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te encantar
Primeira publicação 
dedicada ao universo MICE 
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CURITIBA
O shopping que leva o nome da cidade deu vida nova a um antigo edifício do exército brasileiro. De 

frente para uma das principais praças de Curitiba, o espaço é um dos queridinhos dos curitibanos e 

fi ca próximo de muitos hotéis, restaurantes, farmácias e hospitais.

PARK SHOPPING BARIGUI
Um dos maiores e mais modernos shoppings da cidade, o empreendimento conta com algumas 

lojas exclusivas, mercado, estacionamento amplo e duas propostas de praça de alimentação: uma 

com mais fast-food e outra com restaurantes mais sofi sticados. Fica próximo do Parque Barigui, o 

maior de Curitiba, de grandes supermercados e de algumas das principais universidades da capital

MUELLER
Inaugurado em 1983, o Shopping Mueller foi o primeiro da cidade. Ele fi ca no antigo edifício 

da fundição Irmãos Mueller, um empreendimento que era bem famoso em Curitiba. Por isso os 

empresários responsáveis pelo shopping mantiveram o nome. Ele fi ca no Centro, é bem servido 

por transporte público, próximo do primeiro parque da cidade, o Passeio Público, do Hospital de 

Clínicas, e de muitos hotéis. Tem um dos principais cinemas da cidade e também um espaço para 

exposições.

PALLADIUM
Localizado entre dois grandes terminais rodoviários da cidade, cerca de 4,2 mil ônibus circulam 

pela redondeza durante o dia, além de um fl uxo de mais de 80 mil veículos, o que resulta em mais 

de 1,5 milhões de consumidores por mês que visitam o shopping. É muito conhecido por abrigar o 

IMAX Curitiba, um dos melhores cinemas da cidade.

JOCKEY PLAZA
Com projeto do renomado arquiteto paulistano Arthur Casas, um dos grandes nomes da arqui-

tetura contemporânea brasileira, o shopping é o maior da cidade, com mais de 200 mil m² de área 

construída. São mais de 400 lojas, 30 opções de fast-food na praça de alimentação e um boulevard 

gastronômico com oito restaurantes com vista panorâmica para o Jockey Club do Paraná. É um dos 

mais próximos do Alphaville Graciosa e do Parque das Águas.

SHOPPINGS
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CURITIBA
Preparamos uma edição comemorativa de 
11 anos da Air Promo e um guia completo 
e detalhado para ajudar na concepção e na 
organização do seu evento em Curitiba. A 
cidade desfruta de inúmeras oportunidades 
ao longo de todo o ano e abriga uma rede sem 
igual de centros de exposições, teatros, edifícios 
históricos, praças, estádios e pontos públicos 
charmosos que são palcos para experiências 
inesquecíveis. Sem falar na infraestrutura 
cultural invejável, com museus, bares, 
restaurantes, cafés, galerias e hotéis.  
Se você procura uma vivência marcante, 
Curitiba vai te encantar!

revista 
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B em vindo ao universo M.I.C.E. Curitiba! A 

sigla, tão conhecida lá fora, começa ago-

ra a tomar contornos mais vigorosos pelo 

país. Fazemos parte do grupo de entusiastas que 

levanta essa bandeira. E aproveitamos os 11 

anos de aniversário da agência para apresentar 

uma publicação inédita. 

Aqui você encontra informação confiável e de 

qualidade para entender melhor as oportunida-

des que um planejamento estratégico - e suas 

ações - pode proporcionar ao seu negócio. 

Vai descobrir em detalhes as riquezas que só 

Curitiba tem: como um planejamento urbano 

que produz bem-estar, infraestrutura para 

eventos e ações de todas as escalas, mobilida-

de facilitada e paisagem cheia de riquezas. 

Sem falar na mão de obra altamente qualificada 

e criativa, responsável por transformar Curitiba 

em polos de diferentes setores, como de cultu-

ra, arquitetura, eventos, produção audiovisual, 

gastronomia, cervejaria artesanal, entre muitos 

outros que você confere aqui. 

E ainda tem em mãos um guia rápido, resumido 

e inédito com tudo que você precisa saber para 

conceber ou organizar um evento presencial ou 

híbrido. Ele conta com os principais hoteis, os 

maiores espaços de exposição, os lugares his-

tóricos que aceitam abrigar atividades, praças e 

parques, restaurantes, shoppings, e muito mais.

editorial

RAFAEL MAIA

BACHAREL EM MARKETING

PÓS-GRADUADO EM GESTÃO 
DA COMUNICAÇÃO

ESPECIALISTA EM LIDERANÇA 
NA INOVAÇÃO PELO MIT 

DIRETOR DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS E NOVOS 
NEGÓCIOS NA AIR PROMO
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O que é
MICE

M.I.C.E. é uma sigla internacional que significa Meetings, 

Incentives, Conferences and Exhibitions. Em tradução li-

vre: Encontros, Incentivos, Conferências e Exibições. O 

termo, porém, é popularmente conhecido como Turismo 

de Negócios e Eventos, um dos segmentos que mais tra-

zem vitalidade para a economia mundial.

TÓQUIO

MIAMI

SÃO PAULO

CURITIBA

CIDADE DO
MÉXICO

BUENOS AIRES

LAS VEGAS

VIENA

ESTOCOLMO

DUBAI XANGAI

NOVA 
DELI

SYDNEY

LONDRES

TORONTO BARCELONA

HONG 
KONG

CIDADE
DO CABO

SEUL

CINGAPURA

Em números globais, o setor de MICE 

chega a movimentar mais de 1 trilhão 

de dólares. E algumas das principais 

cidades internacionais já têm um 

trabalho consolidado de desenvol-

ver e aprofundar esse setor no dia 

a dia por meio de convention bure-

aus, organizações responsáveis pela 

visão estratégica de marketing des-

ses municípios. Entre os melhores 

exemplos, estão as cidades fixadas 

no mapa logo acima.

No Brasil, o segmento MICE mostra-

-se um grande propulsor da economia, 

chegando inclusive a ser apontado 

por especialistas como uma das prin-

cipais soluções para questões de sa-

zonalidade, utilização da infraestru-

tura e serviços turísticos em baixa e 

alta temporada.

CIDADES MICE DE SUCESSO PELO MUNDO
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Curitiba vai te encantar!

A capital paranaense há muitos anos destaca-se 

por sua infraestrutura, indústria, cultura e pelo 

constante comprometimento com tecnologia, 

pesquisa e inovação. Prova desse investimento 

frequente são as conquistas que Curitiba cole-

ciona mundialmente: 

MELHOR CAPITAL  

DO PAÍS PARA  

SE VIVER 2021 – IDGM

1º LUGAR DO RANKING 

DO URBANISMO 

BRASILEIRO 2019 – 

CONNECTED SMART 

CITIES 2019   

URBAN SYSTEMS

MELHOR AEROPORTO 
DO BRASIL 2020 –

PRÊMIO AEROPORTOS 

MINISTÉRIO DOS 

TRANSPORTES

FINALISTA EM PROJETOS 

MAIS INOVADORES  

DO MUNDO 2021 –

WORLD SMART CITY 

AWARDS BARCELONA

CIDADE COM 

MAIOR EFICIÊNCIA 
TECNOLÓGICA DO 

BRASIL 2020 – ACATE 

TECH REPORT

DESTAQUE ENTRE  

OS PRINCIPAIS DESTINOS 

DE TURISMOS DE 

NEGÓCIOS DA AMÉRICA 

LATINA 2019 – CWT 

MEETINGS & EVENTS

Tudo isso, aliado à quantidade, ex-

pertise e diversidade de empresas de 

apoio à realização de eventos, além 

de uma completa rede hoteleira, de 

restaurantes, parques, bosques, tea-

tros, museus e de ecoturismo, faz de 

Curitiba um destino único, capaz de 

proporcionar experiências completas 

aos seus visitantes.

Dos mais de 4 milhões de turistas que 

visitam a cidade durante o ano, mais da 

metade (55%) já veio com propósitos 

profissionais. Isso mostra a capacidade 

natural da capital e de nossa população 

hospitaleira em receber e encantar os 

visitantes, cativando pela harmonia da 

cultura local com a modernização e ino-

vação que já viraram tradição.
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Curitiba emnúmeros
ÁREA VERDE 
/ HABITANTE

64,5 m21,9 mi
POPULAÇÃO 
DE CURITIBA

5a
MAIOR 
ECONOMIA 
DO BRASIL

56%
DO TURISMO 
SÃO EVENTOS

ÁREA PARA EVENTOS  
DE REFERÊNCIA

42 mil m2

DE CAPACIDADE 
DE LEITOS

HOTÉIS  
E FLATS

20 mil158

Tempo 
estimado 
de avião

40 min

48 min

1h42

2h

37 min

Curitiba - Florianópolis

Aeroporto - Centro da cidade

Curitiba - São Paulo

Curitiba - Rio de Janeiro

Curitiba - Brasília
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Air Promo celebra  
11 anos com atuação  
inovadora em  
todo o Brasil

Especialista em marketing pro-
mocional, agência realiza mais de 
500 eventos por ano, criando ex-
periências únicas e vínculos per-
manentes entre marcas e pessoas

É muito mais fácil aprender e en-

tender pela experiência do que 

só demonstrar ou ouvir falar. É 

nesse argumento com mais de 2,4 mil 

anos de existência, do filósofo Sêne-

ca, um dos intelectuais mais célebres 

de Roma, que reside o DNA da Air 

Promo. “O mundo está em constante 

evolução. Muitas coisas foram per-

dendo o valor. Mas as relações não. 

O ser humano sente falta de se rela-

AIR PROMO 11 ANOS
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Fonte: Associação Brasileira de Empresas de Eventos, 

com dados de 2019; Associação Brasileira de Promotores 

de Eventos, com dados de 2022; Confederação Nacional 

de Municípios e Sebrae, com dados de 2018.

4,75% 13 mi
do PIB brasileiro é 

movimentado pelo setor

de empregos são  

gerados anualmente

R$ 4,68 bi
em massa salarial anual

+ de 53
atividades diferentes englobadas

Nesses 11 anos de operação, posso dizer que o maior 
valor agregado que entregamos aos nossos clientes é a 
confiança. Com esse valor latente, planejamos do tático 
ao operacional, com foco em soluções dos mais diversos 
formatos, e seguros de que o resultado é consequência 
do nosso esforço”

MARCELO DEFANTE, CEO DA AIR PROMO 

cionar. Então sentir é fundamental. 

Só sentindo que as coisas adquirem 

sentido. Nossa empresa é especialista 

nisso: em sentir e fazer sentir. Só as-

sim as mensagens chegam ao coração 

das pessoas”, conta Marcelo Defante, 

CEO da Air Promo.

Graças a essa visão que a Air chega a 

11 anos de existência com uma ex-

celente reputação e confiabilidade, 

chanceladas por quem está no lugar 

de fala: os clientes. E são essas carac-

terísticas que a ranqueiam como uma 

grande agência do segmento, no esta-

do do Paraná e no restante do Brasil. 

Sempre focados em proporcionar ex-

periências marcantes e soluções ino-

vadoras para conectar de forma afeti-

va marcas, produtos e pessoas.

“Nosso negócio é ser solução para o clien-
te. Quando alguma marca nos contrata 
para fazer um job, seja de qual frente for, 
a intenção é sempre de entregar a melhor 
resposta, de forma rápida, proativa, segura 
e eficiente”, defende Defante.

Diversidade de talentos

Hoje a Air atende marcas nos mais di-

versos segmentos de negócios e for-

matos no Brasil. São especialistas da 

estratégia ao tático. E os 11 anos de 

atuação trouxeram experiência e ex-

pertise para compreender um país de 

extensão continental. Expertise essa 

de um time dedicado e comprometido 

que hoje é composto por mais de 70 

colaboradores diretos. 

“Somos diversos, valorizamos as par-
ticularidades de cada um, extraímos 

o que existe de melhor e aprendemos 
a melhorar e a evoluir como equipe. 
Aplicar esse conceito óbvio e valorizar 
as relações nos faz ir mais longe”, diz 

Lica Monteiro, diretora de atendi-

mento e planejamento da Air. “Todo 
mundo é superengajado com as cau-
sas dos clientes. E o cliente sabe disso. 
Quando contrata a Air, ele compra a 

sinapse completa do time, do redator 
e produtor, até a do financeiro”.

Como tudo começou  
e para onde vai

A Air Promo é fruto do encontro de 

mentes inquietas, empreendedoras e 

complementares. A jornada teve start 

AIR PROMO 11 ANOS
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A Air Promo é um hub que conecta inteligência criativa 
com soluções inovadoras para o seu negócio. Veja os 
principais serviços que oferecemos.

AIR PROMO
EVENTOS

CONGRESSOS

CONFERÊNCIAS

EXIBIÇÕES
INCENTIVOS

BRASIL

ATIVAÇÕES

LANÇAMENTO DE MARCA
CRIAÇÃO
DESIGN

PRODUÇÃO

OPERAÇÃO
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGIA

COMUNICAÇÃO

MÍDIAS

MONITORAMENTO

PERSONALIZAÇÃO

AUDIOVISUAL

A emoção é o grande fator do marketing de experiência: 
para ser eficaz, ele precisa resultar em uma resposta ba-
seada em estímulos que ficam associadas à uma afinidade 
que as pessoas têm com a marca. Usar esse marketing sen-
sorial envolve encontrar maneiras criativas de atender às 
necessidades e desejos dos clientes, e causar uma impres-
são duradoura por meio de ferramentas exclusivas”

LICA MONTEIRO, DIRETORA DE ATENDIMENTO E
PLANEJAMENTO DA AIR PROMO

em 2011 e, com muito trabalho, dedi-

cação e atualização, transformou o ne-

gócio em uma empresa sólida, séria e 

altamente recomendável. 

A meta é sempre contínua, evolutiva 

e atenta às oportunidades que apa-

recem a cada piscar de olhos. “Temos 
sede em Curitiba, mas estamos presen-
tes em todo o Brasil.”, explica Defante. 

E agora a Air traz essa publicação es-

pecial a fim de se aprofundar ainda 

mais no M.I.C.E. e de auxiliar tomado-

res de decisão a pensar seus eventos. 

Mas, afinal, o que significa essa sigla? 

Ela indica Meetings, Incentives, Con-

ferences and Exhibitions. Em tradução 

livre: Encontros, Incentivos, Conferên-

cias e Exibições. O termo, porém, é po-

pularmente conhecido como Turismo 

de Negócios e Eventos, um dos seg-

mentos que mais trazem vitalidade para 

a economia mundial. No Brasil, o seg-

mento mostra-se um grande propulsor 

da economia, chegando a movimentar 

quase 5% do PIB brasileiro, cerca de 

R$ 1 trilhão por ano, e a gerar 13 mi-

lhões de empregos anualmente. 

Em resumo: é o presente e o futuro do 

marketing tradicional. Atualmente, se-

gundo dados de 2018 do Conselho de 

Turismo da Inglaterra, o setor de even-

tos movimenta mais de 8,8 bilhões na 

economia global, sendo as atividades de 

M.I.C.E. uma parte importante do todo. 

De acordo com o estudo “Global Eco-

nomic Significance of Business Events”, 

conduzido também em 2018 pela Oxford 

Economics e parceiros, os eventos de 

negócios geraram 621 bilhões em PIB in-

ternacional. A pesquisa norte-americana 

“Global Economic Significance of Busi-

ness Events”, de 2018, porém, aponta que 

o movimento na economia global é supe-

rior a 1 trilhão de dólares. É certamente 

um setor que só tende a crescer.

AIR PROMO 11 ANOS
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prêmios
Confira as principais premiações  
com as quais a Air já foi reconhecida:

XII PRÊMIO COLUNISTAS 
PROMO PARANÁ 2012
Eventos Promocionais
Categoria: Lançamento  
de produto ou serviço
Cliente: Euro Import

TOP DE MARKETING 
Prêmio 2015
Cliente: Hard Rock Cafe Curitiba
Categoria: Serviço

TOP DE MARKETING
Prêmio 2017
Categoria: Social  
Case: Outubro Rosa Curitiba
Cliente: Liga Paranaense de
Combate ao Câncer

TOP DE MARKETING 
Prêmio 2019
Cliente: Hard Rock Cafe Gramado
Categoria: Turismo

TOP DE MARKETING
Finalista 2021
Categoria: Varejo
Case: Boti Truck
Cliente: O Boticário

PRÊMIO POPAI BRASIL 2021
Projetos para design  
e arquitetura de loja
Case: Boti Truck 
Cliente: O Boticário

Prêmio Caio

JACARÉ DE OURO 2018
Evento Responsabilidade Social
Case: Outubro Rosa
Cliente: Liga Paranaense  
de Combate ao Câncer

JACARÉ DE OURO 2019
Troféu Cross Host
Evento Promocional
Case: São João do Boticário
Cliente: O Boticário 

JACARÉ DE PRATA 2019
Congresso Internacional
Case: Congresso Internacional da 
Felicidade 2018
Cliente: Escola Brasileira  
de Ciências Holísticas

JACARÉ DE PRATA 2021
Apoio e Logística para Eventos 
Case: Boti Truck
Cliente: O Boticário

A entrega altamente confiável da agência está atrela-
da à segurança do serviço prestado por terceiros. Por 
isso, enxergamos a necessidade de ter empresas como 
a Sincronia e a Acelera dentro de casa. E, desde 2020, 
inauguramos um novo momento com os eventos híbri-
dos e lives”

RAFAEL MAIA, DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
E NOVOS NEGÓCIOS NA AIR PROMO

Empresas parceiras 

A Sincronia Som e Luz é especia-

lizada em ambientações, sonori-

zações e iluminações, oferecendo 

conexão com eventos on e off line, 

para que tudo saia perfeito, do iní-

cio ao fim, proporcionando memó-

rias inesquecíveis.

A Acelera Brasil é uma agência fo-

cada na gestão de tudo que engloba 

eventos corporativos, como viagens, 

incentivos, logística de transporte, 

gestão e hospedagem. A empresa 

atende clientes de todos os portes 

por todo o país com demandas de 

reuniões, treinamentos, confrater-

nizações e congressos.

AIR PROMO 11 ANOS
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Conexão 
Barcelona-
Curitiba
Empresa de marketing promocio-
nal chegou a viajar a Barcelona 
para se aprofundar no tema de 
smart cities e criar um evento sur-
preendente em Curitiba

E dição brasileira do maior even-

to de cidades inteligentes do 

mundo, o Smart City Expo Curi-

tiba (SCECWB) acontece pela terceira 

vez na capital paranaense. Com apoio 

da Prefeitura de Curitiba, da Agência 

Curitiba e do Vale do Pinhão, o evento 

conta com patrocínio de grandes em-
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o Smart City Expo Curitiba se prova 

uma boa oportunidade para marcas e 

companhias se comunicarem com um 

público hiperqualificado.

Mas quem vê o evento consolidado, 

com público estimado de 10 mil pes-

soas, não imagina que tudo começou 

há 11 anos, a partir da determinação 

do engenheiro agrônomo e empre-

endedor Beto Marcelino, sócio-fun-

dador do iCities, hub de negócios e 

também um acelerador do debate 

brasileiro sobre smart cities.

Como surgiu a ideia

Fundado em 2011 como uma empre-

sa destinada a concretizar o espírito 

de inovação que começava a surgir 

em Curitiba, o iCities foi pioneiro em 

SMART CITY
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traduzir em eventos e em projetos o 

tema de cidades inteligentes no Brasil. 

A ideia era criar uma empresa dedicada 

a trabalhar com inovação em cidades, 

servindo como um grande hub de cone-

xão e networking entre gestores das ini-

ciativas públicas, diretores e executivos 

de organizações privadas, investidores, 

empreendedores, pesquisadores, ór-

gãos de fomento e sociedade civil. 

Quando foram ao Rio de Janeiro 

acompanhar as Olimpíadas 2016, 

após ter feito o 5º Fórum Internacio-

nal na capital paranaense, os atuais 

sócios do iCities – além de Marceli-

no, Caio Castro e Eduardo Marques 

– perceberam que o Brasil e os países 

desenvolvidos estavam em sintonia 

em relação ao tema de cidades inte-

ligentes, o que os incentivou a lutar 

pela chancela em Barcelona. 

AS CIDADES MAIS  
INTELIGENTES DO MUNDO

Curitiba (Brasil)

Estocolmo (Suécia)

Bristol (Reino Unido)

Montevidéu (Uruguai)

Seul (Coreia do Sul) 

Teerã (Irã)

SMART CITY
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Com a primeira edição do Smart City Expo Curitiba, em 2018, o iCities supe-

rou as expectativas da Fira Barcelona, consórcio público-privado formado pela 

Prefeitura de Barcelona, Governo da Catalunha e Câmara de Comércio de Bar-

celona. A entidade catalã, então, renovou a chancela do evento para mais duas 

edições. A segunda edição, em 2019, chegou com força, tendo o dobro de patro-

cinadores, mais palestras e público de 7 mil pessoas. 

Nova etapa

Naquele mesmo ano, a Air Promo participou da comitiva brasileira que foi a 

Barcelona, na Espanha, para conhecer de perto soluções e inovações que po-

dem transformar a vida nas cidades, e ver a maior versão do Smart City, organi-

zado pela Fira Barcelona.

Conheceu de perto a 22@, iniciativa que revitalizou cerca de 200 hectares de uma 

área industrial antes considerada obsoleta, com empresas de pesquisas para o de-

No Brasil, Curitiba é o grande 
exemplo de cidade inteligente ”

RICARD ZAPATERO,  
DIRETOR DA FIRA BARCELONA
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Curitiba volta a ser a capital 
mundial da inovação reunindo 
especialistas, governos, empresas 
e profissionais de todo o mundo. 
Este encontro traz um profícuo 
e necessário debate para busca 
de soluções e inovações tão 
necessárias ao desenvolvimento 
sustentável que toda cidade 
precisa buscar. É mais um gol do 
nosso Vale do Pinhão”

RAFAEL GRECA, 
PREFEITO DE CURITIBA

As conexões nunca foram 
tão importantes, tanto as 
interpessoais quanto as 
tecnológicas e as do plano 
pessoal, do indivíduo consigo 
mesmo. Mas agora elas se 
expandem e voltam para a 
cidade, principal palco da vida 
em sociedade”

BETO MARCELINO, 
SÓCIO FUNDADOR DO ICITIES

SMART CITY

14 M I C E  CURITIBA



F
O

TO
: K

E
N

 C
H

E
U

N
G

 | 
U

N
SP

LA
SH

F
O

TO
: B

E
N

N
 M

C
G

U
IN

E
SS

 | 
U

N
SP

LA
SH

F
O

TO
: Q

U
IE

T
 S

T
U

D
IO

 | 
U

N
SP

LA
SH

senvolvimento de soluções inovado-

ras voltadas ao urbanismo, educação, 

mobilidade e sustentabilidade.

Em 2019, Curitiba foi finalista do World 

Smart City Awards, maior premiação de 

cidades inteligentes do mundo, e ficou 

entre as seis cidades mais inteligentes 

do globo com o Vale do Pinhão, um mo-

vimento local e do ecossistema de ino-

vação para levar desenvolvimento sus-

tentável para toda a capital paranaense.

“Contamos com a parceria estraté-

gica da Air Promo, empresa que está 

conosco a cada passo da organiza-

ção do evento, líder na produção dos 

maiores eventos de Curitiba”, destaca 

Marcelino. Entre as últimas temáticas 

abordadas pelo Smart City, destaque 

para “O Futuro Urbano Liderado pela 

Sociedade”, que trata de Tecnologias 

Inteligentes para Cidades; Inovação 

e Negócios Disruptivos; Governança 

em uma Sociedade Inteligente; Mo-

bilidade Inteligente para o Futuro; e 

Cidades Sustentáveis.

SMART CITY
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Destinos  
turísticos  
inteligentes 

ARTIGO
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Curitiba desponta entre as mais 

inteligentes, inovadoras e 

competitivas cidades da Amé-

rica Latina. Isso potencializa a atração 

de investimentos, empresas, eventos 

e turistas, gerando benefícios para 

todos os cidadãos e organizações da 

região. Seja no universo corporativo 

ou técnico-científico, no esportivo ou 

cultural, nacional e internacional, a 

capital paranaense tradicionalmente 

é muito bem servida de profissionais 

competentes, espaços de eventos de 

todos os tamanhos e para todos os 

gostos, e prestadores de serviços de 

primeira linha. Além de suporte tec-

nológico, criativo e de inovação, que 

figura entre os melhores do país.

Transformar-se em uma smart city ou 

um DTI (Destino Turístico Inteligente), 

porém, não é tarefa fácil para a maioria 

das cidades. E ser reconhecida como 

um caso de sucesso internacional nessa 

área é ainda mais complicado!

Historicamente, ainda que o termo 

smart city seja recente, os setores 

produtivos da capital paranaense bus-

cam atender às seis características de 

uma cidade inteligente, identificadas 

por um estudo de 2007 da Universi-

dade Tecnológica de Viena como boas 

práticas diárias de gestão urbana e 

administração pública: economia 

inteligente; pessoas inteligentes; 

governança Inteligente; mobilidade 

inteligente; ambiente inteligente; e, 

vida inteligente. 

E vai além. A própria Prefeitura de 

Curitiba e a iniciativa privada inves-

tem constantemente em melhorias e 

projetos de infraestrutura para o seg-

mento turístico de negócios e even-

tos. Já é reconhecida como um dos 

destinos turísticos mais inteligentes 

do Brasil, pois, segundo o Ministério 

do Turismo, a cidade melhora a expe-

riência do visitante por meio do uso 

de inovações e tecnologias, e de me-

canismos para uma sustentabilidade 

inclusiva, participativa e acessível. 

Um DTI não deve ser considerado 

meramente de um projeto tecnoló-

gico para o turismo da cidade, mas, 

sim, um catalizador para maior par-

ticipação da sociedade no processo 

de desenvolvimento local apoiado 

nas TICs (Tecnologias da Informação 

e da Comunicação). E o ponto funda-

mental é a constante articulação e 

colaboração entre os diversos ato-

res públicos, privados e do terceiro 

setor, que colocam foco na qualida-

de de vida e nos benefícios socioeco-

nômicos dos cidadãos.

ANGÉLICA PAIXÃO

ADMINISTRADORA  
E TURISMÓLOGA

ESPECIALISTA EM MARKETING

DOUTORANDA EM GESTÃO  
DE CIDADES INTELIGENTES 

GESTORA DE 
RELACIONAMENTO  
MICE NA AIR PROMO

Transformar-se em uma smart city ou um DTI (Destino 
Turístico Inteligente), porém, não é tarefa fácil para a 
maioria das cidades. E ser reconhecida como um caso de 
sucesso internacional nessa área é ainda mais complicado!

ARTIGO
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A felicidade 
mora aqui
Curitiba traz anualmente os melhores pa-
lestrantes do mundo sobre bem-estar e es-
piritualidade

F alar de felicidade e buscar ela plenamente 

nunca foi um propósito tão global. A busca 

genuína por tudo que gera bem-estar é a 

ordem do dia. Segundo a Organização Mundial 

da Saúde, a depressão é uma das doenças que 

mais afetam as pessoas no mundo. E, nesse mar 

de informações, as pessoas sedentas por con-

teúdos relevantes e confiáveis sentem-se per-

didas. Foi assim que nasceu o Congresso Inter-

nacional de Felicidade, que, desde 2016, traz os 

melhores palestrantes do mundo nas áreas da 

filosofia, espiritualidade, ciência e arte.

Nomes de peso, como a monja Coen, do Zen bu-

dismo; o sociólogo italiano Domenico de Masi; o 

escritor Augusto Cury, que é o brasileiro mais lido 

da década; o papai pop Marcos Piangers; e os filó-

sofos Luiz Felipe Pondé e Clóvis de Barros Filho. 

Atualmente, o evento que começou na Ópera de 

Arame ganhou um vulto ainda maior e se mudou 

para o Expo Barigui.

FOTO: RUBENS NEMITZ JR.

CONGRESSO
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Um dos idealizados do congresso, Gustavo Arns 

lembra que o evento ajuda a pensar não apenas 

a felicidade individual, mas a felicidade coletiva. 

“A ciência se dedica cada vez mais para a com-

preensão da felicidade em âmbito coletivo, que é 

uma sociedade mais justa, colaborativa, pacífica, 

inclusiva, economicamente equilibrada, ecolo-

gicamente responsável. E não é utopia, não. Já 

está acontecendo”, defende. 

E por trás de todo o planejamento e produção do 

evento está a Air Promo, desde sua primeira edi-

ção, com o objetivo de levar o conceito de felici-

dade para o público, contribuindo para um mun-

do mais feliz, justo e fraterno. Na última edição, 

o congresso recebeu presencialmente mais de 2 

mil pessoas, de 450 cidades diferentes, e o festi-

val contou com 10 mil participantes. Os acessos 

ao site ultrapassaram 267 mil visitantes. Desde 

2016, foram mais de 20 mil participantes.

O objetivo é causar uma reflexão: 
o que é felicidade e como 
podemos ser mais felizes? Países 
já estão instituindo políticas 
publicas de felicidade. A Nova 
Zelândia tem um orçamento 
inteiro para o bem-estar. O Reino 
Unido criou em 2017 um Ministério 
da Solidão, preocupado com a 
depressão e suicídio na terceira 
idade, que foi copiado pelo 
Japão em 2020. Até Dubai tem 
uma ministra devotada a isso. 
Cidades inteligentes precisam 
levar em conta o bem-estar da 
população”

GUSTAVO ARNS,  
UM DOS IDEALIZADORES DO EVENTO

MONJA  
COEN

DOMENICO 
DE MASI

AUGUSTO 
CURY

LUIZ FELIPE 
PONDÉ

CLÓVIS DE 
BARROS FILHO

SUSAN 
ANDREWS

MAURÍCIO  
DE SOUZA
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E xperiência é a palavra certa! As pessoas estão sendo movidas por isso e 

nada melhor que um bom lugar para embarcar em uma viagem gastronô-

mica cheia de experiências inesquecíveis. Pensando nisso, convidamos 

para nossa edição comemorativa a Mariah Luz, criadora do O Que Fazer Curi-

tiba, em 2015, para palpitar sobre os melhores serviços para você. É um verda-

deiro convite a viver a cidade, a apoiar o comércio local e a ressignificar nossas 

rotinas de um jeito diferente.

O QUE FAZER EM CURITIBA
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CAFÉS

Coffee lovers de plantão, preparem-

-se que vamos selecionar cafeterias

incríveis de Curitiba. O mercado e

consumo de café aumentaram mui-

to nos últimos anos e essa cultura se

mostra muito presente no dia a dia

dos curitibanos, que quando surpre-

endidos por dias frios, tomam um bom 

café para se aquecer e saborear as di-

ferentes opções que temos por aqui.

Separamos 4 lugares para você que é

um amante de café, e aquele que pre-

tende ser também, para visitar e de-

gustar. Lá vai: Let ‘s Egg, Jardins Cafe,

Hachimitsu, Mornings.

BARES

Se durante o período de sol o Parque 

Barigüi e o Jardim Botânico ganham 

todas as atenções dos turistas, por-

que não selecionar bares noturnos 

para se divertir em uma noite no fi-

nal de semana?! Nada melhor do que 

ouvir uma música boa em um barzi-

nho, enquanto tomamos um chopp 

daqueles. Então, prepara a caneca, 

porque selecionamos alguns bares 

insanos para curtir a noite curitiba-

na. Red Room, Miuq, Mais 55, We 

Are Bastards, Up Stairs.

RESTAURANTES

Sempre bate aquele branco na hora 

de escolher um lugar para almoçar e 

jantar. Pensando nisso, fizemos uma 

lista pra lá de especial de alguns res-

taurantes incríveis, para nunca mais 

faltar ideia de onde ir: Bar do Victor, 

K.sa Restaurante, Bull Prime, Nayme.

DOCES

Curitiba tem muitas opções de confeita-

rias deliciosas. E o mais legal, e prático, 

é que elas ficam pertinho uma da outra. 

Concentram-se especialmente ao re-

dor da Praça da Espanha e da Alameda 

Dr. Carlos de Carvalho, mas também 

no Centro, Bigorrilho, Mercês, Juvevê 

e Hugo Lange. Nossas preferidas são: 

Blend Cacao, Sotille, Cafe Pertut, Cheia 

de Graça, Lolali, Fit Confeitaria, Delícia 

de Sucre, Tortas do Mundo, Bazar Doce, 

Cookie Store e Duckbill.

PIZZARIA

Mamaaa miaaa! Pizza é uma das pai-

xões e a culinária italiana é uma das 

mais desejadas! Afinal, quem não 

gosta de massa?! Existe um leque de 

opções de pizzas, desde as mais sim-

ples, até a cheia de ingredientes, bem 

“abrasileirada”, com massas finas até 

massas mais grossinhas. Quando esta-

mos em dúvida do que comer, sempre 

optamos pela pizza! Pensando nisso, 

separamos 2 pizzarias que arrasam 

em Curitiba: Pizza Bis, Piola.

PARA OS  
EXECUTIVOS

Para os executivos que saem de lon-

gos eventos, não poderíamos deixar 

de separar lugares incríveis que são 

próximos dos hotéis, para você co-

nhecer o melhor da gastronomia 

curitibana. Então, se você quer co-

mer e beber bem, pega nossa lista: 

Romeo, Spaguetto, The Oak, Mada 

Pizza, Beer Mad.

O QUE FAZER EM CURITIBA
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Por trás da maior  
cadeia de restaurantes 
temáticos do mundo
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Franquia originária de Londres 
em 1971, o Hard Rock Cafe tem 
em Curitiba uma de suas maiores  
e mais sustentáveis unidades

A paixão pela música, em especial pelo rock and 

roll, nas suas mais variadas matizes, é um elemen-

to que une diferentes gerações e nações. Basta 

olhar o exemplo do Hard Rock Cafe, a maior rede de res-

taurantes temáticos do mundo, que começou na capital 

inglesa em 1971, com doações 

de guitarras de Eric Clapton 

e Pete Townshend, e se espa-

lhou como fogo pelo resto do 

mundo. São mais de 200 uni-

dades distribuídas em 68 pa-

íses. Hoje sua maior unidade 

fica em Orlando, nos Estados 

Unidos, em uma casa de shows 

com capacidade para 3 mil 

pessoas e que abriga a maior 

memorabília da rede de res-

taurantes: cerca de 80 mil re-

líquias do universo da música.

E a capital paranaense não está 

de fora dessa lista. Ela faz par-

te das cidades sortudas em ter 

seu próprio Hard Rock Cafe. É 

aqui que está localizada uma 

das estruturas mais susten-

táveis, com quase 2 mil m² em 

três andares. Ele também é a 

maior unidade do Brasil e foi a 

primeira a marcar a retomada 

da marca em terras brasileiras 

em 2015.

O edifício curitibano do Hard Rock Cafe impressiona já na 

chegada, com uma guitarra gigante que recebe todos os visi-

tantes. No interior, há três bares, salões do restaurante, um 

palco principal no primeiro piso e outro palco avantajado no 

terceiro andar, de 540 m², para realização de eventos proprie-

tários, sociais e corporativos. Há também espaços privativos 

para eventos, áreas VIP e um lounge na área externa. 

Unidade mais antiga em 
operação no país, o Hard Rock 
Cafe Curitiba é uma experiência 
com música, entretenimento e 
gastronomia. Poder unir essas 
três forças em um só ambiente 
é incrível. Por aqui passam mais 
de 25 mil pessoas por mês e para 
todos eles somos sinônimos 
de experiência e história. A 
curiosidade de nossos clientes 
é grande, isso nos torna um dos 
principais pontos turísticos do Sul 
do país. A Air Promo faz parte da 
história da casa. Durante anos 
andamos juntos nos eventos e 
a agência ajuda a potencializar 
ainda mais os negócios e o 
turismo”

PEPO FERNANDO,  
DIRETOR DE MARKETING  
DO HARD ROCK CAFE CURITIBA

HARD ROCK CAFE 
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RELÍQUIAS

A tradição de ter memorabílias do 
universo da música também está no 
DNA do Hard Rock Cafe Curitiba. No 
primeiro piso, quem entra no restau-
rante já se depara com duas guitarras 
que pertenceram a lendas do rock: o 
mexicano Carlos Santana e o america-
no Ted Nugent, da banda The Amboy 
Dukes. Há também um quadro com o 
documento de compra do Hard Rock 
pela Tribo Seminole, da Flórida, e o 
pin da tribo, presente em todos os 
restaurantes da rede pelo mundo.

A versão curitibana do restaurante 
também tem peças usadas por ícones 
pop, como Janet Jackson e o lendário 
Elton John, bem como roupas de John 
Lennon, Sting e Michael Stipe. E diver-
sos cartazes de shows de todas as 
épocas, indo de B.B. King à Florence 
and The Machine.

Os discos comemorativos de prata, 
ouro ou platina também são contem-
plados. Tem dos Beatles, Jimi Hendrix, 
The Doors e Janet Jackson. Entre 
os instrumentos, há violões de David 
Gilmour e Keith Richards, uma caixa 
de bateria do The Who e guitarras de 
astros como Bo Diddley, Willie Nelson, 
Ace Frehley (Kiss), Izzy Stradlin (Guns 
N Roses), Robbie Krieger (The Doors) 
e The Edge (U2). Uma das “culpadas” 
por esse sucesso todo é a Air Promo, 
responsável pela conta do Hard Rock 
Cafe no Brasil até 2017, que, no basti-
dor, atuou bastante para tropicalizar e 
abrasileirar toda a história de sucesso 
do Hard Rock Cafe.  

HARD ROCK CAFE
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As ações renderam muitos prêmios. Entre eles, 

o Top de Marketing 2015 para o Hard Rock 

Cafe Curitiba, pela regional paranaense da As-

sociação dos Dirigentes de Vendas e Marke-

ting do Brasil (ADVB), na categoria serviço. O 

Hard Rock Cafe Gramado também levou o Top de 

Marketing 2019, da regional gaúcha da ADVB, na 

categoria turismo.

Pelo resto
do Brasil

O resultado foi tão positivo que até 

Gramado, na Serra Gaúcha, uma outra 

cidade ícone do Sul do Brasil, decidiu 

instalar uma unidade própria da rede. 

Em 2018, a cidade gaúcha também re-

cebeu o seu Cafe em um edifício com 

o estilo tradicional da Região das Hor-

tênsias. 

O de Ribeirão Preto, em especial, é o 

único do Brasil localizado dentro de 

um estádio de futebol. Neste caso, o 

Estádio Santa Cruz, ou Arena Euro-

bike, que pertence ao Botafogo Fute-

bol Clube. São dois andares, um palco 

e um deck exclusivo com vista para a 

arquibancada, onde os frequentado-

res podem assistir a jogos de futebol, 

shows e outros eventos. Entre os itens 

que mais chamam atenção, estão uma 

guitarra de Paul McCartney e um bai-

xo de Gene Simmons, da banda Kiss.

Na sequência, em 2020, foi a vez 

de Fortaleza, no Ceará, e de Ribei-

rão Preto, no interior de São Pau-

lo, terem um Hard Rock Cafe para 

chamar de seu. 

HARD ROCK CAFE 
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Curitiba 
é capital 
da cerveja 
artesanal
A cidade é pioneira no setor de 
microcervejarias e, desde 2017, re-
cebe esse título oficial

N ão existe curitibanice maior 

que gostar de cerveja artesa-

nal. Não à toa, em 2017, a Câ-

mara Municipal concedeu à Curitiba o 

título de Capital da Cerveja Artesanal. 

Embora o município paranaense não 

seja a cidade com maior número de 

cervejarias, é o lugar onde estão loca-

lizadas as marcas mais reconhecidas e 

premiadas do setor, como Way Beer, 

Bodebrown, BierHoff, Morada Cia. 

Etílica, Maniacs, Dum e Bastards, para 

citar apenas algumas. 

Além de eventos próprios de cada 

marca, que agitam diferentes lugares 

da cidade, Curitiba também oferece o 

Festival da Cultura da Cerveja Artesa-
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nal, que geralmente conta com aproximadamen-

te 200 rótulos. Segundo levantamento de 2020 

do Ministério da Agricultura, Curitiba abriga 22 

cervejarias. Porém, se contada a Região Metro-

politana, o número passa de 30. 

“Curitiba se destaca nesse cenário muito em ra-

zão da Associação dos Cervejeiros Artesanais 

Paranaenses, fundada por volta de 2009, de 

onde saíram as grandes cervejarias. Elas nasce-

ram aqui, firmaram-se em solo curitibano e con-

seguiram muita visibilidade porque houve mui-

tos lançamentos pionerios, estilos e novidades. 

A cidade se consagrou dessa forma. Mas foi uma 

longa caminhada de 10 anos”, explica a somme-

lier de cerveja Nadya Romanoski.

Na avaliação do mestre cervejeiro da Bodebrown, 

Samuel Cavalcanti, o pioneirismo de Curitiba se 

explica por alguns motivos. “Procuramos sempre 

imprimir nossa digital em todas as cervejas que 

fazemos. Isto é, deixar a marca do artesanal. Tra-

balhamos a melhor matéria-prima, as tecnologias 

mais eficazes e, principalmente, muita paixão. Nos 

propomos a colocar no mercado cervejas que pro-

movam uma viagem sensorial, um passeio pelas 

tradições do Novo e Velho Mundo. Não nos pre-

ocupamos muito com o mercado, no sentido de 

fazer cervejas comerciais ou de preencher lacunas 

de produtos. Fazemos cerveja com paixão e arte”, 

frisa Cavalcanti, lembrando que acredita que é 

por isso que a Bodebrown é chamada para fazer 

cervejas na Inglaterra, Austrália, Bélgica e tantos 

outros países. 

Além de ser um setor comercial forte, as cerve-

jarias representam dois pontos culturais impor-

tantes: o resgate da cultura dos antepassados, 

que produziam suas próprias cervejas, e o res-

gate do consumo local, afastando-se cada vez 

mais da industrialização maciça. “A gente brinca 

que a melhor cerveja é aquela que se consegue 

ver a chaminé de onde tá bebedo, e as fábricas 

abertas ao público se tornaram um dos maiores 

atrativos para os fãs”, defende Nadya.

“Curitiba é um grande polo das 
miscigenações presentes no Brasil. Temos 
um mix de etnias e culturas, como um 
diamante de muitas facetas. Isso contribui 
para o florescimento de uma cultura como 
a da cerveja artesanal, que justamente 
festeja as diferenças, que não quer o sabor 
uniforme das cervejas comerciais. Pelo 
contrário, que valoriza diferenças”

SAMUEL CAVALCANTI, FUNDADOR DA BODEBROWN, 
UMA DAS CERVEJARIAS MAIS PREMIADAS E 
INVENTIVAS DA AMÉRICA DO SUL

CURITIBANICES
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4 HOPS

GOBE 
CRAFT 
BEERS

BIER 
HOFF

CERVEJARIA 
BODEBROWN

SWAMP 
BREWING 

LTDA

CERVEJARIA 
BONATO

JOY PROJECT 
BREWING

ASGARD 
CERVEJARIA

CERVEJA 
PALTA

MASMORRA 
CERVEJARIA

FUMAÇÔNICA 
BREWERY

MANIACS 
BREWING 

CO.

VAN DUTCH 
BEER

F#%*ING 
BEER

MORADA CIA 
ETÍLICA

CERVEJARIA 
MOONDRI

BENCKEBIER

ALRIGHT

GAUDEN 
BIER

DUM 
CERVEJARIA

GAST 
BIER

FOTO: JOSH OLALDE | UNSPLASH

Veja aqui as principais mar-

cas localizadas em Curitiba, 

segundo lista dos membros 

da Associação das Micro-

cervejarias do Paraná

CURITIBANICES
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Toda semana a Bodebrown realiza o Growler 

Day, reunindo cervejas artesanais, gastronomia 

e também pocket shows com bandas em algu-

mas edições, sempre sextas e sábados. A princi-

pal atração é a venda de cervejas no formato de 

growlers PET, que podem ser comprados no dri-

ve thru. E destaque também para o Beer Train, 

uma degustação de cervejas artesanais a bordo 

de um passeio de trem por uma das mais mar-

cantes paisagens do Paraná.

CURITIBANICES
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Festival de  
Teatro completa  
30 anos

Um dos principais difusores culturais do 
Brasil, o evento também se revela como um 
grande veículo para exposição e fortaleci-
mento de marcas e empresas
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O Festival de Teatro de Curiti-

ba dispensa apresentação. De 

forma consolidada, é a grande 

vitrine nacional de artistas e companhias 

de teatro há 30 anos. Ao todo, já passa-

ram pelos palcos da cidade 42 mil artistas 

e foram apresentados 7,6 mil espetáculos 

para um total de 3,5 milhões de pessoas. 

Todo esse movimento transforma Curi-

tiba em uma atmosfera única, inclusive 

com apresentações em diversos espaços 

públicos, icônicos e democráticos. 

“Tive a ideia depois de assistir à peça 

‘New York por Will Eisner’, do Edson 

Bueno, em 1991”, confidencia o em-

presário Leandro Knopfholz, um dos 

fundadores do evento. “O festival co-

meçou em um momento de muita des-

crença econômica, política e social do 

Brasil, em uma cidade que era à mar-

gem dos grandes centros econômicos 

e culturais. Virou ponto de encontro e 

de troca das artes cênicas para o país 

inteiro”, resume Knopfholz.

E mais que um catalisador de talentos 

e movimentador da economia, do tu-

rismo e da cultura, o Festival de Teatro 

de Curitiba é uma grande oportunida-

de para a exposição e o fortalecimento 

de marcas e empresas, com ativações, co-

quetéis especiais, camarotes e distribui-

ção de cotas de ingressos, por exemplo, 

para citar apenas algumas possibilidades.

Para Knopfholz, o festival tem um 

comprometimento real e profundo 

com o setor. “Há uma preocupação 

com os contextos. Quando o proble-

ma era produzir espetáculos, o festi-

val coproduziu. Quando o gargalo era 

a distribuição, nós ajudamos a distri-

buir. Nossa marca maior é essa”, ensi-

na o idealizador do evento.

42 mil
artistas

7,6 mil
espetáculos

3,5 milhões
de pessoases

ta
tí

st
ic

a
s

Trazemos uma programação que remete a essa trajetória de 30 anos. 
Através dessa história, o curitibano passou a consumir o que vem de 
fora e os de fora passaram a consumir Curitiba”

LEANDRO KNOPFHOLZ, IDEALIZADOR  
DO FESTIVAL DE TEATRO DE CURITIBA

TEATRO
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Natal de Curitiba tem 
a maior programação 
gratuita do Brasil

CASA DA CULTURA | ARQUIVO | GAZETA DO POVO
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Em 19 de maio de 1972, sob 
a batuta do arquiteto Jaime 
Lerner, a cidade fechou a Rua 
XV de Novembro para pe-
destres. Foi a primeira rua do 
mundo a fazer isso. O projeto 
com floreiras e petit-pavê, 
que permanece até hoje, é do 
arquiteto Abrão Assad, autor 
também das estações-tubo e 
do Jardim Botânico.

NATAL DE CURITIBA 
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Natal da cidade oferece grandes  
oportunidades para gerar experi-
ências inéditas

C uritiba tem o maior Natal do 

Brasil. Sim, você não leu erra-

do. Só na edição de 2021, fo-

ram 53 atrações gratuitas espalhadas 

pelos quatro cantos da cidade, o que 

posicionou a capital paranaense como o 

local com a maior programação do país. 

Com feiras temáticas, vilas natalinas, 

voos de balão, carrossel gigante, cir-

cuitos de luzes, desfiles, apresentações 

diversas e decorações personalizadas e 

interativas. Isso graças à Prefeitura, que 

permite que as empresas interessadas 

façam ativações, e às marcas, que patro-

cinam a ideia de oferecer experiências 

únicas para as pessoas. 

Experiência urbana única

O destaque especial vai para duas 

atrações concebidas e produzidas 

pela agência de marketing Air Promo 

para O Boticário e a Copel Telecom. 

O Boticário adotou a Rua XV No-

vembro, o primeiro calçadão para 

pedestres do Brasil, e vestiu um lon-

go trecho com presentes perfuma-

A ação de Natal de Curitiba 
foi fundamental. Uma grande 
oportunidade para nossa 
estratégia de comunicação e para 
a preparação da nova marca que 
vai substituir a Copel Telecom. 
Escolhemos o Parque Bariqui 
por propiciar possibilidade de 
trabalhar ainda mais a conexão 
entre as pessoas. Foi muito 
gratificante e é um projeto que a 
gente certamente quer repetir”

ANDRÉ SANTINI, DIRETOR DE MARKETING 
E COMUNICAÇÃO DA COPEL TELECOM

NATAL DE CURITIBA 
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dos com fragrâncias tradicionais da marca, letreiros com 

mensagens de amor, mantos de luz e uma grande árvore 

de Natal de 11 metros de altura sobre o chafariz, com 5 

mil vasinhos de sálvias. A ação transformou o endereço 

como há muito não se via, e a experiência tornou-se uma 

verdadeira febre nas redes sociais. 

Sem falar no cortejo natalino, coman-

dado pelos personagens Dr. Botica e 

Fragrâncio, que juntos levaram apre-

sentações de música e de dança pela rua 

XV. Uma flauta mágica e personagens 

do Quebra Nozes, como a bailarina e o

soldadinho de chumbo, também inte-

graram o espetáculo. Participaram os

atores e os figurinos da Companhia do 

Projeto Broadway de Curitiba, sob co-

ordenação de Giovana Povoas. E como

Natal também é sinônimo de solidarie-

dade, a marca de perfumes e cosméti-

cos ainda doou 1,2 mil refeições em uma 

ação beneficente da Fundação de Ação 

Social para o projeto Mesa Solidária,

que ofereceu alimentos para pessoas

em situação de rua até mesmo na vés-

pera de Natal, dia 24.

Caminho de luz

Já a Copel Telecom escolheu o Parque Barigui, o espaço 

verde queridinho dos curitibanos, e criou um caminho com 

túneis de luzinhas natalinas em formato drive-thru. O local 

virou ponto obrigatório de visita, com famílias peregrinan-

do de todos os cantos da cidade. Por cerca de 1,4 km, os 

visitantes admiravam o coral de crianças e adolescentes do 

Projeto Musicar, uma banda de Papais Noéis, a anunciação 

do Arcanjo Gabriel, uma linda árvore de Natal com 22 me-

tros de altura e 54 mil pontos de LED junto ao lago, e ex-

periências instagramáveis, como a transformação do carro 

dos visitantes em trenó, o que gerou registros familiares 

lúdicos e inesquecíveis. Quem quis acompanhar a progra-

mação de casa também conseguiu se divertir por meio de 

uma visita virtual guiada. Mas quem esteve no local chegou 

a ter cada atração explicada pelo próprio Papai Noel. 

Essa é uma época de celebração 
e que, em 2021, foi ainda 
mais especial. As pessoas se 
encontraram de novo e quiseram 
voltar a sentir a emoção 
presencialmente. O Boticário 
quer inspirar ainda mais essa 
reconexão com quem mais 
amamos e, por ser uma marca 
que nasceu no Paraná, quer estar 
junto com Curitiba em uma data 
tão importante para a cidade”

JACQUELINE TOBARU, DIRETORA DE 
MARKETING REGIONAL DE O BOTICÁRIO

NATAL DE CURITIBA 
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Para a AirPromo, fazer parte desse 

projeto é um grande marco para a em-

presa, tanto pela sua dimensão quan-

to por representar um novo marco na 

retomada dos eventos na capital. “Um 

segmento que por quase dois anos es-

tava adormecido, voltou com o maior 

Natal do Brasil, simbolizando alegria, 

criatividade, emprego em toda a ca-

deia do evento, fluxo e turismo para 

nossa cidade”, diz o diretor de rela-

ções institucionais da Air Promo, Ra-

fael Maia.

Carrossel, desfile  
e muito mais

Outras marcas também ajudaram a fa-

zer do Natal de Curitiba o mais especial 

de todos. Como a Electrolux, marca de 

eletrodomésticos, que criou uma Vila 

de Natal no Mercado Municipal, com 

Casa do Papai Noel e realidade aumen-

tada, maquete de pão de mel e projeção 

de luz, contações de histórias e aulas-

-show com chefs renomados que foram 

transmitidas ao vivo pelas redes sociais.

“O Natal da Luz dos Pinhais já se 
transformou num marco para a 
cidade e num exemplo de amor 
e união para os curitibanos. 
Especialmente na última edição,  
o Natal nos ajudou a celebrar  
a gratidão pela vida e a dar um 
exemplo de esperança a todos”

RAFAEL GRECA, PREFEITO DE CURITIBA
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Destaque ainda para o voo cativo de balão (preso ao solo) de 40 me-

tros, ofertado pela Ademicon no Jardim Botânico; para o caminho de 

luz e auto de Natal idealizado pela rede de supermercados Condor 

no Passeio Público, o primeiro e mais antigo parque da cidade; para a 

Ópera da Cura no Memorial Paranista, com patrocínio dos supermer-

cados Festval; para a decoração natalina inteligente, interativa e sus-

tentável na Praça Santos Andrade, com patrocínio da fintech Ebanx, 

um dos dois unicórnios curitibanos (empresas avaliadas em mais de 

US$ 1 bilhão); e para a decoração lúdica e instagramável no Jardinete 

Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto, localizado na Rua Mário Tou-

Natal 2021  
em números
■ A cada R$ 1 real investido pela Prefeitura 

na programação de Natal, o retorno para a 
cidade é de R$ 37 no comércio e serviços

■ Taxa de ocupação dos hoteis subiu 40% 
em dezembro 

■ São gerados mais de 2 mil empregos 
temporários durante o mês

■ Mais de 50 dias de atrações

■ Mais de 70 eventos

NATAL DE CURITIBA 
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“Curitiba trabalha para a diversificação da 
oferta turística. Além de ser consolidada como 
tradicional cidade de negócios, também 
busca outras novas opções de atividade. Uma 
dessas é o Natal, como importante ativo para 
a cidade e gerador de fluxo turístico, num 
período de baixa temporada para negócios 
e eventos, mas de início para o segmento 
de lazer. Foram mais de 70 eventos, mais 
de 50 dias de atrações, mais de 40 árvores 
espalhadas pela cidade. Isso mostra o 
crescimento desse projeto e a importância 
para a cidade”

TATIANA TURRA KORMAN, PRESIDENTE  
DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO  
DE CURITIBA 

O Parque Barigui 
foi criado em 
1971 para conter 
enchentes e 
preservar a mata 
nativa. O local 
escolhido foi 
uma fazenda da 
família Leme, 
cravejado por 
algumas olarias, 
cujas instalações 
foram mantidas 
e hoje são usadas 
para abrigar 
lanchonetes  
e equipamentos 
do parque.

 ARQUIVO | GAZETA DO POVO
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rinho, como ação do Consórcio Servo-

pa, que também presenteou a cidade 

de forma permanente com uma escul-

tura iluminada de 10 metros. 

E não foi tudo. Chamou muita atenção 

a decoração do Palácio Avenida, sím-

bolo do Natal de Curitiba, que também 

apresentou um show virtual do coral 

de crianças com o artista Carlinhos 

Brown, com patrocínio do Bradesco; 

os espetáculos no Restaurante Famí-

lia Madalosso por meio de drive-in; 

o desfile de Natal do shopping Pátio

Batel, que percorreu mais de 140

km por Curitiba, com paradas em

cerca de 30 instituições, como hos-

pitais, orfanatos e asilos; o caminho

de luz no Parque Náutico pelas Lo-

terias Caixa; o carrossel Muffato no

Parque Tanguá; o balé Quebra-No-

zes nas Ruínas de São Francisco pelo 

Banco do Brasil; e as árvores de Natal 

da rotatória da Avenida Candido de

Abreu e do Parque Barigui, patrocina-

das pela Volvo e pelo ParkShoppingBa-

rigui, respectivamente. 

NATAL DE CURITIBA 
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A magia do Natal é algo que 
encanta, que desperta o brilho 
nos olhos das crianças e que faz 
as famílias irem atrás do lazer. 
É uma época muito importante 
para as pessoas e também 
para as marcas, que podem se 
conectar e reforçar seu papel”

RAFAEL MAIA, DIRETOR DE  
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E NOVOS 
NEGÓCIOS DA AIR PROMO

NATAL DE CURITIBA 
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Ação beneficente 
reúne motociclistas 
de 11 estados e ganha 
“Oscar dos eventos”
Air Promo movimenta pontos tu-
rísticos de Curitiba em prol do 
Hospital Erasto Gaertner e realiza 
evento gratuito de inauguração 
do Erastinho

J á ouviu o som de uma moto 

Harley-Davidson? O motor 

dessa marca icônica de moto-

cicleta é inconfundível. Agora imagine 

mil motos de 11 estados brasileiros 

diferentes circulando pelos principais 

pontos turísticos de Curitiba durante 

um tour oficial, promovido pela con-

cessionária The One Harley-Davidson 

Curitiba, com direito a festa de encer-

ramento no Hard Rock Cafe Curitiba. 

Esse foi o evento “Som da Solidarieda-

de”, que, com o valor arrecadado com 

a venda de ingressos para participar 

desse dia cheio de atividades, ajudou 

na reforma e ampliação do Hospital 

Erasto Gaertner, maior centro de luta 

contra o câncer do Sul do Brasil.

O evento foi dirigido pela Air Promo 

em 2016 e foi tão bem sucedido que 

rendeu o Prêmio Top de Marketing 
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A família Erastiana nos últimos 
anos conquistou com êxito a 
aproximação da sociedade civil 
e junto com ela organizamos 
muitos eventos, parcerias, 
doações, programas, promoções, 
campanhas. E um dos grandes 
sucessos que tivemos foi as ações 
que fizemos junto com a Air 
Promo no Outubro Rosa”

ADRIANO LAGO, SUPERINTENDENTE DO 
HOSPITAL ERASTO GAERTNER

2017 e o Jacaré de Ouro de 2018 

do Prêmio Caio, considerado o “Os-

car dos eventos” do Brasil. E assim 

se iniciou a parceria solidária com 

o hospital. Em 2019, o número de 

harleiros mais que dobrou e a cidade 

recebeu 2,5 mil motociclistas, vindos 

de diversas partes do Brasil e de paí-

ses vizinhos para conhecer Curitiba e 

ajudar o hospital. No final do tour pela 

cidade, os convidados celebraram o 

evento com um grande show nacional 

de rock com os cantores Marcelo Fal-

cão, Raimundos e Frejat, na Pedreira 

Paulo Leminski.

Em 2020, a parceria com a Air Promo 

resultou na doação do evento de inau-

guração do Hospital Erastinho, focado 

exclusivamente no atendimento de 

crianças e adolescentes com câncer. 

Para evitar aglomerações e garantir 

a segurança das pessoas, a Air organi-

zou o evento apenas com a presença 

de alguns convidados, entre autori-

dades e doadores, com transmissão 

on-line em tempo real. A live foi acom-

panhada por 2,5 mil pessoas. 

“A inauguração do Erastinho ganhou a 

qualidade que o nosso projeto mere-

cia. A AirPromo produziu uma estru-

tura excepcional, e, melhor, com uma 

transmissão ao vivo, sem erros, que 

nos garantiu a participação de milha-

res de pessoas, em segurança”, celebra 

Adriano Lago, superintendente do 

Hospital Erasto Gaertner.

“Foi uma honra participar do even-

to desta instituição pela qual nutri-

mos tanto carinho”, confirma Rafael 

Maia, diretor de Relações Institucio-

nais e Novos Negócios da Air Promo. 

E é verdade, afinal, o hospital ajudou 

a curar e a tratar diversos familia-

res de colaboradores da Air. “É um 

parceiro que realmente faz parte da 

vida da população. É graças a eles 

que o meu pai teve uma sobrevida de 

3 meses”, relembra Marcelo Defante, 

CEO da Air Promo.

Da esquerda para a direita, Beto Preto, secretário de Saúde do PR; Luciana 
Massa, primeira dama do PR; representantes da Câmara de Vereadores; 
Marcelo Alves, idealizador do Instituto The Hardest Run, e Junior Durski, 
proprietário do Grupo Madero

PRODUÇÃO SOLIDÁRIA 
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Eventos  
grandiosos  
também  
encontram  
espaço

O projeto da Arena dos Paranaenses 
foi concebido para receber a 
Copa do Munda da FIFA em 2014. 
Terminado o evento, o objetivo do 
Athletico Paranaense, proprietário 
do estádio, é transformar o local 
em um complexo esportivo, cultural 
e de entretenimento para toda 
a população paranaense e os 
turistas que visitam nossa cidade. A 
construção do estádio, em parceria 
com o Governo do Estado do Paraná 
e a Prefeitura de Curitiba, oferece 
à comunidade paranaense um 
equipamento inédito capaz de dar 
mais condições a Curitiba de receber 
eventos de todos os tamanhos e 
conteúdo”

MAURO HOLZMANN, DIRETOR DE MARKETING 
DO ATHLETICO PARANAENSE

ESPAÇOS 
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Couto Pereira e Arena da Baixa-
da recebem shows e eventos que 
agregam uma quantidade mas-
siva de pessoas

C uritiba é a oitava capital bra-

sileira mais populosa, segun-

do dados do IBGE de 2017, 

com pouco mais de 1,9 milhões de 

pessoas. No entanto, ainda segundo 

o IBGE, a capital paranaense figura 

no Top 5 de municípios com o maior 

Produto Interno Bruto, responsável 

por 27% de toda a riqueza produzida 

no país, totalizando R$ 84,7 bilhões. E, 

de acordo com levantamento do Mi-

nistério do Turismo, é a terceira cida-

de brasileira com maior procura para 

negócios ou eventos. 

Muitos motivos explicam esses nú-

meros impressionantes. Um deles é 

a infraestrutura, que permite que até 

eventos de escala gigantesca possam 

acontecer sem dores de cabeça. O 

Estádio Joaquim Américo Guimarães, 

mais conhecido por Arena da Baixa-

da, é um desses lugares. Foi uma das 

sedes da Copa do Mundo de 2014 e 

abrigou lutas do UFC em 2016. Mas o 

espaço moderno da Arena não recebe 

somente eventos esportivos. 

Já foi casa para grandes shows, como 

o do cantor inglês Rod Stewart, e do 

cantor italiano Andrea Bocelli. O 

espaço tem capacidade para 42 mil 

pessoas em suas arquibancadas, mas 

também dispõe de camarote, espaço 

VIP e lounges para eventos pequenos 

corporativos, lançamentos de produ-

tos, festas e confraternizações. Como 

aconteceu recentemente, durante o 

Campeonato Paranaense, em que a 

Air Promo aproveitou esses espaços 

para realizar algumas ativações da 

Copel Telecom.

Outro grande espaço para eventos é 

o Estádio Major Antônio Couto Pe-

reira. Em sua história já recebeu a vi-

sita do Papa João Paulo II e de bandas 

internacionais, como o Iron Maiden, 

Maroon 5 e Paul McCartney. Sua ca-

pacidade é para 40 mil pessoas e sua 

localização, no bairro Alto da Glória, 

é privilegiada devido ao fácil acesso a 

todos os principais pontos da capital, 

com 56 opções de ônibus que levam 

até as proximidades do estádio.

CURITIBA É A OITAVA CAPITAL 
BRASILEIRA MAIS POPULOSA

TOP 5 DE MUNICÍPIOS COM O 
MAIOR PRODUTO INTERNO BRUTO, 
RESPONSÁVEL POR 27% DE TODA 
A RIQUEZA PRODUZIDA NO PAÍS, 
TOTALIZANDO R$ 84,7 BILHÕES

TERCEIRA CIDADE BRASILEIRA 
COM MAIOR PROCURA PARA 
NEGÓCIOS OU EVENTOS

27%

ESPAÇOS 
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Parque Jaime Lerner  
eterniza um dos 
urbanistas mais 
importantes do mundo
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Esse é o novo nome da área que reúne alguns dos 
principais cartões-postais de Curitiba: a Ópera de Ara-
me, a Pedreira Paulo Leminski e o Farol das Cidades

N ão há quem não conheça o nome de Jaime Lerner. 

Foi ele quem liderou a revolução urbana que le-

vou o nome da capital paranaense para os quatro 

cantos do mundo a partir dos anos 1970. Tanto que é con-

siderado pela revista norte-americana Planetizen o segun-

do urbanista mais influente do mundo. 

Para honrar com Lerner, falecido em 

2021 aos 83 anos, a Prefeitura bati-

zou de Parque das Pedreiras Jaime 

Lerner os espaços da Ópera de Arame, 

da Pedreira Paulo Leminski e do Fa-

rol das Cidades, e inaugurou no local 

um memorial com uma escultura em 

bronze do arquiteto, feita pelo escul-

tor Rafael Sartori. 

Essa área, uma das mais versáteis e 

preparadas para eventos – tanto que 

já chegou a receber o Programa do 

Jô, a visita do Dalai Lama e o Con-

gresso Internacional de Felicidade 

–, era, na verdade, um espaço para 

implosão de pedras entre os bairros 

Abranches e Pilarzinho. Logo de-

pois de sua desativação nos anos de 

1970, essa pedreira sediou alguns 

concertos experimentais com estru-

turas bem simples de madeira. 

O empresário Helinho Pimentel, um 

dos precursores da cena cultural curi-

tibana e hoje responsável pela conces-

são do parque, conta que a inaugu-

ração oficial da pedreira como ela é 

hoje aconteceu em 1990, com show 

de Gilberto Gil, Paralamas do Suces-

so e o The Wailers, ainda com sua 

formação original. 

Atualmente o Parque das Pedreiras 

Jaime Lerner se aproveita da natureza 

e da geologia natural para criar even-

tos exclusivos e intimistas, com apre-

sentações musicais e até performan-

ces artísticas nas alturas das rochas 

do entorno. Destaque ainda para o 

serviço gastronômico primoroso, um 

deque privilegiado e um palco flutu-

ante para apresentações.
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4 lugares históricos 
que oferecem muito 
glamour e sofisticação
Curitiba reúne castelos, palacetes, 
casarões e teatros requintados que 
proporcionam experiências únicas À procura de um lugar não 

convencional, diferente de 

tudo que já viu e que esban-

ja história para uma recepção como 

nenhuma outra? Os edifícios histó-

ricos da capital paranaense reúnem 

arquiteturas únicas e charmosas. 

O mais procurado é o Castelo do Ba-

tel, um verdadeiro palácio construí-

do de 1924 a 1928 pelo cafeicultor 

e cônsul honorário da Holanda Luiz 

Guimarães. Ele é uma relíquia arqui-

tetônica de um dos bairros mais no-

bres da capital paranaense e chama 

FOTO: FLAVIO ANTONIO ORTOLANFOTO: GABI E CELSO
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atenção por seus detalhes ecléticos 

que lembram castelos do Vale do 

Loire, na França. 

Já quem visita o Centro da cidade 

depara-se com o Palácio Garibaldi, 

uma mansão imponente e rica em 

detalhes neoclássicos. É um dos lu-

gares mais tradicionais e requinta-

dos, fundado em 1883 para reunir 

os imigrantes italianos de Curitiba 

e para homenagear o herói italiano 

Giuseppe Garibaldi. Impressiona 

pelos móveis clássicos, lustres de 

cristais e espelhos exuberantes em 

molduras com bisotê.

Outro lugar que chama atenção de 

quem passa pelo Centro é o Paço da 

Liberdade, um edifício com detalhes 

nos estilos neoclássico e art nouve-

au de 1916, que já foi sede da Prefei-

tura de Curitiba e do Mercado Muni-

cipal. Hoje é um espaço cultural com 

café, livraria, biblioteca, auditório e 

salas para exposições e realizações 

de cursos, administrado pelo Siste-

ma SESC.

Um dos lugares mais admirados, porém, 

é um antigo paiol de pólvora de 1874 

que ganhou vida nova como teatro em 

1972. O primeiro show que abrigou 

foi de ninguém menos que Vinícius de 

Moraes, Toquinho, Marília Medalha e 

o Trio Mocotó, no dia 27 de dezembro 

de 1971, um pouquinho antes de sua 

abertura oficial. O edifício é simbólico 

porque inaugura toda a revolução ur-

bana implementada por Jaime Lerner. 

Já passaram por ele Gonzaguinha, Nana 

Caymmi, Elza Soares, Zizi Possi e Dja-

van, para citar apenas alguns.

FOTO: ACERVO/FCC
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Uma das 
cidades 
mais  
verdes  
do Brasil
Parques e praças de Curitiba são admirados mundial-
mente por seu paisagismo, que permite uma infinidade 
de eventos e atividades

A capital paranaense é a 5ª cidade brasileira mais arbori-

zada, segundo o último censo demográfico do IBGE, de 

2010. Ao todo, de acordo com a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente, são 43 parques e bosques e 1.060 praças, 

que impressionam pela fauna silvestre preservada, lagos, nas-

centes, fontes, pontes e mirantes, e por sua arquitetura tão 

característica. Tudo isso torna os espaços verdes da cidade um 

palco coringa para eventos, ativações, filmagens, atividades ar-

tísticas e outras demandas de todos os tipos e tamanhos.

E outro ponto favorável: Curitiba conta com um calendário 

de eventos oficiais organizados pela Prefeitura durante todos 

os meses do ano. Acontecem festas tradicionais, festivais de 

música, teatro e gastronomia, eventos esportivos e feiras, o 

que faz da capital paranaense uma opção para realização de 

marketing promocional em todas as épocas. Descubra algu-

mas dessas oportunidades!
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2-Unilivre

No meio do bosque Zaninelli, com um pare-

dão de pedras e lagos, o local virou um espaço 

charmoso com auditório ao ar livre e mirante. 

Inaugurado em 1991, atraiu até a presença do 

renomado oceanógrafo francês, um dos grandes 

defensores mundiais da natureza, Jacques-Ives 

Cousteou (1910-1997), por abrigar também a 

Universidade Livre do Meio Ambiente, com o pro-

pósito de disseminar o conhecimento ambiental.

1-Parque Tanguá

O espaço é um cartão postal em uma antiga re-

gião de pedreiras desativadas. Conta com uma 

cascata de 65 metros de altura de um paredão 

de rocha e um belvedere em semicírculo com 

deque, bistrô, loja e mirante. Destaque ainda 

para um túnel aberto na rocha, que tem passare-

la de madeira e leva a uma outra vista do parque.

3-Praça da Ucrânia

O local homenageia a comunidade ucraniana e 

é tradição em Curitiba desde 1993, em razão de 

suas feiras noturnas. A praça ganha barraqui-

nhas de comidas típicas para alegrar todos os 

gostos e bolsos e é frequentada por diversas 

tribos da cidade, de casais e famílias até jo-

vens. O local é bem iluminado e conta também 

com um parquinho.

4-Praça do Japão

Espaço feito para homenagear a imigração ja-

ponesa, a praça tem 30 cerejeiras enviadas pela 

família real do Japão. Tem também um portal 

japonês e uma construção típica, que abriga a 

Casa da Cultura e a Casa de Chá. Destaque para 

uma escultura de pedra de Buda, no centro do 

lago, e uma escultura da renomada artista plás-

tica Tomie Ohtake.
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7-Parque Barigui

Maior parque de Curitiba e o maior parque linear 

urbano do país (junto com os parques Tingui e Tan-

guá), o Barigui ocupa 140 hectares e fica aberto 

initerruptamente, todos os dias do ano. É imbatí-

vel na preferência dos curitibanos para desfrutar 

da natureza, fazer passeios, e principalmente para 

atividades esportivas. É um belo conjunto de ár-

vores, flores, lago, animais e cidade ao fundo. No 

Natal de 2021, graças ao apoio da Copel Telecom, 

sob a batuta da Air Promo, o local virou um show 

de luzinhas natalinas à parte.

6-Feirinha do Largo da Ordem

No domingo, o local sedia a maior feira de ar-

tesanato do Brasil: são mais de 1.300 artesãos 

expondo produtos de todos os tipos. A feira 

também tem várias opções gastronômicas e co-

midas típicas.

5-Jardim Botânico

Ponto turístico mais visitado da cidade, o jardim 

tem como principal atração a estufa de 458 m², 

com exemplares vegetais naturais da flora da 

Mata Atlântica, da Serra do Mar e da planície li-

torânea do Paraná. O local ainda abriga o Jardim 

das Sensações, a Galeria das Quatro Estações, 

o Jardim das Nativas, o Salão de Exposições e o 

Café Escola.

8-Praça 29 de março

A praça é uma das mais importantes da região 

central. Todos os anos a comunidade judaica 

curitibana celebra ali a festa da Chanucá (Fes-

ta das Luzes), quando é acesso um candelabro 

gigante no espaço. O local foi projetado pelo 

arquiteto Domingos Bongestabs, que também 

assina a Ópera de Arame, e conta com um painel 

do artista Poty Lazzarotto.
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9-Passeio Público

Primeiro parque da cidade, o Passeio tem mais 

de 130 anos e é o mais central de Curitiba. Foi 

também o primeiro Jardim Botânico e o pri-

meiro zoológico do município. Dessas funções 

prévias, mantém diversas espécies de plantas 

nativas e exóticas, e recintos para pequenos ani-

mais. Conta com três lagos, parque infantil, pista 

de corrida e pontes, e ainda abriga uma feira de 

orgânicos que é referência na cidade.

10-ParCão do MON

O Museu Oscar Niemeyer, apelidado carinhosa-

mente de MON, é um dos 10 museus mais espe-

taculares do mundo, de acordo com a BBC. Além 

da sua arquitetura modernista, projetada por 

Oscar Niemeyer, com um vão público que rece-

be grandes festivais de design e de gastronomia, 

o museu conta com uma área externa avanta-

jada que reúne centenas de pessoas e pets, daí 

o nome ParCão, principalmente nos finais de 

semana, em uma região bastante nobre cerca-

da por centros comerciais, bares, restaurantes, 

cinema e hotéis.

11-Rua XV de Novembro

Primeira rua do mundo fechada inteiramente 

para pedestres, em 1972, a Rua XV é um ícone 

da cidade, considerada oficialmente patrimônio 

histórico e cultural. Por ela, que é uma grande ar-

téria urbana, circulam milhares de pessoas todos 

os dias. Seu calçadão é caracterizado por edifícios 

e sobrados centenários, bares, lojas e restaurantes 

e canteiros de flores em toda a sua extensão. Um 

de seus elementos mais notáveis é o Palácio Aveni-

da, que sedia um dos principais eventos natalinos 

do Brasil. No último Natal, a rua foi revestida com 

diversas atrações pelo O Boticário.
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Primeira Escola  
de Turismo do  
Brasil é daqui
Cursos gratuitos para diversas áreas do se-
tor garantem alto nível de profissionalismo 
na operação das atividades C uritiba é a primeira cidade do Brasil 

a criar uma Escola de Turismo. Inau-

gurada em 2021, a instituição ofe-

rece cursos gratuitos em diversos locais para 

diferentes áreas do setor a partir de parcerias 

colaborativas. A ação inovadora mostra o com-

promisso do município com a excelência em 

receber e hospedar eventos, como destaca o 

prefeito Rafael Greca (PMN). O projeto é uma 

parceria entre o Instituto Municipal de Admi-

nistração Pública (Imap) e o Instituto Municipal 

de Turismo (IMT).

A Escola de Turismo traz capacitações para um 

grande público, como servidores públicos, ter-

ceiro setor e empresas, bem como intercambis-

tas e pessoas interessadas em inovação, para 

proporcionar ao turismo, negócios e eventos 

um capital humano mais qualificado, experien-

te e motivado. Por isso, ela foi inspirada em três 

pilares: gestão estratégica do destino, gestão 

logística tática e qualificação de mão de obra. 

Em um primeiro momento, a instituição ofere-

ce mentorias de Ensino a Distância (EAD) com 

o Senac Paraná, o Imap e a Associação Brasilei-

ra das Operadoras de Turismo, para gastrono-

mia, design, informática, tendência em turismo 

e hospitalidade, entre outras.
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A escola é um marco nessa retomada do setor.  
Nosso maior desafio é agregar os interesses do trade  
e da sociedade, servindo como um alicerce de conhecimento, 
preparação e suporte técnico”

TATIANA TURRA KORMAN, PRESIDENTE DO INSTITUTO  
MUNICIPAL DE TURISMO DE CURITIBA 
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Curitiba desponta  
como cidade-cenário  
de campanhas  
publicitárias brasileiras
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J á reparou como Curitiba tem aparecido 

cada vez mais em campanhas publicitá-

rias nacionais? É só dedicar um olhar mais 

atento e você vai perceber 

a cidade como cenário da 

produção audiovisual da 

Renner, da Sadia e até do 

Instagram, que gravou em 

Curitiba sua primeira cam-

panha para a América Lati-

na. Um dos trabalhos mais 

recentes mostra o Teatro 

Guaíra, símbolo da arquite-

tura modernista no Paraná, 

com a apresentadora da 

Globo Ana Clara Lima, para 

a Rico, uma das empresas do 

Grupo XP. Leva a assinatura 

de Curitiba também a campa-

nha de 10 anos da Netflix no 

Brasil, o trailer nacional do fil-

me “Não Olhe Para Cima”, es-

trelado por Leonardo Di Ca-

prio e Jennifer Lawrence, e as 

propagandas internacionais 

dos novos sabores de Doritos.

Profissionais de excelente qualidade, deslocamen-

tos bem mais simples, rápidos e próximos do lito-

ral, e diferentes paisagens atraentes são alguns dos 

motivos que fazem a capital paranaense ser um dos 

grandes polos publicitários do Brasil. 

A produtora Nani Matias, fundadora e diretora 

da Marmota Produções, responsável pela exe-

cução de vários desses projetos, conta que cada 

filmagem de propaganda chega a envolver até mil 

pessoas, o que gera um turismo comercial muito im-

portante para a economia da cidade. “Só neste mo-

mento em que estou filmando uma peça, tenho 38 

pessoas hospedadas em hotéis, mais 180 funcioná-

rios diretos e 3 mil indiretamente”, exemplifica Nani. 

“Precisamos ser reconhecidos como a indústria que 

somos”, finaliza.

Outro ponto a favor da ci-

dade, na avaliação de Nani, 

são os excelentes profissio-

nais formados ou crescidos 

aqui, sejam diretores, ato-

res, produtores ou técni-

cos. Nos últimos tempos, 

por exemplo, dois grandes 

nomes locais tem chamado 

atenção até internacional. 

Como é o caso do diretor 

Marcos Jorge, celebrado 

pelo filme “Estômago” e pela 

recente série documental 

sobre o assassinato de Cel-

so Daniel, e do diretor baia-

no radicado em Curitiba Aly 

Muritiba, responsável pela 

série documental “O Caso 

Evandro” e pelo filme “De-

serto Particular”, indicado 

pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audio-

visuais para representar o Brasil no Oscar 2022.

Para Nani, a produção audiovisual deve conti-

nuar crescendo em Curitiba pelos próximos 

anos, tanto para filmes publicitários quanto 

para produção de conteúdo. “Além da publici-

dade, teremos muita séries e longas sendo ro-

dados por aqui”, aposta.

Marcas como Netflix, Sadia, XP e Instagram 
têm apostado na capital paranaense, que 
hoje é um dos polos audiovisuais do país

Há alguns anos Curitiba já é 
sede de muitas campanhas 
publicitárias, mas o volume 
tem aumentado bastante. Isso 
se deve pela qualificação dos 
nossos profissionais, pelas boas 
locações, por ser próximo do 
litoral, pela facilidade de tempo 
de deslocamento, e pela cidade 
ser organizada. Precisamos ser 
enxergados como a indústria que 
somos. Estamos no caminho”

NANI MATIAS, FUNDADORA E DIRETORA 
DA MARMOTA PRODUÇÕES
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Maior jardim  
de esculturas  
do Brasil

Um dos locais mais especiais para 
sediar eventos, Memorial Paranis-
ta ocupa 6 mil m2 dentro do Par-
que São Lourenço com 13 obras em 
tamanho gigante

D esde 2021 Curitiba é dona 

do maior jardim de escultu-

ras do Brasil. Ao todo, são 

13 esculturas gigantes reproduzidas 

em bronze, com tamanho equivalente 

a quase três vezes a altura média de 

uma pessoa, representando animais 

selvagens, povos indígenas e momen-

tos históricos. Destaque para a escul-

tura Marumbi, de duas onças lutando, 

com 3 metros de altura, quase 3 me-

tros de largura, um metro de profun-

didade e aproximadamente 700 kg.

O espaço é batizado de Memorial Pa-

ranista João Turin (1878-1949) em 

homenagem ao artista paranaense 

que produziu mais de 400 obras ao 

longo da vida e conta também com 

três edificações interligadas por uma 

grande galeria com cobertura de vi-

dro e outras dezenas de obras meno-
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A arte de João Turin corre nas 
veias de todos que aqui vivem e 
amam esta terra. O paranaense 
se vê pelos olhos de Turin, que 
inspirado por nossa fauna e flora, 
elevou a observação da natureza 
em identidade e sentimento de 
pertencimento”

SAMUEL LAGO, EMPRESÁRIO E DETENTOR 
DOS DIREITOS DO ACERVO DO ESCULTOR

res, doadas pela família Lago em regi-

me de comodato.

Por ter se tornado um dos novos pon-

tos mais queridos e charmosos da 

cidade, principalmente à noite, com 

uma iluminação cênica que chama 

atenção, o Memorial de 6 mil m² den-

tro do Parque São Lourenço é um dos 

locais com maior potencial para even-

tos e ativações.

O que o torna ainda mais disputado  

é a exclusividade da assinatura que 

leva seu projeto arquitetônico. Ele 

foi concebido pelo jovem arquite-

to Guilherme Klock, do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de 

Curitiba (Ippuc), e pelo renomado 

arquiteto Fernando Canalli, sócio do 

Jaime Lerner Arquitetos Associados. 

Por suas mãos, o espaço ganhou até 

a reprodução de uma fachada de casa 

paranista da época, com molduras e 

pinhões estilizados.F
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Expo 
Unimed 
Curitiba

CAPACIDADE
ASA 1: 3.780 m2;

ASA 2: 2.025 m2;

ASA 3: 1.522 m2;

Anexo: 790 m2;

Foyer: 500 m².

LOCALIZAÇÃO
Mossunguê

O Expo Unimed Curitiba conta com moderna estrutura concebida 

e construída dentro dos mais funcionais padrões de flexibilidade e 

funcionalidade para a realização dos mais variados tipos e categorias 

de eventos.

Capital paranaense desfruta de lugares para todos os tipos e tamanhos de 
eventos, com mobilidade facilitada como nenhuma outra cidade brasileira:
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Teatro  
Guaíra

CAPACIDADE
Auditório Bento 
Munhos da  
Rocha Netto:  
2.088 lugares
Auditório Salvador  
de Ferrante:  
472 lugares
Auditório Glauco  
Flores de Sá Brito:  
98 lugares

LOCALIZAÇÃO
Centro

Marco do modernismo paranaense, com projeto arquitetônico do 

engenheiro e arquiteto Rubens Meister, o edifício do Teatro Guaíra 

abriga três auditórios: Bento Munhoz da Rocha Netto, Salvador de 

Ferrante e Glauco Flores de Sá Brito. É um dos maiores complexos 

culturais da América Latina, com 16,9 mil m².
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Teatro  
Positivo 
Grande 
Auditório

CAPACIDADE
2.400 pessoas

LOCALIZAÇÃO
Mossunguê

O Teatro Positivo Grande Auditório é considerado um verdadeiro 

presente para a cidade, projetado pelo arquiteto catarinense 

Manoel Coelho. Grandioso, conta com tudo que há de mais moderno 

em tecnologia. Esse importante espaço recebe, além de shows de 

música, dança e teatro, também convenções corporativas, palestras 

e congressos.
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Live  
Curitiba

CAPACIDADE
5.000 lugares

LOCALIZAÇÃO
Novo Mundo

Inaugurada em 2016, a Live Curitiba é uma das principais casas de 

shows do Paraná. Antes mesmo de ter este nome, o espaço já era 

um dos mais tradicionais da cidade, recebendo eventos desde 1994. 

Hoje, com capacidade para 5 mil pessoas e estrutura moderna, já 

recebeu grandes nomes da música nacional e internacional.
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Centro de 
Eventos 
Positivo

CAPACIDADE
7.500 m2 de  

área construída

LOCALIZAÇÃO
Bigorrilho

O moderno Centro de Eventos Positibo está localizado dentro de 

um dos principais pontos turísticos de Curitiba: o Parque Barigui, 

que recebe cerca de 150 mil pessoas a cada im de semana. Com 

sua arquitetura moderna e sustentável, o espaço de eventos se 

integra perfeitamente com a paisagem do parque.
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Pedreira 
Paulo 
Leminski

CAPACIDADE
Cerca de  

26 mil pessoas.

LOCALIZAÇÃO
Abranches

A pedreira Paulo Leminski faz parte da história musical da cidade. 

Lá, diversos artistas consagrados mundialmente já se apresentaram 

para milhares de pessoas, tendo ao seu redor uma natureza 

exuberante Fechado em 2012, o espaço foi revitalizado e reaberto 

em 2014, totalmente reestruturado com infraestrutura para 

atender as mais diversas atividades culturais.
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Espaço  
Hípica

CAPACIDADE
450 pessoas

LOCALIZAÇÃO
Tarumã

Situado dentro da Sociedade Hípica Paranaense, o Espaço Hípica 

Luxury Buffet é um dos locais mais tradicionais e exclusivos de 

Curitiba para a realização de eventos. Além de uma excelente 

localização, o espaço ainda oferece uma mistura de glamour clássico 

com um toque de contemporaneidade.
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UP 
Experience

CAPACIDADE
Mais de 300 espaços 

para eventos de todos 

os tamanhos, até  

15 mil pessoas

LOCALIZAÇÃO
Mossunguê

A UP Experience é o maior e mais completo centro cultural, 

esportivo e científico do Paraná. Sediada no campus da Universidade 

Positivo, em Curitiba, é composta por mais de 300 espaços - entre 

eles, o Teatro Positivo, o Expo Unimed Curitiba, o Centro Esportivo 

UPX Sports, auditórios, biblioteca, clínicas, laboratórios, bosques e 

muito mais. Com mais de 500 mil m², sendo 153 mil m² de área verde, 

UPX é parte indispensável do ecossistema de eventos e turismo do 

Paraná e de todo o Brasil. Atuando para ser referência nacional, a 

UP Experience supera as expectativas do mercado e da sociedade 

realizando ações com qualidade e sofisticação, e democratizando o 

acesso de todos à cultura e ao conhecimento.
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Centro  
de Eventos 
Sistema  
Fiep

CAPACIDADE
2 auditórios para  

786 e 214 pessoas

LOCALIZAÇÃO
Centro Cívico

O Centro de Eventos Sistema Fiep oferece uma estrutura completa 

e diversificada para a realização de diferentes tipos de eventos. Com 

recursos tecnológicos e serviços que garantem qualidade, conforto 

e segurança, como acessibilidade, internet, estacionamento amplo 

e gratuito, climatização, equipamentos de projeção, sonorização e 

iluminação. 
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Expotrade 
Convention 
Center

CAPACIDADE
de 12 a 40 mil pessoas

LOCALIZAÇÃO
Pinhais

Com 34 mil m² de área construída, o Expotrade é composto por 

23 mil m² de áreas para exposição, 19 auditórios que variam sua 

capacidade de 60 a 1.500 lugares e um grande auditório modular 

para até 7 mil pessoas. Todos eles com ar-condicionado, isolamento 

acústico e iluminação dimerizada. Há ainda em suas dependências 

espaço para shows em arenas de 12 a 40 mil pessoas, com estrutura 

de estacionamento, camarins, camarotes e espaços multifuncionais.
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Couto  
Pereira

CAPACIDADE
40.502 pessoas

LOCALIZAÇÃO
Alto da Glória 

O Estádio Major Antônio Couto Pereira oferece espaços para a 

realização de eventos de diferentes portes e categorias. Em sua 

história, já recebeu a visita do Papa João Paulo II e de bandas 

internacionais como o Iron Maiden e Paul McCartney. Sua 

localização, no bairro Alto da Glória, também é privilegiada devido 

ao fácil acesso a todos os principais pontos da capital. São 56 opções 

de ônibus que levam até as proximidades do estádio.
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Arena da 
Baixada

CAPACIDADE
42.372 pessoas

LOCALIZAÇÃO
Água Verde

O Estádio Joaquim Américo Guimarães, mais conhecido por  

Arena da Baixada, foi uma das sedes da Copa do Mundo de  

2014 e tem capacidade para 42 mil pessoas em suas arquibancadas. 

Além disso, o moderno estádio já é consolidado como local 

para eventos corporativos, lançamentos de produtos, festas, 

confraternizações e shows.
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O Complexo IMAP Barigui, localizado dentro do Parque Barigui, 

conta com cinco diferentes espaços para eventos. O Salão Atos é 

o maior deles, com capacidade para 350 pessoas sentadas. Juntos, 

todos eles conseguem comportar 575 pessoas, com infraestrutura 

de qualidade.

Complexo 
IMAP  
Barigui

CAPACIDADE
575 pessoas

LOCALIZAÇÃO
Bigorrilho
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Hard  
Rock  
Cafe

CAPACIDADE
Restaurante: 360 pessoas  

Espaço para eventos:  

500 pessoas  

Sala vip: 50 pessoas

LOCALIZAÇÃO
Batel

O Hard Rock Cafe Curitiba é a maior unidade da franquia no Brasil. 

Instalada no nobre bairro do Batel, o espaço tem capacidade para 

receber aproximadamente 1 mil pessoas e conta com restaurante 

com palco e sala privativa, dois bares distribuídos em dois 

pavimentos, lounge externo e áreas de eventos com varandas.
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Encontro da 
Amazônia

CAPACIDADE
8 a 250 pessoas

LOCALIZAÇÃO
Bom Retiro

O espaço de eventos Encontro da Amazônia oferece ao público 
empresarial e educacional um encontro com a natureza em meio  
a um complexo com aproximadamente 3.500 m² de área total  
e 1.500 m² de área construída. Destaque para o jardim repleto de 
plantas exuberantes e diversas salas que variam entre 14 m² e 230 m², 
totalmente estruturadas.
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Spot  
105

CAPACIDADE
Até 400 pessoas

LOCALIZAÇÃO
Santa Felicidade

Spot 105 surgiu com o intuito de proporcionar para a cidade um 

espaço para eventos que combine qualidade, beleza, comodidade 

e integração com a natureza. Localizado a 15 minutos do Centro 

de Curitiba, o empreendimento conta com três espaços capazes de 

receber com comodidade e exclusividade desde casamentos até 

eventos corporativos.
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Castelo  
do Batel

CAPACIDADE
2.100 pessoas

LOCALIZAÇÃO
Batel

O Castelo do Batel é uma relíquia arquitetônica que se impõe na 

mais nobre região de Curitiba. É um verdadeiro tesouro de uma 

época gloriosa, cenário de grandes festas e hóspedes ilustres. Após 

oito décadas de sua concepção, restaurado e ampliado, o Castelo do 

Batel abriga agora um exuberante centro de eventos. 

Curitiba abriga casarões charmosos de arquiteturas únicas que são referência 
para quem deseja realizar eventos com muito glamour e sofisticação. A seguir 
algumas das opções mais procuradas:
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Palácio 
Garibaldi

CAPACIDADE
300 pessoas

LOCALIZAÇÃO
Centro Histórico  

de Curitiba

O Palácio, localizado no centro histórico de Curitiba, é um local 

tradicional para a realização de eventos que buscam requinte e 

qualidade em um ambiente de arquitetura neoclássica e rica em 

detalhes internos.
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Teatro  
Paiol

CAPACIDADE
217 pessoas

LOCALIZAÇÃO
Prado Velho

Inaugurado oficialmente no dia 29 de março de 1972, o antigo paiol 

de pólvora transformado em teatro é um símbolo cultural e histórico 

de Curitiba. Sua criação foi o marco das reformas urbanísticas e 

culturais implementadas na cidade, a partir da década de 1970. O 

espaço, que mantém as características originais da edificação, com 

a configuração de construção romana em forma circular, abriga 

importantes espetáculos de música e teatro.
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Paço da 
Liberdade

CAPACIDADE
Entre 50 e 100 pessoas

LOCALIZAÇÃO
Centro

Construído em 1916, com detalhes em estilos neoclássico e art 

nouveau, o Paço da Liberdade já foi sede do Mercado Municipal 

e da Prefeitura de Curitiba. Restaurado e tombado pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), ele teve as 

características originais do edifício mantidas e hoje é um espaço 

cultural, com café, livraria, biblioteca, auditório e salas para 

exposições e realizações de cursos.
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Cave  
Colinas  
de Pedra

CAPACIDADE
60 pessoas

LOCALIZAÇÃO
Piraquara

A Cave Colinas de Pedra é um espaço único com um túnel 

ferroviário, datado de 1883, para maturação e degusta de vinhos 

e espumantes; um restaurante em uma estação ferroviária 

restaurada; um vagão carro-passageiro americano para degustação 

de bebidas, e ainda áreas de descanso equipadas com gazebos 

confortáveis e cadeiras para um descanso em meio à natureza.
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Trem de  
Luxo

CAPACIDADE
Vagões para  

até 32 pessoas 

TRAJETO
Paranaguá - Curitiba

Com sede em Curitiba, a Serra Verde Express é uma empresa 

concessionária de trens turísticos na ferrovia Paranaguá - Curitiba. 

A empresa opera passeios com diversos vagões. O mais concorrido 

é o Trem de Luxo Litorina, o primeiro dessa categoria no país e único 

no mundo com sistema automotriz. Além disso, a empresa ainda 

oferece serviços de lazer e corporativo, como espaços multiutilidades, 

diferentes opções de mídia e publicidade, ambientes e momentos 

lúdicos, culturais e educativos para todas as idades.
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Vale do 
Pinhão

CAPACIDADE
Até 150 pessoas

LOCALIZAÇÃO
Rebouças

Com o propósito de fortalecer 

e potencializar o ambiente 

de inovação através do 

empreendedorismo, economia 

criativa e tecnologia, nasceu 

o programa Vale do Pinhão. O 

projeto possui um espaço com 

três ambientes no Engenho da 

Inovação, com capacidade e 

infraestrutura para receber até 

110 pessoas em salas e auditórios 

e 150 pessoas no espaço externo. 

O local fica em um antigo moinho 

de 1930 que fabricava farinha.

ESPAÇOS HISTÓRICOS

82 M I C E  CURITIBA



Aqui até mesmo os pontos turísticos podem ser aproveitados para a 
realização de eventos, com experiências únicas de tirar o fôlego, sem deixar 
de lado a infraestrutura e o conforto. Veja a seguir alguns símbolos de 
Curitiba que recebem grandes eventos:

Ópera de 
Arame

CAPACIDADE
1.572 pessoas

LOCALIZAÇÃO
Abranches

Inaugurada em 1992, a Ópera de Arame acolhe todo tipo de 

espetáculo, do popular ao clássico. Já recebeu de Jô Soares ao Dalai 

Lama, e foi projetado pelo arquiteto Domingos Bongestabs durante 

um dos mandatos de Jaime Lerner à frente da Prefeitura. Entre 

lagos, vegetação típica e cascatas, em uma paisagem singular, faz 

parte do Parque das Pedreiras juntamente com o Espaço Cultural 

Paulo Leminski.

PONTOS TURÍSTICOS
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Museu  
Oscar 
Niemeyer

CAPACIDADE
Auditório Poty  Lazzarotto: 345 pessoas
Salão de eventos: 500 pessoas
Parcão: 8.200 Pessoas
Hall pátio das esculturas: 250 pessoas
Miniauditório: 50 pessoas
Vão-livre: 6.680 Pessoas
Chão de vidro: 254 pessoas
Sala de reunião: 20 pessoas
Biblioteca: 20 pessoas

LOCALIZAÇÃO
Centro Cívico

Instalado no Centro Cívico da cidade, o MON é um conhecido  

polo de atração cultural, consagrado em nível nacional e 

internacional. Os eventos que acontecem nos espaços do museu 

beneficiam-se do contexto e das atividades ofertadas pela 

instituição, além da associação com a belíssima arquitetura assinada 

por Oscar Niemeyer.
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Jardim 
Botânico

CAPACIDADE
Sob consulta

LOCALIZAÇÃO
Jardim Botânico

O Jardim Botânico é o ponto turístico mais visitado de Curitiba. Sua 

principal atração é a estufa de 458 m², que abriga plantas naturais 

da Mata c, da Serra do Mar e da planície litorânea do Paraná. Além 

dela, o local ainda abriga o Jardim das Sensações, a Galeria das 

Quatro Estações, o Jardim das Nativas, o Salão de Exposições e o 

Café Escola.
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Torre 
Panorâmica

CAPACIDADE
Sob consulta

LOCALIZAÇÃO
Mercês

A estrutura é uma torre de telefonia de 100 m de altura com 

mirante, de onde é possível observar o planejamento urbano de 

Curitiba, seu zoneamento, a Serra do Mar, a Escarpa Devoniana e os 

arredores da cidade. Em sua base ainda é possível visitar o Museu do 

Telefone, que conta a história da evolução da telefonia.
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Parque 
Tanguá

CAPACIDADE
Sob consulta 

LOCALIZAÇÃO
Taboão

O Tanguá é um dos principais cartões postais de Curitiba. Com seu 

mirante circular, localizado em cima de um paredão de pedra, é 

possível ter uma linda vista da cidade. Para quem quiser atravessar a 

pedreira, é possível agendar uma visita a um túnel de 45 metros que 

fica sobre a água. O parque ainda conta com uma lanchonete com 

deque, pista de caminhada, ciclovia e o Jardim Poty Lazzarotto.
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Mercado 
Municipal  
de Curitiba

CAPACIDADE
Sob consulta

LOCALIZAÇÃO
Centro Fundado em 1958, o Mercado Municipal de Curitiba é o principal 

endereço de compras gastronômicas de Curitiba. Nele é possível 

encontrar bebidas diversas, queijos, ervas medicinais, temperos, 

especiarias, iguarias, conservas, pescados, embutidos, carnes 

exóticas e cortes especiais. Além de objetos de decoração, utensílios 

domésticos, armarinhos, presentes, entre outros. Ele ainda possui 

opções de gastronomia étnicas na praça de alimentação e uma 

agenda de eventos realizados dentro do mercado.
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Unilivre

CAPACIDADE
Sob consulta

LOCALIZAÇÃO
Pilarzinho

A Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre), é a perfeita união 

entre arquitetura e natureza. Localizada no Bosque Zanielli, uma 

área verde de 60 mil m², ela foi fundada em 1991 para disseminar 

práticas, conhecimentos e experiências relacionadas ao meio 

ambiente, discutindo problemas e soluções para o crescimento 

desordenado das cidades. A estrutura, feita de madeira reutilizada 

de antigos postes do sistema de iluminação da cidade, tem 874 m² e 

chega a 15 metros de altura.
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Cine  
Passeio

CAPACIDADE
Cada sala comporta  

90 pessoas

LOCALIZAÇÃO
Centro

O Cine Passeio, inaugurado em março de 2019, funciona como 

cinema de rua e complexo cultural para formação audiovisual e de 

inovação na área da economia criativa. O espaço conta com duas 

salas de cinemas, terraço para cinema a céu aberto, sala multiuso 

com 110 lugares, espaço para eventos, café, coworking e ainda a 

Sala Passeio On Demand, a primeira sala de streaming do Brasil.
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HCC 

LOCALIZAÇÃO
Batel e Centro

Hcc Hotel Specialist, administradora de Hotéis de origem 

curitibana. Há mais de 20 anos no mercado, iniciou sua operação 

na capital paranaense e após a expansão bem sucedida na capital, 

passou a administrar empreendimentos em outras regiões do 

Brasil. Com o foco em excelência em serviços e performance 

estratégica de captação de receitas, a HCC Hotels vêm se 

destacando no mercado da hotelaria nacional.

Os hotéis são infraestrutura fundamental, mas eles também oferecem locais 
adequados e confortáveis para eventos de todas as escalas:

CAPACIDADE
4 hotéis 

HOTÉIS
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Slaviero 
Hotéis

CAPACIDADE
8 hotéis em Curitiba, 

com capacidade total  

de 1.358 apartamentos

A Slaviero Hotéis é uma empresa 100% brasileira que atua na 

hotelaria há 38 anos, sendo referência no mercado hoteleiro, 

apresentando alta qualidade de serviços e comprometimento 

com o bem-estar dos hóspedes. Os hotéis contam ainda com uma 

excelente estrutura para eventos de todos os tamanhos, oferecendo 

localizações, estratégicas, salas climatizadas e preparadas para 

todas as necessidades.

LOCALIZAÇÃO
Batel, Centro, Alto da XV, 

Rebouças e São José dos 

Pinhais

HOTÉIS
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Nomaa

CAPACIDADE 
41 apartamentos.

Criado a partir do desejo de receber os hóspedes de uma forma 

pessoal, o Nomaa se destaca por oferecer um serviço de excelência 

que alia elegância, aconchego e contemporaneidade. Em 2016, 

o empreendimento figurou entre os melhores hotéis urbanos do 

mundo, segundo o prêmio internacional Best Urban Hotel. Foi o 

único hotel brasileiro a fazer parte da lista.

LOCALIZAÇÃO
Batel

HOTÉIS
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Rede Mabu 
de Hotéis  
& Resorts

CAPACIDADE
148 apartamentos

Fundada há mais de 45 anos, a Rede Mabu de Hotéis & Resorts 

oferece serviços hoteleiros com o mais alto padrão de excelência. 

Em Curitiba, a marca possui o Mabu Curitiba Business, pensado para 

abranger o turismo de lazer e de negócios, com ótima localização 

e infraestrutura completa para realizar eventos de diferentes 

tamanhos e configurações.

LOCALIZAÇÃO
Centro

HOTÉIS
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Bourbon Com seus quase 60 anos de existência, a Rede Bourbon é conhecida 

pela excelência de acomodações e atendimento. Em Curitiba a rede 

conta com o Hotel Bourbon Curitiba Convention o mais tradicional 

hotel da cidade, premiado 16 vezes consecutivas com o Top of 

Mind. As outras unidades da rede na cidade ficam localizadas nas 

proximidades do aeroporto e no Batel, bairro mais nobre da capital.

CAPACIDADE
4 Hotéis

LOCALIZAÇÃO
Centro, Batel e Aeroporto

HOTÉIS
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Pestana 
Curitiba

CAPACIDADE
172 apartamentos.

Com quase cinco décadas de sucesso, o Pestana Hotel  

Group oferece à cidade de Curitiba um City Center & Conference 

Hotel. Localizado no Batel, um dos bairros mais nobres da cidade, 

o espaço fica a 18 km do Aeroporto Internacional de Curitiba. 

O empreendimento conta com fitness center, restaurante 

internacional, lobby bar, wi-fi cortesia e uma estrutura 

completa para a realização de eventos, como convenções, 

negócios e conferências.

LOCALIZAÇÃO
Batel

HOTÉIS
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NH Curitiba 
The Five

O NH Curitiba The Five é parte integrante do primeiro complexo 

5 em 1 da cidade, que une hotel, restaurante, lojas e unidades 

residenciais e comerciais. O megaempreendimento, localizado no 

bairro Batel, foi projetado pelo arquiteto Manoel Baggio, sócio do 

escritório Baggio Schiavon Arquitetura (BSA), e os apartamentos 

pela renomada arquiteta Patrícia Anastassiadis.

CAPACIDADE
180 apartamentos

LOCALIZAÇÃO Batel

HOTÉIS
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Accor

CAPACIDADE
15 hotéis com 
capacidade total de 
1.378 apartamentos
.

A rede francesa Accor mantém 15 hotéis em Curitiba, espalhados 

por diversos bairros e localizados próximos aos principais shoppings, 

centros gastronômicos, centros de exposição, museus e praças. 

Integram a bandeira os hotéis Ibis e Mercure.

LOCALIZAÇÃO
Centro Cívico, Batel, 

Centro, Santa Felicidade  

e São José dos Pinhais

HOTÉIS
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Curitiba tem uma relação íntima 
com a comida. A começar pelo 
nome da capital que em Guarani 
quer dizer “muito pinhão”. 
Mas o cardápio curitibano vai 
muito além do pinhão. Hoje 
a cidade tem diversos polos 
gastronômicos, de pontos 
especializados em gastronomias 
étnicas dos poloneses, alemães e 
italianos, por exemplo, até pontos 
contemporâneos comandados 
por chefes reconhecidos em 
todo o Brasil. Curitiba também 
é dona do título de capital 
brasileira da cerveja artesanal. 
Embora não seja a cidade do 
país com o maior número de 
microcervejarias, é onde estão 
localizadas as marcas mais 
reconhecidas e premiadas, como 
Morada Cia. Etílica, Bodebrown, 
Way Beer e BierHoff. Veja aqui 
alguma das nossas indicações de 
restaurantes para se comer bem.Tabefe

+55

GASTRONOMIA
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Punk Cuisine

Ópera Arte

GASTRONOMIA
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MUSTANG SALLY
O Mustang Sally é um restaurante, localizado no 
Batel, inspirado nos filmes das décadas de 50 e 60 
e que une um ambiente confortável a um charmo-
so bar, típico dos restaurantes norte-americanos. 
No cardápio, a casa conta com clássicos da culiná-
ria tex-mex, adaptados ao paladar brasileiro.
@mustangsallybar

TAJ
Com o tema indo-asiático, o Taj é um lugar ideal 
para o Happy Hour, com ambientes aconchegan-
tes e descontraídos, cozinha refinada e música 
por conta dos melhores DJ’s da cidade. 
@tajcuritiba

SHERIDAN’S IRISH PUB
Com 18 anos de história, o Sheridan’s foi o pri-
meiro pub irlandês legítimo de Curitiba. E um de 
seus maiores orgulhos é ser reconhecido pelos 
próprios nativos do país europeu como um lugar 
onde eles sentem-se em casa. Ambiente acon-
chegante, iluminação indireta, sofás grandes e 
confortáveis, balcão com vista para chopeiras das 
mais famosas marcas, som de primeira, e, claro, 
muita comida típica maravilhosa e cerveja que 
não acaba mais! 
@sheridansirishpub

ÓPERA ARTE
Com suas atividades iniciadas em 2015, o Ópera 
Arte busca oferecer aos curitibanos uma experi-
ência inesquecível através da sustentabilidade, 
diversidade, transformação, ética e respeito a 
natureza.
@opera_arte

BAR DO ALEMÃO
Um dos bares mais tradicionais de Curitiba, o 
Bar do Alemão está em atividade desde 1979, 
mantendo um ambiente rústico, tradicional das 
tabernas germânicas e, ao mesmo tempo, alegre 
e descontraído. 
@bardoalemaooficial  

BAR + 55
O Bar +55 é um espaço único em Curitiba. 
Nele, há uma mistura de casa noturna, de 
show e de eventos, boteco, restaurante 
contemporâneo e japonês, e biergarten.  
Tudo em um só lugar.
@mais55bar

PUNK CUISINE
O Punk Cuisine é um restaurante que con-
testa o tradicional. Desde o cardápio, pas-
sando pela decoração, música e espaço, 
até mesmo a forma de se servir. Com sua 
cozinha, que mistura a culinária asiática 
com a contemporânea, a proposta é fazer 
os clientes questionarem suas convicções.
@punk.cuisine

TABEFE
Em um cardápio assinado pelo chef Igor 
Marquesini, o Tabefe traz uma releitura 
das comidas de bar tradicionais. Para se-
rem compartilhadas ou para harmoniza-
rem com uma boa cerveja gelada.  
@tabefebar

OBST.
O restaurante busca fugir do convencio-
nal sem deixar de lado a cozinha tradicio-
nal, afetiva e repleta de boas lembranças. 
Com o foco principal nas relações huma-
nas, desde dos produtores que abastecem 
a cozinha até o cliente à mesa.
@obst.lugar

TACO EL PANCHO
O Taco el Pancho mescla a tradição mexi-
cana e o carisma brasileiro. A decoração 
é sempre renovada e os proprietários fa-
zem viagens frequentes ao México para 
trazer as últimas novidades e as receitas 
mais inusitadas.
@tacoelpanchocuritiba  

GASTRONOMIA
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Curitiba é bem servida de shoppings. 

Ao todo, segundo levantamento da 

Prefeitura, a cidade tem 17 espaços 

que reúnem áreas de lazer, compras, 

cinemas e praças de alimentação. De 

arquitetura contemporânea à clássica, 

que ocupa prédios mais antigos, os 

shoppings oferecem estacionamento, 

fraldário, toaletes família, teen e 

sênior, área pet friendly, wi-fi, entre 

muitos outros serviços.  

Conheça o que os principais 

shoppings da capital paranaense têm 

de melhor!

PÁTIO BATEL
No coração do Batel, o bairro mais no-

bre da cidade, o shopping é próximo 

de alguns dos melhores restaurantes 

e espaços culturais de Curitiba, bem 

como fica a poucos metros de boas 

redes de hotéis. Em seu edifício, que 

imita uma caixa de joias, estão algu-

mas das marcas mais luxuosas da ca-

pital paranaense.

CRYSTAL
Um dos primeiros shoppings da cida-

de, o espaço também fica localizado no 

bairro do Batel e é próximo de alguns 

dos melhores hotéis, restaurantes e 

espaços históricos de Curitiba. Seu es-

paço também reúne algumas das lojas 

mais luxuosas do estado.

PÁTIO BATEL

CRYSTAL

CURITIBA

MUELLER

PARK 
SHOPPING 

BARIGUI

PALLADIUM

JOCKEY PLAZA

SHOPPINGS
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CURITIBA
O shopping que leva o nome da cidade deu vida nova a um antigo edifício do exército brasileiro. De 

frente para uma das principais praças de Curitiba, o espaço é um dos queridinhos dos curitibanos e 

fica próximo de muitos hotéis, restaurantes, farmácias e hospitais.

PARK SHOPPING BARIGUI
Um dos maiores e mais modernos shoppings da cidade, o empreendimento conta com algumas lojas 

exclusivas, mercado, estacionamento amplo e duas propostas de praça de alimentação: uma com 

mais fast-food e outra com restaurantes mais sofisticados. Fica próximo do Parque Barigui, o maior 

de Curitiba, de grandes supermercados e de algumas das principais universidades da capital

MUELLER
Inaugurado em 1983, o Shopping Mueller foi o primeiro da cidade. Ele fica no antigo edifício da fun-

dição Irmãos Mueller, um empreendimento que era bem famoso em Curitiba. Por isso os empresá-

rios responsáveis pelo shopping mantiveram o nome. Ele fica no Centro, é bem servido por trans-

porte público, próximo do primeiro parque da cidade, o Passeio Público, do Hospital de Clínicas, e 

de muitos hotéis. Tem um dos principais cinemas da cidade e também um espaço para exposições.

PALLADIUM
Localizado entre dois grandes terminais rodoviários da cidade, cerca de 4,2 mil ônibus circulam pela 

redondeza durante o dia, além de um fluxo de mais de 80 mil veículos, o que resulta em mais de 1,5 

milhões de consumidores por mês que visitam o shopping. É muito conhecido por abrigar o IMAX 

Curitiba, um dos melhores cinemas da cidade.

JOCKEY PLAZA
Com projeto do renomado arquiteto paulistano Arthur Casas, um dos grandes nomes da arquite-

tura contemporânea brasileira, o shopping é o maior da cidade, com mais de 200 mil m² de área 

construída. São mais de 400 lojas, 30 opções de fast-food na praça de alimentação e um boulevard 

gastronômico com oito restaurantes com vista panorâmica para o Jockey Club do Paraná. É um dos 

mais próximos do Alphaville Graciosa e do Parque das Águas.

SHOPPINGS
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Curitiba vai
te encantar
Primeira publicação 
dedicada ao universo MICE 
na capital paranaense, reunimos 
informações para ajudar seu negócio 
a se conectar com os consumidores e 
apresentamos um guia rápido 
com tudo que você precisa saber 
sobre a cidade 

Capital da 
cerveja artesanal

Aqui moram as marcas 
mais importantes 

e premiadas de todo o país

Maior Natal do Brasil
Curitiba conta com 

grandes oportunidades 
para proporcionar 

experiências únicas

 

AIRPROMO

M I C E  CURITIBA

@airpromo airpromo.com.br

MICE
Bem-vindo
ao universo

CURITIBA




