Órgãos, os assuntos de
relevância internacional nas redes internacionais de cidades.

Contato:
Rosane Isabel Fante Garcia Kupka
Assessoria de Relações Internacionais
www.curitiba.pr.gov.br
Tel.: +55 41 3350 8243
internacional@pmc.curitiba.pr.gov.br

Links interessantes:

Estado

do

Paraná

–

Consulados

na

capital:

http://www.casacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=114

Ministério das Relações Exteriores: http://www.itamaraty.gov.br/

Cidades-irmãs:
1. Assunção/Paraguai - Lei n° 9.794/1999 www.mca.gov.py
2. Coimbra/Portugal - Lei n° 5.084/19775 www.cm-coimbra.pt
3. Cracóvia/Polônia - Lei n°8094/1992 www.krakow.pl
Estudar em Cracóvia www.study-krakow.com
4. Durban - África do Sul www.durban.gov.za/
5. Guadalajara/México - Lei n° 9.795/1999 www.guadalajara.gob.mx
6. Hangzhou/China - Lei n° 9754/1999 www.hangzhou.gov.cn
7. Himeji/Japão - Lei n° 6.484/1984 www.city.himeji.lg.jp
8. Jacksonville/EUA - Lei n° 13.113/2009 www.coj.net
9. La Plata - Argentina www.laplata.gov.ar/
10. Montevidéu/Uruguai - Lei n° 7438/1990 www.montevideo.gub.uy
11. Orlando/EUA - Lei n° 9793/1999 www.cityoforlando.net
12. Santa Cruz de la Sierra/Bolívia - Lei n° 7350/1989
www.gmsantacruz.gob.bo
13. Suwon - Lei n° 13.155/2009 www.trade.go.kr

Mundorama - Divulgação científica em Relações Internacionais:
http://mundorama.net/

