
Curitiba é eleita como Melhor Destino Cultural e Melhor Custo-Benefício para Turismo 
da Região Sul  
 
Curitiba está mais uma vez em mídia nacional, agora a capital paranaense é destaque na 
Edição Especial Guia 2008 da Revista Veja O Melhor do Brasil. A matéria publicada neste mês 
elege a cidade como Melhor Destino Cultural e o Melhor Custo-Benefício para Turismo da 
Região Sul. O guia cita a localização estratégica como ponto principal para transformar a 
cidade em uma espécie de capital do Mercosul.  
 
Como destino cultural a cidade é indicada como sede dos eventos de música pop, como o Tim 
Festival, que geralmente são realizados na Pedreira Paulo Leminski e a 17º edição do festival 
de teatro, o mais importante do país, que acontecerá em março do próximo ano. Além disso, 
diz ser imperdível conhecer o Museu Oscar Niemeyer. 
 
Segundo a diretora executiva do Curitiba Convention & Visitors Bureau (CCVB), Juliana 
Almeida Vosnika, os serviços e infra-estrutura da cidade estão sendo cada vez mais 
trabalhados para ganhar destaque entre os locais mais visitados do Brasil. “O nosso papel 
perante os turistas é fazer com que se sintam bem e tenham ao alcance tudo o que vêm 
buscar, como conforto nos hotéis, qualidade nos serviços prestados, espaço diversificado e 
competitivo para compras e organização de eventos, além do melhor atendimento”. 
 
Segundo Secretaria de Estado do Turismo do Paraná (SETU), Curitiba recebe 1.810.927 
visitantes por ano, sendo que, conforme a Revista Veja, cerca de 34% deles vêm à capital 
paranaense para tratar de negócios. Ainda, Curitiba se destaca por ter a economia mais forte 
do sul do país, devido ao trabalho de exportação das 900 fábricas instaladas no bairro Cidade 
Industrial e das duas grandes indústrias automobilísticas que estão localizadas na Região 
Metropolitana de Curitiba, Renault e Volkswagen. 
 
Curitiba em destaque - No ano de 2006, Curitiba foi apontada como a quinta melhor cidade 
para se investir no continente, superada, como neste ano, apenas por São Paulo, Santiago 
(Chile), Monterrey (México) e Miami (EUA), segundo pesquisa realizada pela revista América 
Economia.  
 
A cidade também foi considerada a terceira melhor no Brasil em termos de infra-estrutura pela 
Revista Exame, a quarta "Melhor Cidade do Brasil" pela Revista Viagem e Turismo, além de ser 
eleita pela Revista Veja como o melhor destino brasileira para novos investimentos. Em 2007 a 
cidade foi reeleita a quarta "Melhor Cidade do Brasil" para turismo pela Revista Viagem e 
Turismo. 
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