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Histórico 
 

A Assessoria de Relações Internacionais (ARIN) da Prefeitura Municipal de Curitiba 
foi criada através do Decreto nº 521 de 02 de abril de 2012 e tem sede no Palácio 29 de 
março, no Centro Cívico. 

Sua missão é implementar e gerir a integração de Curitiba em movimentos globais 
liderados por organismos internacionais de relevância, tais como a Organização das Nações 
Unidas (ONU), suas diversas agências e também realizar a interlocução nas redes 
internacionais de cidades, tais como a Incorporação C40 de Cidades Líderes (C40 Cities 
Climate Leadership Group). 
 
Atuação 
 

Suas prioridades de atuação são regradas através de seis eixos estruturados no plano de 
governo do prefeito Rafael Greca. Eles são: 

 
1. Internacionalização das Secretarias e Órgãos Municipais 

Gerida pela Assessoria, a internacionalização da cidade se dá através da participação 
dos servidores em fóruns de discussão, intercâmbios de informações e acordos 
bilaterais e multilaterais de cooperação técnica, que propiciem o incremento do 
conhecimento e a atração para novos projetos. 

2. Gestão de relacionamento com o Corpo Diplomático 
Mantém as relações diplomáticas entre a cidade e outros países, realizando a interface 
entre Embaixadas, Consulados e representações consulares buscando o fortalecimento 
institucional e a identificação de objetivos comuns. 

3. Otimização do relacionamento com as Cidades Irmãs de Curitiba 
Trabalha buscando o estreitamento das irmandades, articulando a realização de ações 
locais além de realizar a prospecção de novas delas. 

4. Implementação do Programa de Diplomacia Cultural do município 
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O Programa se ramifica em frentes para aproximar as Universidades curitibanas com a 
academia internacional, designar embaixadores-mirins da Rede Municipal de 
Educação e universalizar a linguagem da prefeitura perante seus parceiros estratégicos. 

5. Fluxo de recepção de delegações e missões estrangeiras 
É responsável por auxiliar as delegações e missões estrangeiras quando da sua 
passagem por Curitiba. 

6. Alinhamento com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
Através da interlocução com o Ministério das Relações Exteriores, definimos e 
difundimos as iniciativas da ONU em nível municipal. 

 
Contato 
 

Rodolpho Zannin Feijó 
Chefe da Assessoria de Relações Internacionais Gabinete do Prefeito 
+55 41 3350-8141 
internacional@pmc.curitiba.pr.gov.br 

 



                                                            

Prefeitura Municipal de Curitiba 
Gabinete do Prefeito 

Assessoria de Relações Internacionais 
Av. Cândido de Abreu, 817, Centro Cívico 

80530-908 – Curitiba -  PR 
Tel  +55 41 3350-8141 
www.curitiba.pr.gov.br 

Cidades Irmãs 
 

O programa de Cidades Irmãs oferece a oportunidade de instituir relacionamentos de 
longo prazo entre duas comunidades em dois países distintos. Através da assinatura de um 
Projeto de Lei ou acordo firmado entre as partes envolvidas, duas cidades podem se tornar 
irmãs. 

A atuação em áreas de interesse das duas localidades e os benefícios mútuos criados 
com este tipo de parceria estendem-se por diversos programas que envolvem, além da 
administração municipal, organizações não governamentais, universidades, empresas e outras 
entidades civis. 
 

1. Akureyri, Islândia 
Ato oficializado através da Lei Municipal nº 14.260/2013 
População: 18.191 
Resumo: Situada na porção norte da Islândia, Akureyri possui a segunda maior área 
urbana do país, ficando atrás somente da região da capital, Reykjavik. 

2.  Assunção, Paraguai 
Ato oficializado através da Lei Municipal nº 9.794/1999 
População: 525.294 
Resumo: Capital e maior cidade do Paraguai, Assunção é o centro econômico e 
cultural do país. Sua região metropolitana, Gran Asunción, engloba nove cidades. 

3.  Coimbra, Portugal 
Ato oficializado através da Lei Municipal nº 5.084/1975 
População: 143.397 
Resumo: Coimbra é o quarto maior centro urbano de Portugal e já foi, entre os anos 
de 1131 e 1255, a capital do país. Abriga a Universidade de Coimbra, a mais antiga 
instituição acadêmica dos países de Língua Portuguesa, fundada em 1290. 

4. Columbus, Estados Unidos 
Ato oficializado através da Lei Municipal nº 14.708/2015 
População: 850.106  
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Resumo: Maior cidade do estado de Ohio, Columbus é a 15ª maior cidade dos Estados 
Unidos. Seu nome é uma homenagem ao explorador Cristóvão Colombo. 

5. Cracóvia, Polônia 
Ato oficializado através da Lei Municipal nº 8.094/1992 
População: 762.448 
Resumo: Cracóvia é uma das cidades mais antigas da Polônia, sua fundação data do 
século VII. Além de ser um importante centro econômico para seu país, a cidade é 
destaque nas áreas acadêmica, cultural e artística. Em 2013, recebeu o título da 
Unesco de “Cidade da Literatura”. 

6. Durban, África do Sul 
Ato oficializado através de Protocolo de Intenção 
População: 595.061 
Resumo: Escolhida em 2015 como uma das Sete Novas Cidades Maravilhosas do 
Mundo, junto de Vigan, Doha, La Paz, Havana, Beirute e Kuala Lumpur, é a maior 
cidade da província de KwaZulu-Natal. 

7. Guadalajara, México 
Ato oficializado através da Lei Municipal nº 9.795/1999 
População: 1.495.189 
Resumo: Capital do estado de Jalisco, fica localizada na região oeste do México. É 
um importante centro econômico e financeiro e abriga a segunda maior população do 
país, quando considerada sua região metropolitana. 

8. Haikou, China 
Ato oficializado através do Protocolo de Intenções nº 18240 
População: 2.046.189 
Resumo: Originalmente uma cidade portuária, Haikou é capital da província chinesa 
de Hainan, abrigando uma universidade homônima, a Universidade de Hainan.  

9. Hangzhou, China 
Ato oficializado através da Lei Municipal nº 9.754/1999 
População: 7.081.700 
Resumo: Destacada por seus belíssimos cenários naturais, a cidade de Hangzhou 
sediará a edição de 2022 dos jogos asiáticos.  
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10. Himeji, Japão 
Ato oficializado através da Lei Municipal nº 6.484/1984 
População: 534.881 
Resumo: Himeji abriga o Palácio de Himeji, estrutura declarada Patrimônio Cultural 
da Humanidade em 1993 pela Unesco.  

11. Jacksonville, Estados Unidos 
Ato oficializado através da Lei Municipal nº 13.113/2009 
População: 868.031 
Resumo: Cidade mais populosa do estado da Flórida, nos Estados Unidos, 
Jacksonville abriga as matrizes de diversas multinacionais das áreas de finanças, 
seguros e serviços de saúde, além de possuir diversas universidades e faculdades. 

12. La Plata, Argentina 
Ato oficializado através do Protocolo de Irmandade 19588 de 2011 
População: 765.378 
Resumo: Fundada no ano de 1882, pelo governador Dardo Rocha, La Plata é a capital 
da província de Buenos Aires. 

13. Montevidéu, Uruguai 
Ato oficializado através da Lei Municipal nº 7.438/1990 
População: 1.305.082 
Resumo: Maior cidade do Uruguai, Montevideo é cidade sede do Mercosul além de 
ter sediado a primeira Copa do Mundo da FIFA. 

14. Orlando, Estados Unidos 
Ato oficializado através da Lei Municipal nº 9.793/1999 
População: 4.000.002 
Resumo: Conhecida como a Capital Mundial dos Parques Temáticos, é também sede 
da Universidade da Flórida Central, que possui um dos maiores números de estudantes 
dos Estados Unidos. 

15. Santa Cruz de la Sierra, Bolívia 
Ato oficializado através da Lei Municipal nº 7.350/1989 
População: 1.640.615 
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Resumo: Localizada ao leste da Bolívia, é uma das cidades com crescimento mais 
rápido no mundo. Foi fundada inicialmente em 1561. 

16. Suncheon, República da Coréia 
Ato oficializado através de Protocolo de Intenções para Amizade e Cooperação em 
2014 
População: 279.435 
Resumo: A cidade é parte da Zona Franca de Gwangyang e tem como destaque de 
atuação a agricultura e indústria. 

17. Suwon, República da Coréia 
Ato oficializado através da Lei Municipal nº 13.155/2009 
População: 1.170.878 
Resumo: A cidade abriga a matriz de uma das companhias de tecnologia mais 
influentes do mundo atualmente e tem como destaque cultural a Fortaleza de 
Hwaseong. 

18. Toluca, México 
Ato oficializado através de Memorando de Entendimento de Amizade e Cooperação 
em 2014 
População: 819.561 
Resumo: Centro de uma área de rápido crescimento urbano, Toluca está localizada a 
63 quilômetros da Cidade do México. 

19. Treviso, Itália 
Ato oficializado através da Lei Municipal nº 8.366/1993 
População: 82.535 
Resumo: Localizada ao norte da Itália, a cidade é conhecida por suas empresas de 
vestuário, equipamentos para o lar e por ter sido o local de produção original do vinho 
prosecco. 
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Termos de entendimento ativos 
 

1. Termo de entendimento entre Instituições Brasileiras e Suecas para promover o 
desenvolvimento urbano sustentável em Curitiba 

2. Termo de entendimento entre o C40 e o Município de Curitiba para reduzir 
significativamente as emissões de gases de efeito estufa e os riscos climáticos 

3. Termo de entendimento entre Curitiba, instituições brasileiras e holandesas para 
aumentar o potencial de ciclomobilidade rumo a uma Smart Curitiba 

4. Termo de entendimento para promoção de agendas sobre mudanças climáticas do 
mundo celebrado com o C40 

 
Outras informações 
 

1. Workshop Curitiba-Suécia pelo Desenvolvimento Sustentável em Curitiba 
2. Link para a relação de Consulados na Capital 
3. Link para o site do Ministério das Relações Exteriores 


