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Se Curitiba entrelaça
arte, vida e ecologia ...
O pinheiro cede a taça
brinda a toda essa magia!

Maria da Conceição Fagundes

CURITIBA
Kur’yt’yba

Do guarani, Curitiba significa grande quantidade de pinheiros, pinheiral.

Foto: Karen J. do Amaral, 2017 3
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No inverno a temperatura pode chegar a 0° C. Nas outras 
estações as temperaturas são amenas e variam entre 13° C e 23° C, 
tornando a cidade charmosa o ano todo.

Jardim Botânico
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Altitude

Clima subtropical úmido

Área verde por habitante 51 m2

945 m

Média: 13° C - 23° C

Área

População

Municípios

15.419 km2

3,2 Milhões

29

CURITIBA REGIÃO  METROPOLITANA

População

Fundação

Área

1,8 Milhões

29/03/1693

430,9 km2

5ª maior economia do Brasil

BASE DA ECONOMIA

Serviços

Indústria

Agropecuária

80,52%

19,44%

0,04%

cURITIBA E rEGIÃO

Paraná

Curitiba



8

DADOS DO SANEAMENTO AMBIENTAL

cURITIBA E rEGIÃO

CURITIBA É A MELHOR CAPITAL DO PAÍS EM SANEAMENTO BÁSICO, DE 
ACORDO COM DADOS DO SNIS E DO INSTITUTO TRATA BRASIL.

DRENAGEM URBANA

O primeiro parque urbano de Curitiba, 
o Passeio Público, foi construído no 
final do século 19, como um projeto de 
Saneamento, ou seja, uma grande obra 
de macrodrenagem e revitalização.

O parque Barigui, o mais visitado e um 
dos mais antigos da capital paranaense, 
foi criado em 1972 com a intenção 
de conter as enchentes e preservar a 
mata nativa da bacia do Rio Barigui 
na região. Atualmente são mais de 20 
parques que têm a função de drenagem 
em Curitiba.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O primeiro Sistema de Abastecimento 
de Água em Curitiba foi implantado 
após 1910. O reservatório de água é 
um belíssimo conjunto arquitetônico 
art noveau, atualmente um patrimônio 
cultural da engenharia e arquitetura de 
Curitiba. O Sistema de Abastecimento 
de Água atende na atualidade 100% da 
população de Curitiba.

Foto: Ike Stahlke/Sanepar

Foto: Ike Stahlke/Sanepar

Foto: Ike Stahlke/Sanepar

Foto: Ike Stahlke/Sanepar
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cURITIBA E rEGIÃO

Lodo de Esgoto
O Paraná foi pioneiro, no país, a reciclar 
o lodo de esgoto na agricultura, 
trazendo benefícios para a sociedade e 
ao meio ambiente.

Geração de Energia
Está em fase inicial de implantação 
uma usina de geração de energia a 
partir do lodo de esgoto e resíduos 
orgânicos, ao lado da ETE Belém em 
Curitiba, uma estação de tratamento 
aeróbio com capacidade para 840 L/s, 
que está operando desde 1980.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

A primeira Estação de Tratamento de 
Efluentes foi implantada no final da 
década de 70, uma das mais modernas 
do Mundo e o primeiro sistema de 
Lodos Ativados tipo Carrousel do 
Brasil, chamada de ETE Belém.

O Paraná foi o primeiro em disseminar 
a tecnologia do processo anaeróbio, 
contribuindo para a rápida expansão 
do índice de tratamento de esgoto no 
estado. Consequentemente, atualmente 
possui o maior parque de ETEs com 
Reatores Anaeróbios do Brasil.

RESÍDUOS SÓLIDOS 

O Município de Curitiba foi o 
primeiro a construir um aterro 
sanitário com todos os critérios de 
engenharia no Brasil, na década 
de 80. Também inseriu, na mesma 
década, o sistema de coleta seletiva 
e construiu uma Usina de Valoração 
de Resíduos. 

Foto: Karen J. do Amaral, 2013

Foto: Karen J. do Amaral, 2004

Foto: Ike Stahlke/Sanepar

Foto: Ike Stahlke/Sanepar
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56% do turismo na cidade corresponde a 
congressos e eventos técnicos-científicos.

Em 2016 Curitiba foi sede de mais de 150 
eventos de fomento ao conhecimento.

São mais de 300 mil congressistas 
participando anualmente de eventos.

A VOCAÇÃO PARA EVENTOS

25 mil é o número de leitos em Curitiba 
que podem ser usufruídos por visitantes. 

Fonte: CCVB

150+

Mais de 42 mil m  de área construída em 
espaços de eventos referenciais.

2

cURITIBA E rEGIÃO
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DESTAQUES E PRÊMIOS 

2017

Prêmio Global Green City Awards
Fórum Global de Assentamentos Humanos (GFHS, sigla em inglês)

Prêmio Hermès de I´Innovation - “Qualidade de Vida nas Cidades”
Instituto Europeu de Estratégias Criativas e de Inovação

Prêmio Creative City of Design
Rede Cidades Criativas – UNESCO

Prêmio Green City Index - Cidade Mais Verde e Sustentável da 
América Latina

Siemens e The Economist

Uma das 10 Cidades “Mais Futurísticas e de Pensamentos 
Avançados”  do Mundo

Bustle

Melhor Capital do Brasil em Mobilidade Urbana
Liberty Seguros

Eleita uma das 28 cidades mais limpas do mundo
TreeHugger

Cidade mais engraçada do Brasil - Mídias sociais
Revista Exame

Cidade do Design
Unesco

2 ª Cidade Mais Inteligente e Conectada do Brasil
Urban Systems

cURITIBA E rEGIÃO

2016

2015

2014

2012
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Critérios Vigentes para 
sediar o CBESA

Critério OPÇÃO 01: Expotrade OPÇÃO 02: Expo Unimed

22 salas

Sala

Auditório
abertura

2.000 pessoas

Sim

Auditório Curitiba Teatro Positivo
2.000 a 5.000 

pessoas
2.400 pessoas

Sim

NãoNãoFeira

Pavilhão feira

Local climatizado

6.000 m2

20 salas

24 salas

2.825m2  planta6.000 m2  planta
área útilárea líquida

Nº de 22 salas será atingido 
com a colocação de divisórias 
acústicas conforme plantas 
apresentadas

Critérios de Infraestrutura

Critério requerido: 10/20 voos diários

 Disponível em Curitiba: 156 voos diários (embarque e desembarque)

Critério requerido: 2.100 apartamentos

Critério requerido: Rodízio de Regiões - 2021 - Sul do Brasil

 Disponível em Curitiba: 12.519 apartamentos

 Curitiba: Sul do Brasil

1 - Malha Aérea

2 - Número de leitos

3 - Centro de Convenções

4 - Para sediar o CBESA



Espaços para Realização 
do 31° CBESA
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Universidade Federal do Paraná - Foto: Antonio Roberto Sartor, 2017

  

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) é a mais antiga 
instituição de ensino com concepção de universidade no
Brasil, fundada em 1912.

14
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Espaço multifuncional com 34.000 m  de área construída, salas e espaços de 
diversos tamanhos, prontos para receber eventos. 
Localizado em Pinhais, na grande Curitiba, o Expotrade oferece a melhor 
logística para receber o seu evento.

O Expotrade está a 20 minutos da rede hoteleira de Curitiba e a 25 minutos 
do Aeroporto Internacional Afonso Pena, pelo contorno leste.

Auditório Curitiba: maior auditório modular do Paraná;

Diária de 24h sem custo extra;

Heliponto;

Sistema de integração do serviço de táxi Pinhais/Curitiba e Curitiba/Pinhais;

Peças de outdoor para venda de merchandising;

3 secretarias fixas e mobiliadas para credenciamento;

Serviço personalizado de internet.

Praça de alimentação com mais de 2.000 m  de área e atendimento 
simultâneo para 1.400 pessoas sem custo para o evento;

Estacionamento com 3.000 vagas exclusivas, com opção de pernoite para o 
período do evento;

2

2

Centro de eventos
Expotrade convention center

Opção 01
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CAPACIDADE SIMULTÂNEA - 12.180 pessoas, divididas em 24 auditórios 
moduláveis com capacidade variável entre 60 e 7.000 pessoas.

Capacidade:

5 auditórios para até 400 pessoas e 6 auditórios para até 280 pessoas;

1 auditório com capacidade para receber entre 1.500 e 1.800 pessoas, ou 2 

auditórios com capacidade para receber 750 pessoas cada. Pé direito de

7,6 m com isolamento acústico, ar condicionado e iluminação setorizada;

1 auditório com capacidade para receber até 7.000 pessoas. Totalmente 

modulável com pé direito de 7,6 m, ar condicionado e iluminação setorizada;

‘Área de Convenção” totalmente interligada a “Área de Exposição”.

Área de exposição

Área de convenções
Pavimento térreo e superior

23.000 m  de área de 
exposição divididos em 
três pavilhões: A, B e C.

2

Pé direito de 7,6 m;

Piso que suporta até 4 t/m ;

2 Docas com 6 m de altura.

2

Centro de eventos
Expotrade convention center

Opção 01
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Centro de eventos
Expotrade convention center

Opção 01
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infraestrutura
Praça de alimentação - Capacidade de atendimento simultâneo para 1.400 
pessoas sem custo para o evento.

Credenciamento - 3 secretarias fixas e mobiliadas, com 23 pontos de 
atendimento.

Foyer e Hall de acesso - Ampla área de circulação que integram as áreas de 
convenção, exposição e praça de alimentação.

Banheiros - 7 baterias de banheiros, estrategicamente localizadas, incluindo 
sanitários com acessibilidade.

Lobby e Mezanino - Espaços multiuso que podem ser utilizados em diferentes 
formatos, com acesso às áreas de exposição e convenção.

Internet - Sistema próprio, com cobertura integral via cabo e Wi-Fi.

Estacionamento - 3.000 vagas com fácil acesso de entrada e saída.

Contato:

(41) 3661-4000
expotrade@expotrade.com.br
www.expotrade.com.br

Credenciamento Banheiro Praça de Alimentação

Centro de eventos
Expotrade convention center

Opção 01
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Estrutura com 11.535 m , localizada no campus da Universidade Positivo. 
Possibilita o relacionamento entre instituição promotora e ambiente 
acadêmico (professores e alunos);

A 15 minutos do centro da cidade e a 25 minutos do Aeroporto Internacional 
Afonso Pena (pelo contorno Sul);

Sistemas de ar-condicionado que aquecem e resfriam as salas da ASA 2 e 
ASA 3;

Cada sala é equipada com telão, projetor, notebook, cadeiras, palco e púlpito;

Os teatros são totalmente equipados. O que reduz sobremaneira custo de 
locação de equipamentos para grandes auditórios;

Segurança para os participantes pelo fato de estar localizado dentro de uma 
universidade.

Tempo de carga e descarga reduzido por meio de docas que recebem até 15 
caminhões simultaneamente;

Cozinha, copa e depósito de apoio;

Tensão elétrica de 110V, 220V e trifásica;

Caixas de hidráulica, elétrica, lógica, água e deságue no piso;

Pontos para acesso à internet e gerador próprio (backup);

Mais de 2 mil vagas de estacionamento;

Parcerias estratégicas com hotéis locais – a cada 15 apartamentos single 
fechados durante o período do evento, o hotel fornecerá um transfer in/out 
a ser combinado com a organização do evento;

A 200 metros do Teatro Positivo Grande Auditório, o maior do Paraná, com 
2.300 lugares;

2

Centro de eventos
Expo Unimed Curitiba

Opção 02
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PLANTA BAIXA

infraestrutura
Asa 1 - 3.780 m  de área, livre de colunas, acomoda até 220 estandes de 6 m. 
Possui pé direito de 7 m e estrutura de água e deságue e rede elétrica no 
piso;

Asa 2 - 2.025 m  de área, livre de colunas e pé direito de 5 m. Possui sistema 
de paredes acústicas removíveis, possibilitando a montagem de 01 até 12 
salas que comportam até 2.000 pessoas sentadas;

Asa 3 - 1.522 m . O piso térreo possui o sistema de paredes removíveis, com 
telão e equipamento multimídia e piso superior possui 5 salas fixas, que 
comportam até 140 pessoas cada uma;

2

2

2

Centro de eventos
Expo Unimed Curitiba

Opção 02
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114 espaços - 5 x 5 = 25 m   2.850 m
2 2

Centro de eventos
Expo Unimed Curitiba

Opção 02
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Contato:

(41) 3317-3107
atendimento@espacospositivo.com.br

Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Campo Comprido
CEP: 81280-330 - Curitiba, PR

Anexo - localizado entre o restaurante e o Foyer do Expo Unimed Curitiba, 
acrescenta ao espaço de eventos mais 790 m  de área útil;

Foyer - amplo espaço com piso de granito, com 555 m , possui estrutura fixa 
de banca para secretaria do evento;

Café Expo - possui capacidade para 130 pessoas sentadas em ambiente 
climatizado.

2

2

Centro de eventos
Expo Unimed Curitiba

Opção 02
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ESPAÇOs PARA EVENTOS
Espaços sociais e paralelos

Castelo do batel 
O Castelo do Batel é uma relíquia arquitetônica que se 
impõe na mais nobre região de Curitiba e possui um 
espaço único e exclusivo, referência em modernidade e 
requinte para eventos sociais e corporativos. O local possui 
uma Área de 1.500 m2, com capacidade de banquete para 
800 pessoas. Em sua estrutura também possui um auditório 
com capacidade para 1300 pessoas, sendo localizado a 
apenas 3 km do centro da cidade.

DOM ANTONIO 
O restaurante Dom Antonio foi fundado em 1986 seguindo 
a tradição do bairro Santa Felicidade, ao oferecer a 
tradicional comida Italiana. É um dos restaurantes mais 
tradicionais de Curitiba, com capacidade para 2000 
pessoas, que se destaca dos demais vizinhos por servir, 
além de tradicional seqüência de pratos Italianos, carnes 
grelhadas, carnes gratinadas, lasanhas especiais, 
conchigliones e rondelli.

MADALOSSO 
Desde 1963 o Madalosso constrói sua história como um 
restaurante familiar, que encontrou na tradição italiana um 
estilo único de servir e degustar. Em 1995 o Madalosso 
recebeu o título de maior restaurante das Américas, 
entrando para o Guiness Book, o livro oficial dos Records, 
com um total de 4.645 lugares e uma área total de 7.671m2.

Encontro da amazônia
O Encontro da Amazônia é um centro de eventos que 
comporta de 8 a 250 pessoas, possui jardim exuberante, 
salas, instalações completas e uma vez ao mês 
realiza eventos para escolas sobre a Amazônia. Uma 
oportunidade especial para incluir uma atividade temática 
durante o seu evento ou programa de incentivo.

Soviet
O Soviet é um clube moderno e com uma proposta 
diferenciada para festas e eventos. Com amplo serviço 
de bar e cardápio exclusivo de drinks, a casa tem 
excelente infraestrutura e equipamentos de som e luz 
de ponta.
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ESPAÇOs PARA EVENTOS
Espaços sociais e paralelos

Ópera de Arame
Capacidade: 1.640 lugares
Distância do Centro: 6 km

Taboo eventos
Reconhecido pela revista Veja nos anos de 2005 e 2006 
como melhor ambiente de Curiti ba, o Taboo Eventos 
mantém a tradição de um buff et de qualidade, que une 
modernidade e sofi sti cação.

Villa Augusta
O Villa Augusta Eventos é sinônimo de tradição 
e bom gosto. O espaço oferece completa estrutura 
para o seu evento, prezando pelo profi ssionalismo e 
atendimento de qualidade.

teatro positivo
Capacidade: 2.400 lugares
Distância do Centro: 10 km

teatro guaíra
Capacidade: 2.173 lugares
Distância do Centro: 900 m



Acesso
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Linha de Ônibus Biarticulado 

  

Curitiba é reconhecida como a capital ecológica e em 2016 
recebeu o título de cidade mais sustentável do mundo (pesquisa 
Siemens), além de ser referência mundial no sistema de transporte 
urbano integrado. É possível conhecer Curitiba utilizando-se de 
terminais e estações-tubo para trocar de ônibus sem pagar outra 
passagem. Em 2017 Curitiba receberá menção honrosa no Prêmio 
de Transporte Sustentável 2012.

26
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*Consultar dias da semana em

www.aeroportocuritiba.net

(Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil – julho/2016) 

2013, 2014, 2015 e 2016

Melhor aeroporto do país!

14
Fingers

5
Companhias Aéreas
(4 nacionais e 1 internacional)

(Embarque e desembarque)

156
Voos por dia

Voos domésticos (nacionais)

Voos internacionais*

AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA

Acesso aéreo
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Passam pelo aeroporto, por dia, em média 19.000 pessoas (embarque e desembarque). 

Acesso aéreo

TEMPO DE VOO DE CURITIBA PARA OUTRAS CIDADES

Transporte coletivo de Curitiba e região
Ônibus “ligeirinho” 
Aeroporto (linha 208)
Tarifa: R$ 4,25 8 Paradas no caminho

Aeroporto – Boqueirão – Aeroporto

Linha Aeroporto Executivo
Linha de ônibus exclusiva, que faz a rota aeroporto/centro por uma tarifa de R$ 15,00

Veículo climatizado que dispõe de internet 
wireless (wi-fi), carregadores USB e bagageiro.

Aeroporto/Centro - 21 km com 6 paradas

Shopping Estação Rua 24 horas Biblioteca Pública

Receita FederalTeatro GuaíraRodoferroviária

Aeroporto
Afonso Pena

Trajeto feito pelo ônibus
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táxi
Assim como o número de eventos que escolhem Curitiba e região
tem aumentado, a frota de táxi também cresceu nos últimos anos.

*Na cidade de Curitiba os apps Cabify e Uber são regulamentados.

O número de táxis inclui:

387 528

Idade média da frota 2,79 2,08

2011 2016

Táxis que usam GNV

2.252 3.002Frota

Compartilhado

Executivo

Conventional

Especial

Acesso
Mobilidade Urbana

Táxi Aeroporto
Cooperativa com mais de 140 carros.

Composta por carros novos e motoristas bilíngues.

Transporte Coletivo Curitiba
Curitiba conta com uma rede integrada de ônibus, em que o usuário pode utilizar 

mais de uma linha de ônibus com o pagamento de apenas uma passagem.

Terminais de integração que ligam vários tipos de linha:

Conta com uma frota de 1.500 veículos, cerca de 250 linhas, 
21 terminais e 324 estações-tubo.

Expresso (normal e ligeiros)
Alimentadores
Linhas diretas (Ligeirinho)
Interbairros
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Viagem de AUTOMÓVEL

rodoferroviária

Interestaduais

Estaduais

Espaços Comerciais

Alimentação

Distância do Centro:

18 empresas

13 empresas

30 espaços

12 locais

2 km

A Rodoferroviária de Curitiba foi revitalizada e agora possui uma estrutura 
moderna e com capacidade para 50 mil embarques diários. Além disso, a 
distância para o Centro da cidade é de apenas 2 km.

Curitiba - Florianópolis 3h50 (BR-101)

5h40 (BR-101)

7h30 (BR-116)

5h06 (BR-367)

9h30 (BR-101)

8h10 (BR-277)

Curitiba - São Paulo

Curitiba - Porto Alegre

Curitiba - Londrina

Curitiba - Rio de Janeiro

Curitiba - Foz do Iguaçu

São PauloLondrina

Foz do Iguaçu

Rio de Janeiro

Curitiba

Florianópolis

Porto Alegre

Locação de Veículos

Logística de Transporte

Curitiba tem uma gama bem diversificada de empresas de locação de carros.

*Vide página 51

Curitiba tem diversidade e qualidade em logística para eventos.

Frota:

Básicos
Econômicos
Sedans

Executivos
Furgões

Ônibus Micro-ônibus Vans

Minivans
4x2 / 4x4
Caminhonetes

Acesso
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Boca Maldita

  

Na menor avenida do mundo, Av. Luiz Xavier, foi criada por um 
grupo de amigos uma famosa tribuna livre chamada Boca Maldita. 
Desde 1966 é um local para se reunirem, discutirem notícias e 
fazerem previsões políticas e econômicas.

32
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hospedagem

capacidade hoteleira total

246 hotéis e flats Mais de 25.000 leitos
Bandeiras nacionais e internacionais

Dos tradicionais hotéis originários de Curitiba às reconhecidas bandeiras 
internacionais, todos proporcionam aos seus hóspedes modernidade, conforto 
e privacidade para se sentirem em casa!

Hotelaria Curitiba e região CVB
O Curitiba Região e Litoral Convention & Visitors Bureau conta 

com diversos hotéis associados. Confira a listagem
abaixo com categoria e número de apartamentos por meio

de hospedagem:

Hotelaria  Curitiba Região e Litoral CVB

Categoria Estrelas Nº Hotéis Apartamentos

Econômicos 5 305

6839Turísticos

9308Luxo

1.0546Super luxo

9229Superior
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Hotel Super luxo
Nome do hotel

Hotel Pestana Curitiba

Nomaa Hotel

Radisson Hotel Curitiba

NH Curitiba The Five

Bourbon Curitiba Convention Hotel

Four Points by Sheraton Curitiba

hospedagem

hotel luxo
Nome do hotel

Hotel Deville Curitiba Business

Mabu Curitiba Business

Quality Hotel Curitiba

Slaviero Conceptual Rockfelle

Slaviero Conceptual Full Jazz

Slaviero Conceptual Palace Hotel

Slaviero Suítes Curitiba Batel

hotel superior
Nome do hotel

Adagio Curitiba Parque Barigui

Alta Reggia Plaza Hotel

Hotel Del Rey

Lizon Curitiba Hotel

Mercure Curitiba Batel

Mercure Curitiba Golden

Roochelle Corporate Hotel

Mercure Sete de Setembro

Slaviero Executive Batel

hotel Turístico
Nome do hotel

Condor Hotel

Hotel Golden Star

Hotel Nikko

Ibis Curitiba Batel

Ibis Curitiba Centro Cívico

Ibis Curitiba Shopping

Rio Hotel by Bourbon Batel

Master Express Curitiba

Transamérica Prime - Batel Curitiba
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hotel Econômico
Nome do hotel

Guaíra Palace Hotel

Hotel Blumenau

Mabu Curitiba Express

Pousada Betânia Curitiba

San Martin Hotel Curitiba

hospedagem

Hostel Locação
Nome do hotel Nome do hotel

Curitiba Backpackers Apolar Imóveis

Curitiba Casa Hostel

Knock Knock Hostel

Motter Home Cwb Hostel

hospedagem alternativa



Gastronomia
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Portal de Santa Felicidade

  

Curitiba tem um bairro dedicado à gastronomia italiana. Santa 
Felicidade concentra grandes restaurantes, cantinas e vinícolas. 
Além da fartura das massas, completam a mesa a polenta, aves e 
as folhas de radicci. É nesse bairro que se encontra o Restaurante 
Madalosso, considerado o maior das Américas e um dos maiores 
do mundo, com 4.645 lugares.
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Gastronomia

Inspirada por seus imigrantes, a culinária curitibana recebeu influências de 
etnias de italianos, árabes, poloneses, alemães, portugueses e outras. Cada 

um desses povos trouxe para Curitiba uma saborosa tradição, que hoje 
compõe o cardápio local.

Mais de 3.000 opções entre bares e restaurantes

“O clima, os costumes e as tendências transformam Curitiba.”

Curitiba é a capital da cerveja especial (Metro, 2012)

“Curitiba se torna ‘Vale do Silício’ cervejeiro, com 16 empresas trabalhando no 
ramo, sendo que muitas delas receberam prêmios nacionais e internacionais 

tanto pela qualidade quanto pela inovação.”

Variados sabores, Aromas e temperos
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Bar e Restaurante Público Sentado Fecha/Sala para Evento

Bar Brahma

Bossa Bar

Churrascaria KF Grill

Famiglia Fadanelli

Fita Crepe Bar

Forneria Copacabana Iguaçú

Madero Prime Steakhouse

Hard Rock Café

Madero Relógio das Flores

Madero Sports Bar

Mukeka Restaurante

Mustang Sally Fine Burguer

Outback

Pizzaria Mercearia Bresser

Restaurante Madalosso

Santa Marta 

Shed Western Bar

Sheridan´s Irish Pub

Taco El Pancho

Taikan Culinária Oriental

Taj Bar

Tatibana Japonese Cusine

Terrazza 40

Tuna Restaurante

Babilônia Gastronomia Batel

* Consultar a disponibilidade do local

258

286

398

390

240

120

236

70

360

120

140

170

900

180

4.600

776

1.481

280

280

150

468

100

72

85

284

Sim*

Sim*

Sim*

Sim*

Sim*

Sim*

Sim*

Sim*

Sim*

Sim*

Sim*

Sim*

Sim*

Sim*

Sim*

Sim*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gastronomia
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Museu Oscar Niemeyer - F
oto: Halley Pacheco de Oliveira



Araucária - Foto: Karen J. do Amaral, 2017

  

Curitiba está entre as 15 cidades mais verdes do mundo e é também 
conhecida como a Capital Ecológica do Brasil. Possui cerca de 20 
milhões de m  de área verde, distribuídos em 25 parques e bosques 
por toda a cidade. Se fosse dividido, cada habitante teria em média 
65 m  de área verde para si.

2

2

41



42

conheça curitiba

Bosque do Alemão Jardim Botânico

Museu Oscar Niemeyer Ópera de Arame

Praça do Japão Relógio das Flores

Quando uma pessoa diz que viajará a Curitiba sempre há alguém 
aconselhando para que leve um casaco, um guarda-chuva, óculos de sol 

e roupas leves. Essa é uma das certezas da cidade, porque você pode 
presenciar as sensações das quatro estações em um mesmo dia.

 No entanto, este não é o único conselho que pode ser dado ao viajante. 
Ele também pode ser informado que deve desembarcar em Curitiba com os 
olhos de quem irá conhecer um cenário onde as pessoas, o meio ambiente, a 

cultura e o espaço urbano convivem de uma forma organizada.

Conheça um pouco mais sobre a oferta turística de Curitiba:

Mais de 39 parques e bosques
Mais de 23 museus
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ARTE BIKE TOUR

BEER TOUR

COFFEE BIKE TOUR

A arte está espalhada por Curitiba, 
contemple todas elas com um passeio 
de bike.

Faça o passeio de trem de forma 
diferente.

Conheça Curitiba sobre duas rodas e 
com um café na mão.

conheça curitiba - roteiros

Curitiba não para de se reinventar, confi ra seus passeios imperdíveis:

LITORINA NOTURNA
O romantismo está de volta, a bordo 
do trem de luxo, que traz um jantar 
especial.
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CURITIBA INTENSIVA

LINHA TURISMO

Visite os principais atrativos de Curitiba 
no seu roteiro, incluindo almoço típico 
no tradicional bairro italiano de Santa 
Felicidade.

Conheça os principais parques da 
cidade, através de um ônibus double 
deck (dois andares).

conheça curitiba - roteiros

PASSEIO DE TREM
Descubra os encantos da Mata Atlântica 
em um dos passeios mais bonitos do 
mundo.

App curta curitiba
O CCVB disponibiliza um aplicativo com dicas do que fazer e aonde ir 
na cidade, agenda de shows, eventos, além de diversos serviços para a 

experiência do participante do seu evento se tornar completa!

Já Disponível!



Suporte para seu Evento
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Rosácea Paranista
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O pinhão é a semente do Pinheiro do Paraná. Dessa iguaria são 
feitos muitos pratos, como sopa, feijoada, escondidinho e vários 
tipos de doces. A forma mais popular é o pinhão cozido, muito 
famoso em período de festas juninas.
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Apoio para seu evento

formas de apoio para seu evento

Em Curitiba, o seu evento conta com o apoio e estrutura do Curitiba Região 
e Litoral Convention & Visitors Bureau (CCVB). O CCVB é uma instituição 
privada, sem fins lucrativos, cujo objetivo é fomentar o movimento econômico 
na cidade. Ele é mantido por empresas que atuam direta ou indiretamente 
no setor de eventos e turismo e pela Room Tax/Doação para o Turismo 
(saiba mais na pág. 50). O CCVB disponibiliza aos promotores e empresas 
organizadoras de eventos uma série de ações e ferramentas que facilitam a 
realização do evento em Curitiba e região, conforme apresentadas a seguir: 
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Captação e Promoção do evento

Após a confirmação do evento na cidade, sugere-se a realização de ações 
promocionais com o objetivo de estimular o aumento de participantes e de 
sua permanência em Curitiba e região.

O CCVB acompanha desde as primeiras conversas com a Nacional até a 
realização do evento.

Ações promocionais que poderão ser articuladas pelo CCVB, parceiros e a 
entidade promotora do evento:

      Produção de material de candidatura da cidade como sede do evento;

      Assessoria do departamento de eventos do CCVB para definir as estratégias    
      de promoção e captação do evento; 

      Acompanhamento do CCVB para defesa e apresentação de candidatura;

      Elaboração de e-mail marketing para mailing dos potenciais participantes            
      do evento fornecido pela sociedade;

      Agendamento, coordenação e acompanhamento de visita de inspeção nos            
      espaços para eventos de Curitiba e região;

      Intermediação com fornecedores locais, possibilitando mais segurança e   
      facilidade na escolha;

      Intermediação com instituições públicas que possam ser de interesse para o  
      evento;

      Material de Curitiba e informações sobre a cidade;

      Seu evento no Calendário Anual de Eventos da cidade;

      Divulgação nos meios de comunicação do CCVB (site, imprensa do CCVB e  
      redes sociais).

Apoio para seu evento
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na organização e realização do seu evento:

Fornecimento de kits para palestrantes, com mapas em português, 
inglês ou espanhol;

Kit Promotor: link para download com várias imagens promocionais de 
Curitiba, mailing de empresas prestadoras de serviços para eventos, roteiros 

turísticos e um vídeo institucional que pode ser inserido no site do seu 
evento;

Posto de Informações Turísticas + Loja Curitiba Na Bagagem: um posto 
de informações turísticas instalado no evento para prestar atendimento 

ao participante que visita a cidade. Na mesma estrutura, a loja Curitiba Na 
Bagagem oferece no próprio local do evento souvenirs com design inovador;

Envio de mapas turísticos e/ou materiais promocionais da cidade para serem 
entregues aos demais participantes durante o evento.

Apoio para seu evento
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Leva & traz – Transporte gratuito

Aqui os participantes do evento têm um serviço de transfer gratuito para os 
melhores restaurantes, bares, teatros e shoppings da cidade. O transporte, 
disponível nos mais de 35 meios de hospedagens associados ao CCVB e na 

diversidade de empreendimentos participantes, garante economia e conforto 
aos visitantes.

Consulte o portal levaetrazgratis.com.br e confira os 
empreendimentos participantes.

Contato:
(41) 3888-3464

Serviço disponível de segunda a sábado, 

das 19h30 às 23h30, 

mediante agendamento.

o que é room tax/doação para o turismo?

“A contribuição varia de 1,20 a 3,10 conforme categoria do meio de hospedagem”

   A Room Tax/Doação para o Turismo é uma prática adotada pelos Convention & 
Visitors Bureaux (CVBx) do mundo inteiro, sendo a principal fonte de receita para o 
desenvolvimento de ações promocionais e de apoio à realização de eventos em suas 

regiões.

   Além disso, é com este recurso que o CCVB também atua para o “Bem Receber” 
dos turistas de eventos, negócios ou lazer, viabilizando o serviço de Leva & Traz, 

o Posto de Informações Turísticas, treinamentos, aplicativo Curta Curitiba, mapas, 
guias, entre outros.

   A colaboração é realizada voluntariamente nos hotéis associados aos CVBx 
diretamente pelo hóspede. Mas como os benefícios são para todos, os CVBx contam 

com o apoio dos promotores e organizadores de eventos 

   Ao eleger uma agência de turismo e os hotéis oficiais para atender os participantes 
do seu evento, informe o Eu Apoio a Room Tax/Doação para o Turismo e incentive a 

contribuição! 

Apoio para seu evento
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Agências de Viagens

Locadora de Veículos, Transporte e
Cia. Aérea

Audiovisuais, Interpretação e 
Tecnologia para Eventos

Publicidade e Comunicação Digital e 
Offl  ine

Foto, Vídeos e Mídias para Turismo 
e Eventos

Gráfi ca, Editora e soluções em 
Imagem

Agências e Operadora
(Turismo Receptivo)

Suporte e Infraestrutura
para Eventos

RH para Eventos

Buff et

Organizadores de Eventos

Operadora de Turismo

Brementur Agência de Turismo

Aeroporto Executivo

Amecaritur Turismo

Coral Rent a Car

Klas Viagens

Táxi Capital

Táxi Sereia

Rádio Táxi Faixa Vermelha

Hoffmann

MGM - TS Locação de Equipamento de Áudio

Performance Locação e Eventos

Up Grade Audiovisual

Giga Eventos

Explay

433 AG

CCM Eventos

Ekipe de Eventos

Mark Messe

CIT Mídia (Cultural Information Terminal)

Midiograf

Deiró Cine TV

Simphol

14 Bis Digital

Editora UniverCidade - Expedições 
Urbenauta

Agência WX - Criação de Web Sites e 
Comunicação Digital

Inundaweb - Portais, Provedores e Serviços na 
Internet

BTG Viagens

Fellini Turismo

M. Leal Agência de Viagens

Julytur Turismo Receptivo

Núcleo de Turismo Receptivo

Special Paraná

Agapanthus Floricultura

Ambientec

5inc

Básica Feiras e Stands

Ecco-Salva Emergências Médicas

Félix Calderaro - Mestre de Cerimônias

F.M.F Stands

Postnet

Rádio Ibiza

Stand Solutions

X-Eventos

Euro Design

Única Recepção e Eventos

Cafexpo

Event Art - Mais Eventos, Mais Produções
(montagem de estandes)

BWT Operadora

MGM Agência de Viagens e Turismo

Blumar Turismo

Apoio para seu evento
Prestadores de Serviço
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Curitiba Região e Litoral Convention & Visitors Bureau
(CCVB)

Contato:

curitibacvb@curitibacvb.com.br

(41) 3233-8500


