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Prêmio valoriza
profissionais
do turismo
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Premiados os destaques
paranaenses de 2018

 Em solenidade realizada em Curitiba, na noite do 
dia 3 agora de maio, dentro da programação do 25º Salão 
Paranaense de Turismo, o Top Tur | Prêmio Panorama
do Turismo | Profissionais do Ano foi entregue aos
destaques do segmento no Paraná em 2018. Em sua
sétima edição, a honraria homenageou nove áreas da 
cadeia produtiva e também a personalidade do ano.
 Até então em absoluto sigilo, o anúncio dos 
nomes dos vencedores foi prestigiado por algumas das
principais lideranças do setor, entre elas, João Jacob 
Mehl, Tatiana Turra, Antonio Azevedo, Jilcy Rink, 
Jean Feder, Fábio Skraba, Orlando Kubo, Luci Jacomel 
Kowalczuk, Paulo Iglesias (nessa ordem, presidentes da 
Paraná Turismo, Instituto Municipal do Turismo de
Curitiba, Abav-PR, Abrasel-PR, Abrajet-PR, Abeoc-PR,
ABIH-PR, Abgtur e do Curitiba Convention Bureau), 
Gilmar Piolla (secretário de Turismo de Foz do Iguaçu) e 
Evandro Novak (presidente da Abrajet).
 Por categoria, conquistaram o prêmio: Meio de 
Hospedagem: Camila Silva – Four Ponts by Sheraton 
Hotel – Curitiba; Estabelecimento Gastronômico: 
Paulo Ricardo Souza – Churrascaria do Gaúcho – Foz do 
Iguaçu; Agência de Turismo Receptivo: Bibiana
Antoniacomi – Special Paraná – Curitiba; Agência de 
Turismo Emissivo: Adonai Arruda Filho – Serra Verde 
Express – Curitiba; Operadora: Danielle Meirelles – 
FRT – Foz do Iguaçu; Empresa de Eventos: Andrei

Müller – Giga Eventos – Curitiba; Espaço de Eventos: 
Loreni Cristofolli – Expo Unimed Curitiba – Curitiba; 
Guia de Turismo: Ana Paula Cruz – Curitiba;
Divulgação Turística: Michelly Correia – Plug RPC – 
Curitiba; Personalidade do Ano: in memoriam,
jornalista Antonio Claret de Rezende – Diplomacia & 
Turismo – Curitiba.

Chancela e patrocínio

 Considerada a principal distinção do turismo
paranaense, nessa edição a premiação foi desenvolvida 
com a participação e chancela das secionais estaduais da 
Abav, Abrajet, Abrasel, Abeoc e ABIH, mais do Paraná 
Convention Bureaux e da Abgtur. Essas entidades
ajudaram no trabalho de elaboração do regulamento e
acompanharam as etapas de indicação de candidatos
e de votação pela internet.
 Igualmente importante destacar, na realização do 
Top Tur | Prêmio Panorama do Turismo | Profissionais do 
Ano | 2018, o patrocínio da Faculdade Inspirar e do Grupo 
Silva | Pousada Ribeirão das Flores e o apoio da Paraná 
Turismo, braço operacional do Governo do Estado
para o setor.
 O prêmio tem materialização em uma exclusiva 
escultura criada, produzida e assinada pelo artista
curitibano Luiz Gagliastri.

Nesse ano, a solenidade de entrega do Prêmio Panorama do Turismo ocorreu no
auditório do Expo Unimed Curitiba
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Tatiana Turra entrega o prêmio a Ana Beira, representante 
de Adonai Arruda Filho

Jean Feder, representando Michelly Correia, recebe o
prêmio de Evandro Novak

Fábio Skraba repassa o prêmio a Andrei Müller Bibiana Antoniacomi ganha seu troféu
de Luci Kowalczuk

Representantes de
Danielle Meirelles,

Fabio Timotheo e
Paola Kreutzer recebem

o prêmio de
Orlando Kubo
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Loreni Cristofolli pega seu prêmio das
mãos de André Silva

Marina Cotovicz passa a Gilmar Piolla o troféu
conquistado por Paulo Ricardo Souza

Tatiane Fagundes entrega o prêmio a
Ana Paula Cruz Jilcy Rink repassa a premiação a Camila Silva
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Letícia e Tereza Hatue
Rezende, filha e esposa de 
Antonio Claret
de Rezende, com o 
prêmio entregue
por João Jacob Mehl
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Na solenidade de entrega no Expo 
Unimed Curitiba, os
aguardados troféus e, 
sob cada um deles, os
envelopes com o nome
do vencedor da
respectiva categoria.
Ao lado, Ricardo Bock,
Fábio Skraba, Antonio Azevedo, 
Jean Feder, Tatiane Fagundes,
Luci Jacomel Kowalczuk 
e Júlio Cézar Rodrigues, na
reunião realizada no
SEHA-Curitiba para 
aprovação do regulamento dessa
edição do prêmio

Participação e transparência
 Já no caminho da sua oitava edição, o Top Tur | 
Prêmio Panorama do Turismo | Profissionais do Ano
procura valorizar, no Paraná, aqueles realmente
comprometidos com a movimentação das engrenagens da 
economia do segmento turístico. Seja um alto empresário, 
o executivo de um grande empreendimento ou o
funcionário de uma modesta empresa. Para além do porte 
do negócio, importam o grau de profissionalismo, a
dedicação, a entrega do melhor, o exemplo. E como
ressalta o slogan da premiação, Quem faz merece
reconhecimento!
 Para identificar os profissionais em destaques de 
cada ano é adotada uma sistemática de trabalho
fundamentada em elementos como amplitude,
transparência, participação. Anualmente, o
regulamento do prêmio é discutido, aperfeiçoado e
aprovado por algumas das mais representativas entidades 
de classe com abrangência estadual – nessa edição, 

Abav-PR, ABIH-PR, Abrasel-PR, Abgtur, Paraná
Convention Bureaux, Abeoc-PR e Abrajet-PR. As
mesmas instituições ainda acompanham, e chancelam, as 
etapas de indicação de candidatos ao prêmio e de votação 
popular. Nesse último aspecto é preciso salientar:
eleitores dos indicados ao prêmio acessam um formulário 
específico, no site Panorama do Turismo, com
possibilidade de manifestação de apenas um voto por
categoria em disputa.
 A organização do Top Tur, objetivando inteira 
lisura, transfere à comissão de homologação do prêmio 
total autonomia para avaliar situações alheias ao
regulamento e para tomar decisões finais. Nessa edição, 
exemplificando, seus membros aprovaram, por
unanimidade e antecipadamente, homenagear, in
memoriam, o jornalista Antonio Claret de Rezende com o 
título de Personalidade do Ano.






