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UM ORGULHO QUE A GENTE 
FAZ QUESTÃO DE LEVAR PARA 
OS QUATRO CANTOS DO PAÍS.

Quando um dos nossos 
caminhões sai da fábrica 
com destino aos cantos
mais remotos do país,
leva muito desta cidade 
que tanto nos orgulha.

Parabéns, Ponta Grossa, 
por seus 192 anos.

DAF é outra categoria.
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Ponta Grossa
Competitiva

Responsabilidade Social 

Ao completar 192 anos de 
emancipação política, Ponta 
Grossa passa por um novo 
ciclo de desenvolvimento, que 
leva o nome da região 

dos Campos Gerais a um patamar 
de nível nacional. Pensando nisso, 
empresas instaladas no município, assim 
como organizações não-governamentais 
(ONG’s) e projetos da própria prefeitura, 
em parceria com outros órgãos, visam 
à responsabilidade social junto aos 
cidadãos ponta-grossenses, promovendo 
uma elevada qualidade de vida e 
trazendo mais oportunidades para os 
cidadãos em áreas como saúde, lazer, 
educação, bem-estar, entre outras.  

Essa ação de responsabilidade social 
passou a ser controlada pela população, 
que cobra uma postura das empresas 
instaladas no município para construção 
de uma sociedade melhor. Desde 2003, 
Ponta Grossa conta o Selo Social, que foi 
criado através da Lei Municipal 7.193, de 
maio de 2003, e certifica as empresas 
e órgãos governamentais localizados na 

cidade, que atuem em consonância com a 
legislação vigente, cumpram regularmente 
suas obrigações fiscais e que pratiquem 
as responsabilidades sociais interna e 
externamente. A Responsabilidade Social 
Interna consiste no desenvolvimento de 
controles que beneficiem o quadro 
funcional da empresa, enquanto que a 
Responsabilidade Social Externa refere-se 
a projetos de cunho social direcionados à 
comunidade em geral. 

Com diversas empresas instaladas na 
cidade nos últimos anos, cresceu também 
o número de projetos que auxiliam a 
comunidade e os próprios funcionários 
dessas empresas. É com esse intuito que 
o Jornal da Manhã lança a quinta edição 
da revista Ponta Grossa Competitiva, 
que mostra que tudo isso é possível 
pela participação efetiva das indústrias e 
empresas instaladas na cidade, e destaca 
os principais projetos de cunho social, 
confirmando as vocações socialmente 
responsáveis de cada organização. 

 
Boa Leitura! 

APRESENTAÇÃO

Eloir Rodrigues
Márcio Krzyuy
Diretores
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Programa ‘Selo 
Social’ certifica 
ações cidadãs   

Há mais de 13 anos a 

Prefeitura de Ponta Grossa, 

junto da Secretaria Municipal de 

Assistência Social firma parcerias 

com empresas do município para 

o desenvolvimento e mellhoria 

de vida da população princesina 

através do projeto Selo Social    

Com 192 anos de história, a cida-
de de Ponta Grossa está em um 
novo ciclo de desenvolvimento in-
dustrial, capaz de atrair empresas 
do mundo todo para a região. 

Com pesados investimentos em diferentes 
setores da administração pública, a cidade 
de Ponta Grossa tornou-se, em um curto pe-
ríodo, destaque nacional em Industrialização, 
Educação, Saúde, Saneamento Básico, Espor-
te, Habitação e outros setores que, juntos, con-
tribuem para elevar a qualidade de vida da po-
pulação princesinha. 

Para acompanhar esse ritmo crescente 
que a cidade vive, a questão de Responsabili-
dade Social é de suma importância para o de-
senvolvimento da cidade. Parcerias entre em-
presas e a prefeitura local foram firmadas em 
2002, através do programa Selo Social, com 
o objetivo principal de reconhecer a responsa-
bilidade social das empresas. É um programa 
desenvolvido pela Secretaria Municipal de As-
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sistência Social, para inserir o governo munici-
pal nas relações entre mercado e sociedade 
civil. O resultado é o fortalecimento de polí-
ticas públicas, captação de recursos, envolvi-
mento do empresariado local em programas 
sociais e valorização das organizações do ter-
ceiro setor.  

O Selo Social é, também, resultado da ne-
cessidade, por parte das empresas, de um di-
ferencial com alcance social, devido à alta 
competitividade do mercado com a globaliza-
ção. Exemplo disso pode ser verificado atual-
mente no crescimento acentuado de investi-
mento privado para fins sociais no Brasil, com 
taxas muito superiores ao PIB (produto inter-
no bruto) per capita, mas também, caracteriza-
do por uma carência na certificação social de 
empresas fora das grandes capitais. Em Ponta 
Grossa, para que a empresa consiga a certi-
ficação social, é preciso que tenha um pro-
grama de responsabilidade aplicado aos fun-
cionários, contemplando, desta forma, eixos 
fundamentais: Educação, Saúde, Esporte, Qua-
lificação, Assistência Social e Meio Ambiente.  

A emissão do Selo Social também está 
condicionada a um programa externo de res-
ponsabilidade social, através da participação 
contínua da empresa em projetos sociais pre-
viamente aprovados pelos conselhos munici-
pais das respectivas áreas em que forem reali-
zados, tais como saúde, educação, assistência 
social, cultura, esporte e lazer, meio ambien-
te, geração de renda ou voluntariado empre-
sarial. O comitê avaliador do Selo Social con-
duz todo o processo de adesão e certificação. 
É formado por cinco membros de secretari-
as municipais, dois órgãos do governo federal, 
quatro entidades da classe empresarial, cinco 
de conselhos municipais e um da imprensa 
local.  

Ao final do processo, cumpridos todos os 
indicadores internos, externos e fiscais, as em-
presas recebem o Selo Social. Trabalhando 
desta forma, o governo municipal está ampli-
ando o exercício do papel social em Ponta 
Grossa, valorizando as empresas que cum-
prem ações essenciais para os trabalhadores 
e toda a comunidade. As empresas benefici-
am-se com o reconhecimento de toda a soci-
edade.  
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Parceria entre a 
Prefeitura e 50 
empresas ajuda 
deficientes de PG 
70 cadeiras de rodas adaptadas para pessoas com deficiência já foram 

doadas em 2015. Espera-se que até o fim do ano mais 130 cadeiras sejam 

entregues para os cadastrados no departamento de Órtese e Prótese da 

Secretaria Municipal de Saúde, atendendo 200 cidadãos ao todo na cidade 

A Secretaria Municipal de As-
sistência Social, através do 
Departamento da Pessoa 
com Deficiência, realiza a en-
trega de cadeiras de rodas 

adaptadas para pessoas com deficiência 
que estão cadastradas no departamen-
to de Órtese e Prótese da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. Os equipamentos são 
obtidos através do ‘Desafio Vamos’, pro-
movido pelo Selo Social. Em julho deste 
ano, 70 cadeiras foram entregues. 

Cerca de 50 empresas e indústrias 
parceiras agiram para a obtenção des-
sas 70 cadeiras e ainda serão entregues 

mais 130 cadeiras adaptadas ainda em 
2015. A parceria com empresas da cida-
de atende a proposta do desafio, que 
era arrecadar equipamentos suficientes 
para atender 200 pessoas da lista de es-
pera do programa. 

“É uma alegria muito grande ver que 
temos parceiros que aderiram à causa 
da pessoa com deficiência, na aquisição 
de um equipamento tão caro como a ca-
deira de rodas adaptada. As prefeituras 
estão enfrentando dificuldades com os 
cortes de recursos das esferas federal 
e estadual, mas estamos conseguindo 
fazer um importante trabalho com o De-

partamento da Pessoa com Deficiência, 
tendo melhorado a estrutura e uso do 
Ginásio, garantindo o atendimento das 
pessoas, além de sua integração na so-
ciedade”, destacou o prefeito Marcelo 
Rangel. 

Além desse investimento, a Secreta-
ria Municipal de Assistência Social está 
em processo de regulamentação de lei 
para realizar na cidade um censo das 
pessoas com deficiência. Com estas in-
formações, será mais fácil para o muni-
cípio requisitar recursos e desenvolver 
políticas públicas voltadas para o públi-
co com deficiência, garantindo qualida-

ASSISTÊNCIA SOCIAL



Revista Ponta Grossa Competitiva > Setembro, 2015 99

QUEM 
RECEBEU?

QUANTAS 
CADEIRAS

META

pessoas com 
deficiência, 
que estão 

cadastradas 
no departa-
mento de 
Órtese e 

Prótese da 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde

70
cadeiras 

entregues

130
ainda serão
 entregues

ATÉ O 
FIM DE 

2015

50
empresas 
parceiras

200 pessoas serão beneficiadas MELHORIAS 
A prefeitura prevê a 
realização de um censo 
para os deficientes, com a 
finalidade de mapear esse 
público e atender as  suas 
necessidades e demandas  

ASSISTÊNCIA SOCIAL

de de vida e sua inclusão na sociedade. 
“Essas informações serão fundamentais 
para melhorarmos, cada vez mais, o ser-
viço prestado à pessoa com deficiência, 
assim que tivermos mapeado as caracte-
rísticas desse público e suas necessida-
des em Ponta Grossa”, avaliou a diretora 
do departamento, Ana Cristina Duda. 
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‘Uniformas’ 
tem 3 anos 
de atuação 
Elaborado pela CCR RodoNorte em 2013, 

o programa Uniformas produz roupas e 

diversos acessórios para pessoas carentes — 

especialmente para crianças e bebês. Este 

ano em Ponta Grossa, 1,8 mil pessoas foram 

atendidas pelo projeto da concessionária 

Iniciado em 2013, o programa UniFormas tem o 
objetivo de produzir roupas e acessórios ecolo-
gicamente corretos a partir dos uniformes utili-
zados pelos colaboradores do Grupo CCR Rodo-
Norte. Entre os itens produzidos pelas costureiras 

estão roupas, cobertores e outros 
acessórios. Nos dois primeiros anos 
do projeto, foram utilizadas 10 mil 
de peças de uniformes da compa-
nhia para a produção das peças. 

Com cerca de três anos de atua-
ção, o projeto social entregou neste 
ano, em Ponta Grossa, 1,8 mil peças 
– a maioria infantil – que foram do-
adas pela concessionária para duas 
as entidades. A entrega das peças 
foi feita na sede do SOS em Ponta 
Grossa e realizada pela Gestora de 
Relações Institucionais da CCR Ro-
doNorte, Simone Suzzin. “Pelo ter-
ceiro ano consecutivo, a CCR Ro-
doNorte reúne este gesto de solidariedade com a 
oportunidade de colaborar com o meio ambiente e 
a geração de emprego e renda, tudo isso através do 

programa UniFormas”, ressalta Simone Suzzin. 
A maior parte das peças doadas é do programa 

UniFormas, que reaproveita os uniformes utilizados 
pelos colaboradores do Grupo CCR. Durante quase 
um ano, as costureiras que atuam no programa tra-

balharam na preparação, recorte e 
finalização das peças, que se trans-
formaram em jaquetas, blusas, tou-
cas, chinelos, pantufas e mantas. A 
empresa recompra estes itens e os 
doa à Campanha. Os itens são di-
recionados para bebês e crianças, 
justamente onde está a maior difi-
culdade de arrecadação dentro da 
Campanha. 
 “Temos uma carência muito grande 
de roupas para bebês e crianças, por-
que normalmente elas não chegam 
à Campanha do Agasalho, já que as 
famílias vão passando as roupinhas 
entre as crianças. Esta doação da 

CCR RodoNorte vai direto para nossos Clubes de Mães 
e Clubes de Gestantes, que já estão esperando os itens. 
Estas roupinhas são usadas o ano inteiro”, diz a presiden-
te do SOS. 

EM TRÊS ANOS DE ATUAÇÃO

1,8 MIL PEÇAS 
entregues em Ponta Grossa

MAIS DE 10 MIL PEÇAS 
entregues no Paraná
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‘Lacre Solidário’ 
auxilia instituições 
Outro importante 

projeto da 

CCR RodoNorte, 

o Lacre 

Solidário visa 

contribuir com 

asilos, instituições 

sociais e pessoas 

com deficiência 

física da região. 

Ponta Grossa é 

a cidade dos 

Campos Gerais 

que recebe mais 

doações 

O principal objetivo da campanha ‘Lacre Solidá-
rio’ é a arrecadação de lacres e anéis das la-
tinhas de bebidas para a compra de cadeiras 
de rodas. A iniciativa, que começou em agos-
to de 2014, se espalhou pela comunidade de 

Ponta Grossa e dos municípios que estão ao longo das ro-
dovias cuidadas pela CCR RodoNorte no Paraná. Em quase 
um ano de campanha, o Lacre Solidário já arrecadou mais 
de quatro milhões de lacres e realizou a doação de 13 cadei-
ras de rodas, que foram destinadas a instituições sociais e 
também a doações para pessoas físicas, asilos e hospitais.  

Para a compra de uma cadeira, são necessárias 140 garra-
fas pet, de dois litros, cheias de lacres. Cada garrafa, em média, 
comporta cerca de três mil lacres. A ‘Corrente do Bem’, como 
é chamada a mobilização em busca dos lacres, é permanente 
e conta com mais de 30 pontos de coleta entre locais de traba-
lho da CCR RodoNorte e parceiros da campanha. 

“A campanha Lacre Solidário foi o pontapé inicial para 
que os nossos colaboradores, e na sequência a comunida-
de como um todo, mostrassem o seu desejo em fazer o 
bem, fazer a sua parte para ajudar quem precisa”, destaca 
Simone Suzzin, Gestora de Relações Institucionais da CCR 
RodoNorte. 

Além das cadeiras já doadas, mais duas cadeiras deve-
rão ser entregues ainda em 2015. As doações são feitas 
para asilos, instituições sociais e também para pessoas físi-
cas. Na região dos Campos Gerais, a cidade de Ponta Gros-
sa é a principal beneficiada, por conter um número maior 
de habitantes e uma demanda maior por roupas.  

Onde 
posso 
doar?  

AP Winner 

Associação Avante 
Fantasma (AAFA) 

Autarquia Municipal de 
Trânsito e Transportes (AMTT) 

Buffet Toko 

Clube Ponta Lagoa 

Colégio e Faculdade 
Sant’Ana 

Colégio Estadual Júlio 
Teodorico 

Colégio Marista Pio XII 

Escolas da Rede Municipal 
de Ensino de Ponta Grossa 

Escola Santa Terezinha 

Escola Santa Maria Goretti 

Escola Tales de Mileto 

Faculdade Sagrada  
Família (FASF) 

Grupo Philus 

Harima do Brasil 

Faculdades Secal 

Pincéis Tigre 

Serviço Social da Indústria PG 

Rede Feminina de 
Combate ao Câncer 

Operário Ferroviário (OFEC) 

Torcida Trem Fantasma (TTF) 

TVM 

UTFPR/Campus Ponta Grossa 

As doações podem ser realizadas em qualquer local de trabalho da CCR 
RodoNorte no Paraná. Além da sede em Ponta Grossa, os lacres podem 
ser entregues nas sete bases operacionais, nas sete praças de pedágio, 
e também nos postos de pesagem e nos centros de apoio ao usuário 
(CAU) de Ortigueira e Witmarsum. Alguns dos parceiros da campanha 
também se tornaram pontos de coleta do ‘Lacre Solidário’.  
Confira onde você pode deixar a sua doação: 
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Restaurante 
Popular: refeição 
de qualidade por 
um preço justo 

Com baixo custo e alta qualidade: essa é a ação feita pela 

Prefeitura de Ponta Grossa com a gestão do Restaurante 

Popular na cidade. O local atende trabalhadores, estudantes, 

idosos e famílias que passam pelo centro da cidade 

O serviço do Restaurante Popular tem atendido cada vez 
mais pessoas e a procura aumenta constantemente. 
Nos últimos dois anos, o local passou a servir cerca de 
200 refeições a mais do que foi estipulado no começo, 
atendendo trabalhadores do comércio local, estudantes, 

idosos e famílias que vão ao centro da cidade resolver outras pendên-
cias, mas procuram um local para se alimentar com qualidade e preço 
justo. “Desde que a Prefeitura assumiu a gestão do Restaurante Po-
pular, estamos trabalhando incansavelmente para garantir um serviço 
de qualidade, além de pensar em projetos que contemplem cada vez 
mais a população ponta-grossense”, destacou Maira Holleben, coor-

Com baixo custo e alta qualidade: essa é a ação feita peela ee

Prefeitura de Ponta Grossa com a gestão do Restaurante 

Popular na cidade. O local atende trabalhadores, estudaantes, aa

idosos e famílias que passam pelo centro da cidade
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denadora do Restaurante Popular. 
 “Ter esse serviço à nossa disposição é uma facilidade. No come-

ço, eu provava só quando tinha um sabor que me chamava atenção, 
mas agora descobri que todos são deliciosos e feitos com muito ca-
rinho. Venho jantar no Restaurante Popular todos os dias”, conta o 
aposentado Moacir Ribas. Quem também frequenta o restaurante di-
ariamente é a carteira Sibele Macedo. “Quando provei o almoço pela 
primeira vez, me arrependi de não ter aproveitado antes. Além de ba-
rata, a refeição do Restaurante é muito gostosa. Quando preciso re-
solver coisas após o trabalho, já aproveito essa localização central e 
também janto por aqui”, conta ela. O secretário da SMAS, Júlio Küller, 
destaca a importância de contar com o Restaurante Popular na cida-
de. “O restaurante se tornou não só uma ferramenta para garantir ali-
mentação de qualidade por um preço mais acessível, mas também um 
recurso para pensar em novos projetos, como o Sopa da Cidade e tam-
bém o fornecimento de refeições para as entidades sócio-assistenciais 
vinculadas ao município e no atendimento à população de rua”, frisa. As re-
feições no Restaurante Popular são servidas diariamente. No almoço, das 
11h às 13h30, por R$ 2, e na janta, das 17h30 às 19h, por R$ 1. 

Projeto ‘Sopa da Cidade’ 
 
O projeto ‘Sopa da Cidade’, desenvolvido no Restaurante 
Popular pela Prefeitura de Ponta Grossa, através da 
Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), tem 
apresentado resultados positivos. Iniciado em meados de 
julho, o projeto já superou a expectativa de público em 
menos de um mês. “Iniciamos com expectativa de servir 
300 refeições por noite, em média, mas já chegamos a 
servir até 550 refeições por noite”, contou a coordenadora 
do Restaurante Popular, Maira Hollebem. 
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IDEAL  
O projeto consiste 
em contribuir com 
municípios da região 
na queda da taxa de 
mortalidade materna e 
também infantil 
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‘Parto Humanizado’ 
da CCR RodoNorte 
ampara gestantes 
Ao total, 38 mil gestantes foram beneficiadas pelo programa. 

O projeto tem como base auxiliar os municípios para a redução 

da mortalidade materna e infantil com consultas de pré-natal 

Em conjunto com o avanço de vá-
rios setores de Ponta Grossa e re-
gião, os projetos sociais comple-
mentam ações que contribuem 
para o desenvolvimento da popu-

lação, permitindo a transposição de barrei-
ras e preconceitos em benefício do próxi-
mo. A CCR RodoNorte, juntamente com a 
Prefeitura Ponta Grossa e da Pastoral da Cri-
ança, realizam um desses projetos: o ‘Parto 
Humanizado’. Piraí do Sul, Tibagi, Ortigueira 
e Imbaú também são cidades que fazem 
parte do programa. 

O projeto consiste em auxiliar os muni-
cípios na luta pela redução dos índices de 
mortalidade materna e infantil e atua desde 
2002. Para isso, a concessionária motiva as 
gestantes para a realização das sete con-
sultas de pré-natal recomendadas pela Or-

ganização Mundial de Saúde (OMS), entre-
gando um enxoval para o bebê a todas as 
gestantes que comprovem a realização dos 
exames, e que, ao mesmo tempo, estejam 
cadastradas junto aos programas de acom-
panhamento da Pastoral da Criança ou da 
Prefeitura.  

É o caso de Rosa Aparecida, de 38 anos, 
que em 2015 recebeu seu enxoval para a quar-
ta criança na vida da mãe que mora no Núcleo 
Quero-Quero, em Ponta Grossa. “Com exce-
ção do meu filho mais velho, pude contar com 
o apoio do programa e da Pastoral em todas 
as gestações. Este apoio é muito importante, 
principalmente para as gestantes mais novas”, 
destaca Rosa, que na entrega estava acompa-
nhada do filho João Victor, de oito anos. No 
total, mais de 38 mil gestantes já foram bene-
ficiadas pelo programa. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Como 
participar 

As gestantes que desejam participar do 
programa ‘Parto Humanizado’ precisam 
fazer o cadastro na Pastoral da Criança 
logo nos primeiros meses de gestação. O 
cadastro das futuras mamães é importante 
para facilitar o acompanhamento da 

Pastoral, que regulamente visita as 
comunidades atendidas. Para se cadastrar, 
basta entrar em contato com a Pastoral 
da Criança pelo número 3222-2266 ou 
procurar uma das líderes da Pastoral nos 
bairros da cidade. 

Região  
Além de Ponta 
Grossa, Piraí do Sul, 
Tibagi, Ortigueira e 
Imbaú também são 
contemplados com o 
programa na região 
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Unimed e Prefeitura 
promovem sessão  
de cinema e palestra 
médica para crianças 
Criado em 2008, o Cine Cultura leva crianças da rede municipal de 

ensino à salas que possuem estruturas similiares ao de um cinema 

para ixibição de filmes e palestras de higiene e saúde. O programa já 

beneficiou mais de 7 mil crianças e em 2015 são esperadas mais de 1,2 mil  

Fruto de uma parceria entre a Uni-
med Ponta Grossa e a Prefeitura Mu-
nicipal, o Cine Cultura promove ses-
sões de cinema para as crianças da 
rede municipal de ensino. Além do 

filme, as crianças também assistem a uma 
mini-palestra sobre higiene e saúde, promo-
vida pela equipe da Medicina Preventiva. Ao 
final da exibição, todos os participantes rece-
bem um lanche. Apenas em 2014, mais de 1,2 
mil crianças participaram do programa. 

Para Rosemille Scarante, do Núcleo de De-
senvolvimento Humano/Responsabilidade So-
cial da cooperativa médica, o projeto é impor-
tante porque alia conhecimento e informação 
de uma forma lúdica. “Dá oportunidade aos 
alunos que nunca foram ao cinema de pas-
sar pela experiência, tornando um momento 
único. Em um ambiente diferente fora da esco-
la, também é possível integrar os colegas das 
turmas e passar a mensagem educativa”, diz.  

De acordo com Adriana dos Anjos, da equi-
pe de projetos especiais da Secretária Munici-
pal de Educação, o filme escolhido para 2014 
permitiu mostrar às crianças a importância da 
amizade e do amor fraternal. “As professoras 
dos alunos que tiveram a oportunidade de par-
ticipar puderam utilizar o filme como recurso 
pedagógico, pois as crianças desenvolveram 
ainda mais a linguagem oral e escrita contan-
do e registrando o filme assistido”, ressalta. 
Para 2015, segundo a organização do progra-
ma, são esperados mais 1,2 mil crianças 

Cada sessão conta com a participação de 
cerca de 120 crianças. Os filmes são em uma 
estrutura que lembra uma sala de cinema. Fica 
a critério da Secretaria de Educação selecio-
nar as escolas e disponibiliza transporte para 
as crianças. O Cine Cultura Unimed já existe 
há sete anos e já beneficiou aproximadamen-
te sete mil crianças alunas da rede municipal 
de ensino. 

EDUCAÇÃO
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EDUCAÇÃO  
Além dos filmes 
exibidos no Cine Cultura, 
palestras sobre higiene 
e saúde também são 
temas abordados pelo 
programa da Unimed 
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‘Comunidade 
Educativa’ tem 
como objetivo 
estimular leitura 
Fundação Bunge criou em 2002 o projeto que prevê o estímulo 

de leitura em escolas e espaços comunitários das cidades em 

que a empresa está instalada. Em Ponta Grossa, o programa 

existe há 10 anos e já registrou a participação de 5 mil pessoas 

Em 2002 a Fundação Bunge 
criou o Comunidade Educati-
va, programa de voluntariado 
corporativo da Bunge Brasil, 
que tem por objetivo estimu-

lar a leitura em escolas e espaços co-
munitários. Desde então, o trabalho foi 
sendo expandido e chegou a 12 locali-
dades brasileiras. Em 2013, para ampli-
ar ainda mais sua atuação na área de 
incentivo à leitura, a Fundação Bunge 
criou o Semear Leitores e o Comunida-
de Educativa passou a fazer parte deste 
programa nas localidades onde o volun-
tariado está presente. 

A Fundação Bunge realiza Encontros 
Nacionais de Voluntários. São momen-
tos de integração, troca de experiências 
e confraternização. 

Comunidade Educativa chegou à 
Ponta Grossa em 2005. Seguindo a fi-
losofia da escola sustentável (contribuir 
para a formação de alunos cidadãos, 
aptos em leitura e conscientes de seu 
papel no presente, porém comprometi-
dos com o futuro), as ações têm como 
objetivo estimular a leitura de forma lú-
dica e prazerosa. As principais ativida-
des são: formação mensal de mediado-
res de leitura envolvendo professores e 
voluntários, leitura nas escolas e a rea-
lização de oficinas centrada na arte e 
nas relações entre criatividade, ludicida-
de, conhecimento e cidadania, a partir 
de livros de histórias infanto-juvenis. 

O último registro do programa Comu-
nidade Educativa em Ponta Grossa, con-
firmou a participação de mais de 5 mil 

UMA DÉCADA 
Ponta Grossa faz parte 
das 12 cidades brasileiras 
que possuem o projeto 
Comunidade Educativa. 
Já são 10 anos de 
atuação no município 

pessoas envolvidas, 664 horas voluntá-
rias, 43 horas de formação e mais de 
60 atividades realizadas. As atividades 
foram realizadas nas escolas municipais 
Prefeito Theodoro Batista Rosas e Pro-
fessora Zahira Catta Preta Mello. 
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Biblioteca 
 
A biblioteca Monteiro Lobato, 
inaugurada pela Fundação Bunge 
e pela Prefeitura de Ponta 
Grossa, em 2011, na escola 
municipal Professora Zahira Catta 
Preta Mello, tornou-se referência 
para outras instituições da 
região. Uma vez por semana, 
professores do Centro Municipal 
de Educação Infantil Professor 
Geraldo Woyciechewski utilizam o 
local para atividades de leitura 
com os alunos. 
O espaço aproxima crianças do 
conhecimento, pelo hábito da 
leitura, por meio de um espaço 
mais agradável e aconchegante. 
Ela conta com estantes baixas 
para facilitar o acesso das 
crianças aos livros, painel didático 
para expor os trabalhos dos 
alunos e pufes coloridos para 
tornar o momento de leitura mais 
prazeroso. O acervo possui cerca 
de  mil  livros infanto-juvenis, 
recomendados para o estímulo a 
leitura nas séries iniciais.  

664  
horas voluntárias 

 

5.573 
pessoas envolvidas 

 

60  
atividades realizadas 

 

43 
horas de formação 

37 
voluntários 

 

1.241  
alunos 

 

56 
professores 

 

2 
escolas 

 

NÚMEROS DO COMUNIDADE EDUCATIVA  
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Projeto da Cargill 
aconselha sobre  
boa alimentação 
A Fundação Cargill, que possui o Selo Social da Prefeitura de 

Ponta Grossa há 10 anos, implantou em 2013 o projeto ‘De 

grão em grão’  que beneficia quatro escolas municipais e mais 

de 1,2 mil alunos. No ano passado, o programa contou com a 

participação de 37 mil alunos divididos em nove cidades do país 

A Fundação Cargill está pre-
sente em Ponta Grossa há 
mais de 10 anos, realizando 
projetos sociais com a comu-
nidade local.  Por dez anos 

consecutivos, a Cargill recebeu o Selo So-
cial pelas ações feitas no município. Em 
2013, a Fundação Cargill implantou em 
Ponta Grossa o Programa “De grão em 
grão”, beneficiando mais de 1,2 mil alu-
nos em quatro escolas municipais.  

Criado em 2004 em âmbito nacional, 
o programa tem como objetivo promo-
ver e disseminar conceitos sobre uma ali-
mentação saudável, segura, sustentável 
e acessível, desenvolvendo competênci-
as sobre boas práticas da produção no 
campo, implantando hortas escolares e 
disseminando conceitos sobre o comba-
te ao desperdício de alimentos.  Os pro-

dutos colhidos nas hortas são utilizados 
na merenda escolar, enriquecendo o car-
dápio. 

O Programa ‘De grão em grão ’traz be-
nefícios a curto, médio e longo prazo. Em 
curto prazo incrementa a merenda esco-
lar e estimula o consumo dos alimentos 
da horta, uma vez que os próprios alu-
nos ajudam a plantar e colher. Em médio 
prazo impacta positivamente as famílias 
dos alunos, que por vezes se envolvem 
e contagiam com a experiência positiva 
da criança na escola. Como consequên-
cia, também aumentam o consumo de 
hortaliças e até mesmo constroem suas 
própria horta em casa. E no última etapa 
pode alterar o estilo de vida destas crian-
ças para sempre, inserindo hábitos de ali-
mentação saudáveis para seu dia-a-dia. 

No ano passado em todo país, o pro-

World  
Food Day 
 
O World Food Day é uma 
campanha mundial para 
arrecadação de alimentos, 
que visa fortalecer a 
cooperação de todos em 
ações contra a fome.  
Em Ponta Grossa, a 
Cargill arrecada anualmente 
alimentos e entrega-os 
em algumas instituições 
escolhidas, utilizando como 
critérios sua condições e 
necessidades, credibilidade 
e impacto na comunidade. 

jeto contou com a participação de 37 mil 
alunos, 1,5 professores, 400 merendeiras, 
de 88 escolas municipais. Ao todo,  nove 
cidades participaram.  
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ALIMENTAÇÃO 
O ‘De grão em grão’ 
incrementa a merenda 
escolar com a crianção 
de hortas cultivadas pelos 
próprios alunos das escolas 
municipais  
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Programa que visa 
a resistência às 
drogas chega ao 
5°ano na cidade 
Só neste ano o Proerd formou mais de 1,7 mil alunos que estão no 

quinto ano do ensino fundamental. O programa é realizado todos 

os anos em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a 

Polícia Militar do Paraná, através do Batalhão de Patrulha Escolar 

O Programa Educacional de Re-
sistência às Drogas (Proerd) 
consiste em uma ação con-
junta entre a Polícia Militar, es-
colas e famílias, no sentido 

de prevenir o abuso de drogas e a violên-
cia entre estudantes, bem como ajudá-los 
a reconhecer as pressões e as influências 
diárias que contribuem ao uso de drogas e 
à prática de violência, desenvolvendo habi-
lidades para resisti-las. 

Em Ponta Grossa, o projeto já está no 
quinto ano e se propõe a capacitar jovens 
estudantes de informações e habilidades 
necessárias para viver de maneira saudá-
vel, sem drogas e violência. O Proerd é 
mais um fator de proteção desenvolvido 
pela Polícia Militar para a valorização da 
vida, que imbuía de sua missão institucio-
nal, vem de uma sociedade mais saudável 

e feliz.  
Para a secretária de Educação, Esméria 

Saveli, o programa contribuiu para a forma-
ção das crianças, estimulado a civilidade 
dos alunos. Outro diferencial do progra-
ma é o seu desenvolvimento durante uma 
fase da vida das crianças quando ainda 
não são vulneráveis ao uso de drogas e ál-
cool. O Proerd tem como proposta formar 
os alunos do quinto ano da rede municipal 
de ensino. A proposta é atuar na preven-
ção, evitando que as crianças se envolvam 
com as drogas. 

O Proerd chegou ao Paraná no ano 
2000. Ao focar as crianças, o Programa 
aborda a prevenção na essência e é tido 
hoje como o maior e mais eficaz progra-
ma de prevenção primária contra as dro-
gas, conforme a  Organização das Nações 
Unidas (ONU). 
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Em Ponta Grossa 
 
O Programa Educacional de Resistência às 
Drogas e à Violência (Proerd) formou a 
primeira turma de 2015 em Ponta Grossa. 
No Ginásio Oscar Pereira, mais de 1,7 mil 
alunos do quinto ano do ensino fundamental 
foram certificados pela conclusão do curso 
do Proerd. O programa é desenvolvido 
anualmente em parceria entre a Secretaria 
Municipal de Educação e a Polícia Militar 
do Paraná, através do Batalhão de Patrulha 
Escolar Comunitária.  



Revista Ponta Grossa Competitiva > Setembro, 201524



Revista Ponta Grossa Competitiva > Setembro, 2015 2525

Ponta Grossa é o novo 
polo cervejeiro do Brasil.

Mas tem muito mais 
pra comemorar.

Unindo programas de incentivo, cursos de capacitação 
profissional e investimentos de infraestrutura, 

a Prefeitura criou um ambiente de negócios perfeito para 
atrair investimentos e empregos para Ponta Grossa.

 E os resultados estão em toda parte. São mais de 
40 novos grandes empreendimentos, como a Ambev, a DAF 

Caminhões, Darnel Embalagens, Master Cargas Brasil e 
Madero, além de milhares de pequenas e médias empresas 

que vão impulsionar o crescimento e a geração de empregos.
A PREFEITURA TRABALHA, O DESENVOLVIMENTO APARECE.
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‘VivaVôlei’ 
busca novos 
talentos ao 
esporte local 
Além da procura por novos atletas do voleibol, 

o programa também promete promover a 

socialização e a formação de cidadões de bem. 

O VivaVôlei foi inaugurado no primeiro semestre 

de 2015  no Parque Nossa Senhora das Graças, 

com a presença do campeão olímpico Nalbert  

O VivaVôlei é um Pro-
grama de iniciação ao 
voleibol cuja diretriz 
é educar e socializar 
meninos e meninas 

de 7 a 14 anos através do espor-
te. O Projeto foi iniciado em 1999 
pela Confederação Brasileira de Vo-
leibol, a entidade máxima da mo-
dalidade no país e em 2003 a CBV 
criou o Instituto VivaVôlei, que é 
qualificado como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Públi-
co (OSCIP), para gerenciar o Pro-

grama. 
Com a missão de buscar novos 

talentos e principalmente promo-
ver a socialização o primeiro nú-
cleo de Ponta Grossa do Projeto Vi-
vaVôlei foi inaugurado no primeiro 
semestre de 2015 em Ponta Gros-
sa no Parque Nossa Senhora das 
Graças, em cerimônia que contou 
com o campeão olímpico Nalbert, 
embaixador do voleibol brasileiro, 
do prefeito Marcelo Rangel, do pre-
sidente da Federação Paranaense 
de Voleibol, José Francisco Alves 

O que é 
 
O VivaVôlei foi criado para satisfazer as 
necessidades de diversão, movimento e 
integração das crianças brasileiras, visando 
ampliar, da esfera esportiva à social, 
os princípios fundamentais do esporte 
através da contribuição no desenvolvimento 
integral e na construção de valores éticos 
e morais de seus praticantes. O Instituto 
VivaVôlei pretende, a partir desta estratégia, 
estabelecer laços afetivos espontâneos e 
indissolúveis das crianças com o esporte 
por toda a vida. 
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Projeto criado em 1999, 
em 2003 foi criado o 
Intituto VivaVôlei

Programa visa educar e
socializar meninos e 
meninas de 7 a 14 anos

Em Ponta Grossa foi 
iniciado no primeiro 
semestre de 2015

Macedo, e do presidente da Fun-
dação Municipal de Esportes (Fun-
desp), Leopoldo Cunha Neto. 

A implantação do VivaVôlei no 
Parque Nossa Senhora das Graças 
contempla uma comunidade que 
já tem um trabalho desenvolvido 
na modalidade, com a revelação 
de campeões dos Jogos Escolares 
do Paraná e de atletas que inte-
gram a Seleção Ponta-grossense 
nos Jogos da Juventude do Paraná 
(JOJUPs). “A escolha do local leva 
em conta critérios técnicos e soci-
ais, com certeza teremos bons fru-
tos e esperamos ampliar o número 
de núcleos do programa na cidade, 
somando ao trabalho desenvolvido 
na Escola da Bola/Atleta do Futu-
ro, que tem atuação em quatorze 
locais e contempla diversas moda-
lidades”, destaca Leopoldo Cunha 
Neto, presidente da Fundesp. 
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Projeto investe 
na formação da 
nova geração do 
esporte em PG 
O programa Escola da Bola/Atleta do Futuro, promovido 

pela Fundação de Esportes, com apoio do SESI, UEPG, 

Instituto João XXIII e outros parceiros, busca talentos locais 

em quinze núcleos esportivos da cidade de Ponta Grossa 

Com núcleos instalados em 
quinze locais o Programa Es-
cola da Bola/Atleta do Fu-
turo realiza um trabalho de 
iniciação esportiva e recrea-

ção, ao mesmo tempo em que busca 
novos talentos para o esporte de Ponta 
Grossa. A iniciativa é conjunta da Funda-
ção Municipal de Esportes (Fundesp) e 
do Serviço Social da Indústria (SESI), em 
parceria com a Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG) e o Instituto João 
XXIII.  

Para o presidente da Fundesp, Leo-
poldo Cunha Neto, chegou o momento 
de investir na formação das novas gera-
ções do esporte princesino, com todos 
os núcleos contando com a orientação 
de professores de Educação Física, que 

Novo esporte 
 
O tênis é a mais uma modalidade 
incluída na Escola da Bola/Atleta 
do Futuro, programa Fundesp, 
SESI e a UEPG, em parceria 
com o Instituto João XXIII e 
contando com apoio da Águia 
Sistemas, Tetra Pak e AP Winner. 
O primeiro núcleo do tênis 
tem a parceria da Federação 
Paranaense de Tênis (FPT), com 
aulas de segunda a quinta-feira, 
das 13h às 16h30, na quadra 
do Centro Esportivo do Conjunto 
Monteiro Lobato.  
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observarão os destaques e os direciona-
rão para um trabalho específico, visando 
representar a cidade nos Jogos da Juven-
tude do Paraná (JOJUPs).  

“Os planos são ambiciosos e esta-
mos prontos para aceitar este desafio, 
aproveitando o enorme potencial das 
nossas crianças e jovens”, destaca o diri-
gente. O campus de Uvaranas da UEPG 
reúne o maior número de modalidades 
e funciona as segundas e quartas-feiras, 
das 13h30 às 18 horas, utilizando o giná-
sio de esportes para o futsal, handebol, 
basquetebol e voleibol; a pista para o 
atletismo; e o pavilhão didático para a gi-
nástica rítmica, badminton, taekwondo e 
tênis de mesa; enquanto o ciclismo é de-
senvolvido na área interna do campus. 

Núcleos do Programa 
Escola da Bola/Atleta 

do Futuro  
 

Instituto João XXIII (Vila DER) 

Ginásio do SESI 

Ginásio Oscar Pereira 

Ginásio Zukão 

Ginásio da Palmeirinha 

Ginásio do Rio Verde 

Ginásio Nossa Senhora das Graças 

Ginásio 31 de Março 

Ginásio Santa Marta 

Ginásio Parque do Café 

Ginásio Santa Mônica 

Ginásio Vila Liane 

Ginásio Santa Paula 
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Programa da 
VCG conduz 
grupos para 
conhecer PG 
A iniciativa da Viação dos Campos Gerais (VCG) 

procura transportar grupos escolares e entidades 

com a intenção de que os próprios ponta-

grossenses conhecam a história do muniípio. O 

projeto da empresa de transporte coletivo existe 

há 4 anos e já atendeu quase 4 mil pessoas 

O ônibus de Responsabilidade Social é um veícu-
lo que todos os dias realiza transporte de grupos 
escolares, instituições assistenciais, dentro do pe-
rímetro urbano de Ponta Grossa. Os ônibus são 
ofertados pela Viação Campos dos Gerais (VCG), 

empresa que realiza o serviço de transporte coletivo na cida-
de. O objetivo é disponibilizar acesso a visitas à biblioteca, pon-
tos turísticos do município e transportar até locais para a práti-
ca de algum esporte. Dentro desse serviço, acontece o projeto 
‘Conhecendo PG’ um programa parceria com a Prefeitura, atra-
vés da Fundação de Turismo e também com o curso de Turis-
mo da UEPG. O projeto possibilita que grupos de escolas e enti-
dades  agendem visitas a um roteiro previamente definido. 

A intenção é promover a cidade, fazer com que os moradores 
locais conheçam os seus atrativos e ajudem a divulgá-los. O proje-
to existe há quatro anos e já atendeu quase 4 mil pessoas. Cerca 
de 80% dos participantes apontam nas pesquisas da VCG que não 
conheciam os atrativos visitados. Os roteiros “Natural” e “Histórico-
Religioso” são os mais procurados pelas escolas e entidades, que 
compõem a grande maioria dos beneficiários do projeto.  

Além desses passeios, existem mais duas rotas: o Industrial 
e o Alternativo.  “A VCG investe em projetos de Responsabilida-
de Social por entender que essa é uma maneira de melhorar a 
sociedade em que vive, contribuindo  com o contexto social e o 
desenvolvimento de Ponta Grossa”, destaca Egberto Nissel, di-
retor administrativo e financeiro da empresa.  
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 Roteiro 1

Mosteiro da 
Ressurreição, Casa 

do Divino e Catedral.

 Roteiro 2

Mosteiro da 
Ressurreição, Casa 

do Divino e Catedral.
Religioso

 Roteiro 1

Beaulieu do Brasil – 
Fábrica de Carpet: 

em torno de 2 horas 
de visitação.

 Roteiro 2

Henneiken – 
Cervejaria : em 

torno de 3 horas de 
visitação

Histórico
Cultural

Industrial

Natural AlternativoAdega Porto 
Brazos e mais 

algum atrativo 
histórico-cultural.

Adega 
Porto Brazos.

 Roteiro 1: Praça Marechal Floriano Peixoto, 
Proex, Museu Campos Gerais e Mansão Vila Hilda.

 Roteiro 2: Praça Marechal Floriano Peixoto, 
Proex, Casa da Memória e Estação Saudade.

 Roteiro 3: Praça Marechal Floriano Peixoto, Casa 
da Memória, Estação Saudade e Mansão Vila Hilda.

 Roteiro 4 - Museu Campos Gerais, Casa da 
Memória e Estação Saudade.

rotas do 
‘CONHECENDO PG’

ESPORTE E LAZER

Meio Ambiente 
 
A VCG também desenvolve programa relacionado 
ao Meio Ambiente. Desde que a garagem foi 
inaugurada, há quase 15 anos, toda a estrutura 
foi projetada para coletar a água da chuva que é 
utilizada na lavagem dos ônibus. Mais recentemente, 
a empresa desenvolveu uma estação para o 
tratamento dessa água, que passou então a ser 
reutilizada. No que se refere aos dejetos produzidos, 
a VCG possui um programa que dá o correto destino 
para lâmpadas, vidros, filtros de óleo e o próprio 
óleo retirado do motor e todo e qualquer tipo de 
resíduo, incluindo o barro que sai do veículo quando 
é realizada uma lavagem por baixo do carro. 
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Dicas da Ponta Grossa Ambiental: 
 Quando precisar descartar cacos de 
vidro e louças, envolva-os com jornal, 
papel ou revista; 
 
 Agulhas e seringas devem ser 
encaminhadas ao posto de saúde mais 
próximo; 

 Nos dias de coleta, deixe o cachorro 
preso; 
 
 Ao separar o lixo, pressione as tampas 
das latas para dentro; 
 
 Deixe o lixo em locais de fácil acesso. 



Revista Ponta Grossa Competitiva > Setembro, 2015 3333

MEIO AMBIENTE

Campanha ‘Lixo 
Seguro’ orienta 
sobre o descarte 
correto de resíduos 
A ação da Ponta Grossa Ambiental atua desde 2001 em Ponta Grossa e faz 

palestras em diversas escolas da cidade. Segundo a empresa, 13 mil alunos 

da rede pública e privada já foram orientados sobre o despejo correto do 

lixo. A ideia é que os próprios alunos repassem o conhecimento aos pais 

Com atuação na cidade desde 
2011, a campanha Lixo Seguro, 
desenvolvida pela Ponta Gros-
sa Ambiental, pertencente ao 
Grupo Philus, visa à segurança 

dos garis que trabalham no município, atra-
vés da destinação correta de agulhas de se-
ringas, despejo correto de cacos de vidros 
e orientação para manter cães presos nos 
dias de coleta de lixo. 

Para o diretor da Ponta Grossa Ambien-
tal, Marcus Nadal Borsato, o programa é de 
suma importância, já que valoriza a vida e a 
segurança de profissionais. “Entendemos que 
a conscientização do descarte correto deve 
iniciar com as crianças e adolescentes que 
estão em fase de aprendizagem. Assim, colo-
cam em prática no dia a dia e acabam trans-

ferindo o aprendizado dos novos hábitos para 
seus pais”, explica.   

Até o momento aproximadamente 13 mil 
alunos da rede pública e privada foram instruí-
dos pelo programa com palestras dos técni-
cos de segurança da Ponta Grossa Ambiental, 
com o objetivo de repassarem o conhecimen-
to que adquiriram na escola para seus respec-
tivos lares.  

Com o objetivo da redução do número de 
acidentes de trabalho com os garis na coleta 
de lixo, a empresa responsável pelo Lixo Se-
guro destaca que ano a ano vem conseguindo 
cumprir o objetivo do programa e que o núme-
ro de garis acidentados diminuiu consideravel-
mente após 2011. Outro destaque é que soci-
edade melhora a conscientização, valorização 
e reconhecimento do trabalho do gari. 
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Responsabilidade 
ambiental é uma 
das iniciativas do 
plano ‘Despoluir’ 
A Transprimo é uma das empresas ponta-grossenses que 

está filiada ao projeto. Além da questão ambiental, o plano 

também visa pela redução de custos, eficiência operacional 

das empresas e melhor relação com os orgãos fiscalizadores 

Com um mercado cada 
vez mais globalizado e 
competitivo, a responsabi-
lidade sócio-ambiental tor-
nou-se instrumento funda-

mental para qualquer tipo de negócio. 
Foi com essa visão que a Confede-
ração Nacional do Transporte (CNT) 
criou em 2007, o Despoluir – Progra-
ma Ambiental do Transporte. Desti-
nado a promover o engajamento de 
transportadores, caminhoneiros autô-
nomos, taxistas e sociedade em ações 

de conservação do meio ambiente, 
como forma de colaborar para a cons-
trução de um modelo sustentável de 
desenvolvimento. 

Desde sua implantação, o Despo-
luir incentiva a incorporação de novas 
ações no setor, que passou a assu-
mir sua parcela de responsabilidade 
na propagação de um mundo ambien-
talmente equilibrado. Além dos bene-
fícios diretos para o meio ambiente e 
à qualidade de vida da população, as 
ações de conscientização dos agentes 

MEIO AMBIENTE
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envolvidos têm como consequência a 
redução de custos, o aumento da efi-
ciência operacional de empresas e ca-
minhoneiros autônomos e a melhoria 
do relacionamento com órgãos fiscali-
zadores. 

O Despoluir consiste em vários 
projetos, implementados pelo Sistema 
CNT e executados pelas federações, 
sindicatos e associações afiliadas à 
entidade, além de parcerias firmadas 
com os setores público e privado, 
que fortalecem o programa. Em Ponta 
Grossa, a Tranportadora Transprimo é 
uma das empresas que atua com o 
programa desde 2008, e segundo o di-
retor da empresa, Edis Moro, o Des-
poluir controla a emissão de gases at-
mosféricos, com avaliações periódicas 
dos veículos da frota, propondo aten-
der a política ambiental adotada pela 
empresa, com o intuito de minimiza-
ção do impacto e poluição. “Minimiza 
os impactos causados ao meio ambi-
ente em vista da diminuição de poluen-
tes melhorando a qualidade vida das 
pessoas e colaborando para o desenvol-
vimento sustentável do planeta”, aponta 

Além disso, atua na formulação e 
execução de políticas públicas na área 
ambiental, participando ativamente dos 
principais fóruns de discussão do tema, 
especialmente no Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Conama). 
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Ação do Instituto 
Mundo Melhor 
capacita jovens 

Reservista Legal 
 

É um projeto em parceria com o 3° Regimento de Carros de Combate de Ponta 
Grossa (3° RCC), para a capacitação complementar dos soldados visando sua 
inserção no mercado de trabalho, através de atividades presenciais e cursos 
à distância. Integram também o Projeto Jovem Mundo Melhor as oficinas da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) na área de Panificação 

e Boas Práticas e a capacitação on-line aos alunos egressos da Maratona 
Intelectual Olavo Alberto de Carvalho, certame realizado pelo Rotary Club de 

Ponta Grossa para crianças do 5° ano do ensino fundamental. 
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O projeto ‘Jovem Mundo Melhor’ funciona como 
capacitação prévia para a inserção dos adoles-
centes no mercado de trabalho, tendo como 
premissa a Lei da Aprendizagem, a Lei do Es-
tágio e o Primeiro Emprego. Com atividades 

presenciais e cursos à distância, o jovem recebe preparo 
para seu desenvolvimento profissional. O Instituto Mundo 
Melhor (IMM) realiza capacitações presenciais e através do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), contribuindo para 
a qualificação dos jovens inscritos no Programa de Estágios 
da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta 
Grossa (ACIPG). 

“O objetivo maior do projeto é incentivar o protagonismo 
e a buscar soluções para suas comunidades. Isso faz parte 
da nossa maior vocação que é capacitar os jovens para o 
mercado de trabalho”, afirma o presidente do IMM, Jeroslau 
Pauliki. Os conteúdos são ministrados pela Quíron Educa-
ção.  

 “Os temas trabalhados durante os encontros do Jovem 
Mundo Melhor são sempre relacionados ao poder de soluci-
onar problemas e ao potencial do trabalho em grupo”, enfa-
tiza. Ele comenta que o número de participantes foi grande. 
“Alguns jovens sentem vergonha, mas todos participaram 
de todas as atividades propostas. Recebemos feedbacks 
ótimos das instituições falando que já veem formas de apli-
car as ferramentas e dinâmicas em seus espaços”, destaca.  

De acordo com Andréia Aparecida Beraldo, facilitadora 
da Quíron Educação, esclarece que a metodologia da enti-
dade se baseia em quatro pilares. “São os mesmos funda-
mentos da UNESCO: ser, no qual trabalhamos autoconheci-
mento e propósito social, em que são trabalhados temas 
de liderança, trabalho em equipe e capacidade de transfor-
mação social; inovador, em que falamos sobre criatividade 
e ensinamos ferramentas como o Design Thinking e o Ocea-
no Azul; e empreendedor, que é sobre tirar ideias do papel, 
ser um realizador, levar para prática os sonhos e se sentir 
capaz para resolver as questões que considera importante 
no mundo”, frisa.  

QUALIFICAÇÃO

O projeto ‘Jovem Mundo Melhor’ prepara 

jovens de Ponta Grossa para o mercado de 

trabalho. As atividades são presenciais e à 

distância e englobam técnicas elaboradas 

pela UNESCO para o desenvolvimento 

profissional na área do empreendedorismo 

Aprendiz 
Legal  
 
Ancorado na Lei 
de Aprendizagem 
(Lei 10.097/2000), 
o Programa é 
desenvolvido pela 
Fundação Roberto 
Marinho e OSCIP 
Gerar. No formato 
à distância, o 
Instituto Mundo Melhor 
ministra treinamento 
nas áreas de 
informática e serviços 
administrativos aos 
jovens participantes. 
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Conselho atua em busca 
de qualificação profissional 
A Semana de Qualificação é 

realizada anualmente e tem 

como foco debater sobre a 

inclusão de profissionais no 

mercado de trabalho, além 

de oferecer uma capacitação 

para mão de obra qualificada, 

buscar qualidade de vida e 

realização profissional para 

os participantes das palestras 

Organizada pelo Conselho 
Municipal de Emprego e 
Relações do Trabalho, a Se-
mana de Qualificação Pro-
fissional de Ponta Grossa 

é realizada anualmente no segundo se-
mestre e tem por objetivo ampliar o de-
bate e trazer a população para participar 
de atividades com foco na inclusão ao 
mercado de trabalho. A Semana foi ins-
tituída em 2013 pela Lei Municipal 11.585 
com a finalidade de oferecer qualifica-
ção de mão de obra para auxiliar os cida-

dãos a entrar no mercado de trabalho, 
buscando melhor qualidade de vida e re-
alização profissional.  

Neste ano, o evento ocorreu em 
agosto, com palestras para discutir 
temas relacionados ao cenário econô-
mico atual, inovação e empreendedoris-
mo. Além disso, encontros em colégios 
estaduais e na agência do trabalhador 
foram realizados para aprofundar as dis-
cussões e trabalhar a temática com um 
público mais jovem.  

Representante do Sindicato dos Em-
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pregados no Comércio Hoteleiro, Turismo e Hospitali-
dade (Sindehtur) e membro efetivo do Conselho Mu-
nicipal de Emprego e Relações do Trabalho da cidade, 
Gerry Taques Ribas acredita que ações integradas e 
com foco na comunidade são necessárias. “Capacitar 
é uma etapa importante para inserção das pessoas no 
mercado”, afirma. 

O programa atingiu um público de cinco mil pesso-
as durante os seis dias da semana. Foram arrecadados 
durante as palestras, aproximadamente, uma tonela-
da e meia de alimento não perecível que foi reverti-
do para instituições da cidade em trabalhos realizados 
pelo Conselho. 

Recentemente, Ponta Grossa conseguiu ampliar as 
verbas recebidas para a Agência do Trabalhador. Com 
os R$ 896 mil, valor três vezes superior aos anos ante-
riores, Victor Hugo de Oliveira, gerente do órgão, preten-
de investir em atendimento e cursos de qualificação. 
“Mesmo com a queda decorrente da crise, mantemos 
as ofertas e tivemos resultados acima da meta estabe-
lecida pelo Ministério do Trabalho”, enfatiza. 

Setores da sociedade 
envolvidos na Semana 
 
 
A organização da Semana Municipal de Qualificação 
Profissional é do Departamento de Qualificação 
Profissional da Indústria Comércio e Qualificação 
Profissional, Conselho Municipal do Trabalho e Movimento 
Sindical de Ponta Grossa. - Entidades do Conselho 
(constituído de forma tripartite e paritária; inclui 
representantes do poder público, representantes dos 
trabalhadores e representantes dos empregadores; entre 
eles sindicatos e associações) 

Mais de 2 mil qualificados 
 
O evento reuniu 2,8 mil pessoas, que receberam orientação 
sobre qualificação e incentivo ao aperfeiçoamento profissional para 
a manutenção no mercado de trabalho. Ao todo 760 pessoas 
compareceram às palestras que foram realizadas em escolas 
estaduais e na Agência do Trabalhador. 
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Feira da Estação 
traz visibilidade 
para o artesão 
Projeto da Prefeitura, por meio da Fundação Municipal 

de Turismo, oferece a divulgação dos trabalhos feitos 

pelos artesãos de Ponta Grossa aos sábados no 

prédio histórico da Estação Saudade, no centro de 

Ponta Grossa. Atualmente, a Feira conta com 300 

artesãos e recebe média de 70 feirantes por evento 

A Feira da Estação começou 
em 2013 e desde o ano pas-
sado acontece todos os 
sábados na plataforma da 
Estação Saudade. No co-

meço as feiras aconteciam uma vez 
por mês e tinham apenas 20 exposito-
res cadastrados. Hoje em dia artesãos 
individuais, associações e grupos soci-
ais podem ter um espaço na Feira que 
conta com mais de 300 artesãos inscri-
tos, e recebe em média de 70 feirantes 
por sábado.  

O projeto “Feira da Estação” desen-
volvido pela Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa, por meio da Fundação 
Municipal de Turismo, recebeu o selo 
ODM (Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio), propostos pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU). A Feira 
funciona como espaço de visibilidade 
para artesãos para venda de produtos 
à pronta entrega e encomenda de mer-
cadorias. 

Com o objetivo de dar visibilidade 
e garantir uma qualidade de trabalho 
aos artesãos de Ponta Grossa a Feira 
oferece um espaço para divulgação 
dos seus trabalhos e também de inte-
ração e fortalecimento da categoria.  

Jociane Borato Monteiro trabalha 
com bordado e aplicações em tecido. 
Ela participa da Feira desde seu início 
e conta que antes não tinha renda fixa, 
nem ponto de trabalho. “Desde que co-
mecei a expor na Feira me especiali-
zei, já abri uma microempresa e peri-
odicamente faço cursos para manter 
e desenvolver o meu empreendimen-
to”, explica. Jociane também integra o 
Núcleo de Artesãos de Ponta Grossa 
(NAPG), ela relata que agora está con-
seguindo conquistar uma clientela fre-
quente. “Vimos a feira crescer, hoje o 
número de expositores é maior e o pú-
blico também. Eles nos procuram por-
que oferecemos um produto de quali-
dade e exclusivo”, conta a artesã.  

A Feira da Estação acontece todos 
os sábados no prédio histórico da Esta-
ção Saudade, e funciona das 9h às 17h.  
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Corrida Ispon discute o 
câncer há seis edições 
A ideia do Instituto 

Sul Paranaense de 

Oncologia  é promover 

uma orientação sobre 

a prevenção contra 

o câncer além de 

estimular a atividade 

física como um dos 

métodos para reduzir a 

incidência  da doença 

oncológica no país 

Motivados pela necessi-
dade de divulgar medi-
das que reduzam a inci-
dência de neoplasias no 
mundo, o Instituto Sul 

Paranaense de Oncologia (ISPON) pro-
move anualmente a “Corrida e Cami-
nhada do ISPON Contra o Câncer”, um 
evento que além de orientar sobre a 
prevenção contra o câncer, incentiva a 
prática da atividade física como uma 
das ações que podem determinar a re-
dução da incidência do câncer.  

A corrida já possui seis edições em 
Ponta Grossa, na última, realizada em 
2014, cerca de mil pessoas participaram 
das provas de 5 e 10 km para a corrida, 
nas categorias feminina e masculina, e 
de 5 km para a caminhada também para 
homens e mulheres. Para 2015 o Instituto 
prevê a realização de mais uma edição, 
com a parceria de diversas empresas da 

cidade e a Prefeitura de Ponta Grossa. 
O ISPON solicitava a entrega de latas de 
leite em pó para a inscrição no evento 
para serem distribuídas para instituições 
socioassistenciais e aos pacientes onco-
lógicos. 

 Além divulgar medidas preventivas 
contra o câncer, o intuito da realização 
da corrida e caminha é estimular a ati-
vidade física como uma das ações que 
podem determinar a redução da inci-
dência do câncer no mundo. Segundo 
dados do Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), no Brasil as estimativas para 
2015 apontam a ocorrência de aproxi-
madamente 580 mil casos novos de 
câncer, incluindo os casos de pele não-
melanoma, reforçando a magnitude do 
problema do câncer no país. Sem os 
casos de câncer de pele não-melano-
ma, estima-se um total de 390 mil 
casos novos no Brasil. 

Principais 
atividades 
 
O ISPON promove eventos 
voltados à profissionais da área 
de saúde e comunidade em geral, 
com foco na qualidade de vida dos 
pacientes e na divulgação da cultura 
sobre a prevenção e o diagnóstico 
precoce do câncer , sendo os 
principais: 
 Campanha de 

Prevenção Contra  
 o Câncer de Pele; 
 Fórum sobre Cuidados 

Paliativos; 
 Corrida e Caminhada Contra o 

Câncer; 
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‘SOS Alegria’ traz diversão 
para pacientes em hospitais 
Desde 2008 o grupo existe 

em Ponta Grossa e leva 

a distração para pessoas 

que estão no ambiente 

hospitalar. O trabalho que traz 

diversão é levado a sério pela 

organização e atende cerca 

de 4 mil pacientes por mês 

Empolgados com a ideia de 
fazer da alegria sua profissão, 
transformando ambientes e 
inspirando pessoas, em 2008 
Bruno e Micheli Madalozo inici-

aram estudos sobre a linguagem do pa-
lhaço e sua inserção no ambiente hospi-
talar. Foi então que, em junho do mesmo 
ano, tiraram da cartola o projeto SOS Ale-
gria, que teve início no Hospital Pediátri-
co Prefeito João Vargas de Oliveira, em 
Ponta Grossa. Era como se médicos, en-
fermeiras e familiares voltassem a ser 
criança, se divertindo ao lado dos peque-
nos com as trapalhadas dos doutores de 
nariz vermelho.  

Dois anos mais tarde, a iniciativa pas-
sou a ser a Organização da Sociedade 
Civil sem fins lucrativos Doutores Palha-
ços SOS Alegria. O trabalho crescia e 
na mesma medida que aumentava tam-
bém a busca pelo desenvolvimento de 
um trabalho artístico e profissional com 
qualidade no trabalho voluntário ofere-

cido ao paciente, princípio que continua 
guiando o trabalho da entidade. 

O trabalho da ONG, gratuito para os 
hospitais, é mantido por recursos financei-
ros obtidos através de patrocínio, doações 
de empresas e pessoas e por meio de ati-
vidades que geram recursos, como pales-
tras e parcerias com empresas. 

A organização possui certificação de 
Utilidade Pública Municipal, do Conselho 
da Criança e do Adolescente e do Con-
selho de Saúde Municipal. Atualmente, 
a entidade atende cerca de quatro mil 
pacientes a cada mês, além de seus 
acompanhantes e dos profissionais que 
atuam nos hospitais. 

SAÚDE
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Associação Brasileira de  
Odontologia de Ponta Grossa (ABO) 
Rua Coronel Dulcídio, nº 2060 – Centro 
Fone: (42) 3219 5610 
E-mail: abopg@abopg.com.br 
Site: www. abopg.com.br 
 
Associação de Comerciantes de Materiais 
de Construção (Acomac) 
Rua Theodoro Sampaio, nº 3 – Jardim Europa 
Fone: (42) 3028 3722 
 
Agência de Fomento Econômico de Ponta 
Grossa (Afepon) 
Rua Balduíno Taques, nº 445 – Centro 
Fone: (42) 3222 1811 
Site: www.afepon.com.br 
 
Agência do Trabalhador 
Rua Penteado de Almeida, nº 240 – Centro 
Fone: (42) 3222 9980 
E-mail: agpontagrossa@setp.pr.gov.br 
 
Agência Rota dos Tropeiros 
Rua Ataulfo Alves, nº 351 – Jardim América 
Fone: (42) 3225 1398 
E-mail: contato@rotadostropeiros.com.br 
Site: www.rotadostropeiros.com.br 
 
Associação Comercial, Industrial e 
Empresarial de Ponta Grossa (Acipg) 
Rua Comendador Miró, nº 860  
Fone: (42) 3220 7200 
E-mail: acipg@acipg.org.br 
Site: www.acipg.org.br 
 
Associação dos Municípios  
dos Campos Gerais (AMCG) 
Rua Ataulfo Alves, nº 351 – Jardim América 
Fone: (42) 3225 1398 
E-mail: amcg@interponta.com.br 
Site: www.amcg.com.br 
 
Associação dos Engenheiros  
Agrônomos dos Campos Gerais 
Rua Júlia Wanderley, nº 1376 
Fone: (42) 3222 1520 
E-mail: aeacg@uol.com.br 
Site: www.aeacg.org.br 
 
Associação Médica  
de Ponta Grossa (AMPG) 
Rua Júlia Wanderley, nº 473 
Fone: (42) 3223 5267 
E-mail: ampg@ampg.org.br 
Site: www.ampg.org.br 

Associação de Micro e Pequenas  
Empresas dos Campos Gerais 
Rua Dr. Paula Xavier, nº 849 
Fone: (42) 3222 3321 
 
Associação dos Engenheiros  
e Arquitetos de Ponta Grossa 
Rua Balduíno Taques, nº 500 
Fone: (42) 3224 7744 
E-mail: aeapg@creapr.org.br 
Site: www.aeapg.org.br 
 
Autarquia Municipal de Trânsito 
e Transporte (AMTT) 
Rua Dr. Colares, nº 750 
Fone: (42) 3901 4000 
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br/amt 
 
BPW – Associação das Mulheres de 
Negócios Ponta Grossa 
Rua Cel. Dulcídio, nº 975 – Centro 
Fone: (42) 3225 1288 
E-mail: bpwpg@hotmail.com 
Site: www.bpwbrasil.org  
 
Centro de Estudos de Pesquisas  
Rouger Miguel Vargas 
Rua Penteado de Almeida, nº 228 – Centro 
Fone: (42) 3224 2485 
E-mail: cespe@uepg.br 
 
Câmara dos Dirigentes  
Lojistas de Ponta Grossa 
Rua Cel. Dulcídio, nº 975, 2º Andar – Centro 
Fone: (42) 3222 6422 
 
Câmara Municipal de Ponta Grossa 
Avenida Visconde de Taunay, nº 880 – 
Ronda 
Fone: (42) 3220 7137 
E-mail: auditoria@cmpg.pr.gov.br  
Site: www.cmpg.pr.gov.br 
 
Conselho Comunitário de  
Segurança de Ponta Grossa 
Rua Cel. Dulcídio, 2º andar, nº 975 – Centro 
Fone: (42) 3220 7202 
E-mail: ccs@acipg.org.br  
Site: www.conseg.pr.gov.br  
 
Conselho de Desenvolvimento Econômico 
e Social de Ponta Grossa (CDESPONTA) 
Avenida João Manoel dos Santos Ribas, nº 
405 – Oficinas 
Fone: (42) 3219 4937 

Conselho Empresarial da  
Mulher Executiva (CEME) 
Rua Cel. Dulcídio, nº 975 – Centro 
Fone (42) 3222 8686 
 
Conselho Empresarial dos Novos 
Executivos (CENE) 
Rua Cel. Dulcídio, nº 975 – Centro 
Fone (42) 3225 1929 
E-mail: cene@acipg.org.br 
 
Centro de Ensino Superior  
dos Campos Gerais (Cescage) 
Avenida Carlos Cavalcanti, nº 8000 
Fone (42) 3219 8000 
E-mail: cescage@cescage.edu.br 
Site: www.cescage.edu.br 
 
Colégio Agrícola Augusto Ribas 
Avenida Carlos Cavalcanti, nº 4748 
Fone (42) 3220 3027 
E-mail: caar@uepg.br  
colegioagricolaaugustoribas.blogs-
pot.com.br/  
 
Colégio Marista Pio XII 
Rua Rodrigues Alves, nº 701 – Jardim 
Carvalho 
Fone (42) 3224 0374 
E-mail: pioxii@marista.org.br 
Site: www.marista.org.br/  
 
Colégio Sagrado Coração de Jesus 
Rua Generoso Martins de Araújo, nº 1745  
Fone: (42) 3227 4433 
E-mail: sagradopg.sor@redesagradosul.com.br 
Site: www.redesagradosul.com.br 
 
Conselho Regional dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos do Paraná  
Avenida João Manoel dos Santos Ribas, nº 370 
Fone: (42) 3219 5300 
E-mail: secretaria@crea-pr.org.br  
Site: www.crea-pr.org.br 
 
Coopagrícola 
Rua Olindo Justus, nº 4723 – Vendrame 
Fone: (42) 3228 3400 
E-mail: coopagricola@coopagricola.com.br 
Site: www.coopagricola.com.br 
 
Copel Distribuição S/A   
Rua Joaquim Nabuco, nº 184 – Centro 
Fone: (42) 3220 2125 
E-mail: comercial.pontagrossa@copel.com 
Site: www.copel.com 

CONTATOS
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Companhia Ponta-grossense  
de Serviços (CPS) 
Avenida Visconde de Taunay, nº 794 – 
Ronda 
Fone: (42) 3026 1600 
Site: www.cpspg.com.br 
 
Conselho Regional dos Corretores de 
Imóveis (CRECI) 
Rua Dr. Colares, nº 320 
Fone: (42) 3224 0539 
E-mail: 
delegacia.pontagrossa@crecipr.gov.br 
Site:  www.creci-pr.gov.br 
 
Delegacia da Mulher de Ponta Grossa 
Rua 7 de Setembro, nº 1618 – Centro 
Fone: (42) 3223 4948 
E-mail: dpmulherpontagrossa@pc.pr.gov.br 
 
Delegacia da Receita Federal de Ponta 
Grossa 
Avenida Visconde de Taunay, nº 1051 – 
Ronda 
Fone: (42) 3220 1900 
E-mail: solisdrfptg@receita.fazenda.gov.br 
Delegacia Regional da Receita Estadual 
Rua Theodoro Rosas, nº 945 – Centro 
Fone: (42) 3219 3600 
 
Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER) 
Avenida Presidente Kennedy, km 493,7  
Fone: (42) 3219 1800 
E-mail: derleste@pr.gov.br 
Site: www.der.pr.gov.br 
 
Departamento de Trânsito (Detran) PG 
Rua Marques do Paraná – Ronda 
Fone: (42) 3219 2650 
E-mail: ouvidoria@detran.pb.gov.br 
Site: www.detran.pr.gov.br  
 
Direção do Fórum da Comarca de Ponta 
Grossa 
Rua Leopoldo Guimarães da Cunha, nº 590 
– Oficinas 
Fone: (42) 3220 4957 
 
Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT) 
Rua Penteado de Almeida, nº 780 
Fone: (42) 3222 5445 
Site: www.dnit.gov.br 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Emater) 
Rua Nestor Guimarães, nº 166 – Vila Estrela 
Fone: (42) 3228 3700 
Site: www.emater.pr.gov.br  
Ponta Grossa - U.R. 
erpontagrossa@emater.pr.gov.br 
 
Faculdade Santa Amélia (Secal) 
Rua Barão do Cerro Azul, nº 827 
Fone: (42) 3220 6700 
Site: www.secal.edu.br  
E-mail: falecom@secal.edu.br 
 
Faculdade Sagrada Família (FASF) 
Avenida Visconde de Taunay, nº 101 
Fone: (42) 3027-8027 
Site: www.fasf.com.br 
 
Faculdades Ponta Grossa 
Avenida General Carlos Cavalcanti, nº 8000 
Fone: (42) 3025-8555 
Site: www.faculdadespontagrossa.com.br  
 
Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná (FIEP) Coordenadoria Regional 
Avenida João Manoel dos Santos Ribas, nº 
405 – Ronda 
Fone: (42) 3219 5015 
Site: www.fiepr.org.br  
E-mail: fieppg@fiepr.org.br 
 
Força Sindical dos Campos Gerais  
Avenida Carlos Cavalcanti, nº 327 – 
Uvaranas 
Fone: (42) 3222 8686 
Site:  www.forcasindical-pr.org.br 
E-mail: siemacopg@msn.com  
 
Grupo Philus 
Rua Arquiteto Nicolau Ferigoti, nº 300 
Fone: (42) 3220-0300 
Site: www.philus.com.br 
 
Hospital da Criança Prefeito João Vargas de 
Oliveira 
Rua Dr. Joaquim de Paula Xavier, nº 500 – 
Vila Estrela 
Fone: (42) 3901 1640 
 
Hospital Municipal Doutor Amadeu Puppi 
Rua Augusto Ribas, nº 81  
Fone: (42) 3220 7800 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP) 
Rua Comendador Miró, nº 1420 
Fone: (42) 3225 2757 
Site: www.iap.pr.gov.br  
E-mail: iappontagrossa@iap.pr.gov.br   
 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
Avenida Marques do Paraná, s/n 
Fone: (42) 4009 4201 
Site: www.previdencia.gov.br  
E-mail: nilzete.pechnicki@previdencia.gov.br  
 
Instituto Sul Paranaense de Oncologia 
(ISPON) 
Rua Coronel Francisco Ribas, nº 638 
Fone: (42) 3026-5400 
Site: http://www.ispon.com.br/ 
 
Jornal da Manhã 
Avenida Vicente Machado, nº 721 – Centro 
Fone: (42) 3220 6262 
Site: www.jmnews.com.br  
E-mail: editor@jmnews.com.br 
 
Junta Comercial do Paraná (Jucepar) 
Escritório Regional de Ponta Grossa 
Rua Cel. Dulcídio, nº 975  
Fone: (42) 3220 7232 
E-mail: pontagrossa@jucepar.pr.gov.br 
Site: www.juntacomercial.pr.gov.br 
  
Justiça Federal  
Rua Theodoro Rosas, nº 1125 
Fone: (42) 3222 4343 
E-mail: pgoseaja@jfpr.jus.br  
Site: www.jfpr.gov.br 
 
Master Sociedade Educacional 
Rua Silva Jardim, nº 811 
Fone: (42) 3222 5005 
E-mail: neomaster@gruponeomaster.com.br 
Site: www.gruponeomaster.com.br 
 
Museu Campos Gerais 
Rua Engenheiro Schamber, nº 686 
Fone: (42) 3223 7766 
E-mail: museucamposgerais@uepg.br 
Site: www.pitangui.uepg.br/museu 
 
Núcleo Regional de Educação 
Rua Cyro de Lima Garcia – Vila Estrela 
Fone: (42) 3219 5400 
E-mail:  ouvipgrossa@seed.pr.gov.br  
Site: www.nre.seed.pr.gov.br/pontagrossa 
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Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
Subsecção Ponta Grossa 
Rua Leopoldo G. da Cunha, nº 510 
Fone: (42) 3028 2313 
E-mail: assessoria_pg@oabpr.org.br 
Site: www.oabpg.org.br/  
 
Observatório Social de Ponta Grossa 
Rua Cel. Dulcídio, nº 975 
Fone: (42) 3220 7209 
E-mail: ospg@ospg.org.br 
 
Ponta Grossa Convention & Visitors Bureau 
Rua Cel, Dulcídio, nº 975 
Fone: (42) 3220 7250 
E-mail: info@pontagrossacvb.com.br 
Site: www.pontagrossacvb.com.br  
 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – 
Gabinete do prefeito  
Avenida Visconde de Taunay, nº 950 – 
Ronda 
Fone: (42) 3220 1110 
E-mail: pmpg@pontagrossa.pr.gov.br   
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br/gp 
 
Polícia Federal – Ponta Grossa 
Rua Carlos Osternack, nº 316 – Vila Estrela 
Fone: (420 3225 6892 
E-mail: dpf.cm.pga.srpr@dpf.gov.br 
Site: www.dpf.gov.br/  
 
Procuradoria Seccional da Advocacia-Geral 
da União (AGU) 
Rua Doutor Paula Xavier, nº 246 – Vila 
Estrela 
Fone: (42) 3229 6620 
E-mail: psf.pgr@agu.gov.br  
Site: www.agu.gov.br 
 
Prolar – Companhia de Habitação de Ponta 
Grossa 
Rua Balduíno Taques, nº 445, 2º piso - 
Centro 
Fone: (42) 3222 1257 
E-mail: prolar.pmpg@gmail.com 
Site: www.prolarpmpg.com.br 
 
RodoNorte – Concessionária de Rodovias 
Rua Afonso Pena, nº 87 – Vila Estrela 
Fone: (42) 3220 2913 
E-mail: 
ouvidoria.rodonorte@grupoccr.com.br  
Site: www.rodonorte.com.br 

Sagrada Família 
Avenida Visconde de Taunay, nº 101 
Fone: (42) 3027 8000 
E-mail: supervisao@sagradaonline.com.br 
Site: www.sagradaonline.com.br 
 
Sanepar Ponta Grossa 
Rua Conrado Pereira Ramos, nº 500 
Fone: (42) 3220 2400 
E-mail: sanepar@sanepar.com.br 
Site: www.sanepar.com.br 
 
Sant’Ana Sociedade de Ensino  
Rua Senador Pinheiro Machado, nº 189 
Fone: (42) 3224 0301 
E-mail: secretaria@iessa.edu.br  
Site: www.iessa.edu.br/ 
 
Sebrae Ponta Grossa 
Rua João Manoel dos Santos Ribas, nº 500 
Fone: (42) 3225 1229 
Site: www.sebraepr.com.br 
 
Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) 
Avenida Vicente Machado, nº 445 - Curitiba 
Fone: (41) 3321 9000 
 
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio 
e Assuntos do Mercosul (SEIM) 
Rua Máximo João Koop, nº 274, Bloco 3,  
Santa Cândida - Curitiba 
Fone: (41) 3351 7600 
E-mail: seim@pr.gov.br 
Site: www.seim.pr.gov.br 
 
Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Meio Ambiente 
Avenida Visconde de Taunay, nº 950 – 
Ronda 
Fone: (42) 3901 1688 
E-mail: smaa@pontagrossa.pr.gov.br 
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br/smaa 
 
Secretaria Municipal de Administração e 
Negócios Jurídicos 
Avenida Visconde de Taunay, nº 950 – 
Ronda 
Fone: (42) 3220 1126 
E-mail: smanj@pontagrossa.pr.gov.br  
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br/smanj 
 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
Rua Júlia Wanderley, nº 936 
Fone: (42) 3901 1604 
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br/smc 

Secretaria Municipal de Indústria,  
Comércio e Qualificação Profissional 
Avenida Visconde de Taunay, nº 950 – 
Ronda 
Fone: (42) 3220 1378 
E-mail: smict@pontagrossa.pr.gov.br 
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br/smic 
 
Secretaria Municipal de  
Obras e Serviços Públicos 
Rua Franco Grilo, nº 628 
Fone: (42) 3901 1650 
E-mail: smosp@pontagrossa.pr.gov.br 
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br/smosp 
 
Secretaria Municipal de Planejamento 
Avenida Visconde de Taunay, nº 950 – 
Ronda 
Fone: (42) 3220 1130 
E-mail: smp@pontagrossa.pr.gov.br 
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br/smp  
 
Secretaria Municipal de Finanças 
Avenida Visconde de Taunay, nº 950 – 
Ronda 
Fone: (42) 3220 1121 
E-mail: smf@pontagrossa.pr.gov.br 
Site: www.pontagrossa.pr.gov.br/smf  
 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) 
Avenida João Manoel dos Santos Ribas, nº 
313 
Fone: (420 3223 1260 
 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) 
Rua Joaquim de Paula Xavier, nº 1050 – 
Oficinas 
Fone: (42) 3219 4900 
E-mail: pontagrossa@pr.senai.br 
Site: www.pr.senai.br 
 
Sepam – Sociedade Educacional  
Professor Altair Mongruel 
Rua General Carneiro, nº 1171  
Fone: (42) 3225 2677 
E-mail: sepam@sepam.com.br  
Site: www.sepam.com.br 
 
Sindicato dos Hotéis, Restaurantes,  
Bares e Similares dos Campos Gerais 
Rua General Carneiro, nº 1282 
Fone: (42) 3224 0631 
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Sindicato do Comércio  
Varejista de Ponta Grossa 
Rua XV de Novembro, nº 354 
Fone: (42) 3224 2510 
E-mail: sindilojas@sindilojaspg.com.br  
Site: www.sindilojaspg.com.br 
 
Sindicato da Indústria de  
Reparação de Veículos (Sindirepa) 
Avenida João Manoel dos Santos Ribas, nº 
405 – Ronda 
Fone: (42) 3223 9542 
E-mail: sindirepapg@gmail.com  
Site: www.sindirepapg.com.br 
 
Sub-Delegacia do Ministério do  
Trabalho e do Emprego em Ponta Grossa 
Rua Theodoro Rosas, nº 851 
Fone: (42) 3901 3900 
E-mail: ouvidoria@mte.gov.br 
Site: www.mte.gov.br 
 
Transprimo 
Avenida Presidente Kennedy, nº 7000 
(42) 2101-7000  
E-mail: contato@transprimo.com.br 
Site: www.transprimo.com.br 
 
Tribunal Regional Eleitoral de Ponta Grossa 
Rua Leopoldo Guimarães da Cunha, nº 590 
Fone: (42) 3224 6183 
E-mail: jurisp@tre-pr.gov.br 
Site: http://www.tre-pr.jus.br/ 
 
União das Associações de Moradores 
de Ponta Grossa (Uampg) 
Praça Barão do Rio Branco, nº 20 
Fone: (42) 3901 1535 
E-mail: uampg@hotmail.com 
http://uampg.blogspot.com.br/ 
 
União Sistemas de Ensino 
Rua Tibúrcio Pedro Ferreira, nº 55 
Fone: (42) 3220 9999 
E-mail: contato@uniao.edu.br 
Site: www.uniao.edu.br  
 
Unimed 
Rua Santos Dumont, nº 1036 
Fone: (42) 3220 7000 
E-mail pontagrossa@unimedpg.com.br 
Site: www.unimedpg.com.br 

Unicesumar 
Avenida Vicente Machado, nº 585 
Fone: (42) 3227-9955 
Site: www.ead.cesumar.br 
 
Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG) Campus Central 
Praça Santos Andrade, nº 1 
Fone: (42) 3220 3300 
Campus Uvaranas 
Avenida General Carlos Cavalcanti, nº 4748 
Fone: (42) 3220 3231 
Site: www.uepg.br  
E-mail: uepg@uepg.br 
 
Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR) Campus Ponta Grossa 
Avenida Monteiro Lobato, km 4 
Fone: (42) 3220 4800 
E-mail: ppgect-pg@utfpr.edu.br 
Site: www.pg.utfpr.edu.br 
 
Viação dos Campos Gerais (VCG) 
R. Dr. Leopoldo Guimarães da Cunha, nº 1111  
Fone: (42) 3224-1651 
Site: www.vcg.com.br 
 
Vigilância Sanitária Municipal  
Avenida Visconde de Taunay, nº 950 – 
Ronda 
Fone: (42) 3220 1245 
 
1º Batalhão de Polícia Militar 
Rua Professor Cardoso Fontes, nº 985 – 
Ronda 
Fone: (42) 3222 6677 
 
1ª Vara do Trabalho de Ponta Grossa 
Rua Valério Ronchi, nº 150 
Fone: (42) 3235 1964 
 
13º Batalhão de Infantaria Blindada 
Avenida Carlos Cavalcanti, nº 2179 – 
Uvaranas 
Fone: (42) 3219 8100 
E-mail: rp13bib@hotmail.com 

13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa 

Avenida João Manoel dos Santos Ribas, nº 

677  

Fone: (42) 3219 2750 

E-mail: dppontagrossa@pc.pr.gov.br 

 

2º Grupamento de Bombeiros de Ponta 

Grossa 

Praça Roosevelt, nº 43 

Fone: (42) 3220 6900 

E-mail: 2gb@pm.pr.gov.br 

 

3ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal 

Rua Penteado de Almeida, nº 780 

Fone: (42) 3225 2316 

E-mail: crl.pr@dprf.gov.br 

 

4º Comando Regional de Polícia Militar de 

Ponta Grossa 

Rua Penteado de Almeida, nº 569 

Fone: (42) 3222 6677 

 

5ª Companhia de Polícia Rodoviária 

Estadual 

BR-376, km 493 – Chapada 

Fone: (42) 3229 5286  

 

Companhia Paranaense de Gás 

(COMPAGAs) 

End: Rua Pasteur, 463 - Edifício Jatobá, 

7ºand. - Batel-Curitiba/PR 

Fone: 41 3312-1900 

Emergências 24 horas: 0800 643-8383 

Site: www.compagas.com.br 

 

Órgão de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Procon) 

End: Av. Visconde de Taunay, 950 - Ronda.  

Telefones: Disque 151 ou (42) 3901-1515 / 

1516 / 1880 / 2028 / Fax: (42) 3901-1519 

Email: procon@pontagrossa.pr.gov.br 
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 Fundada em 1922, a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de 
Ponta Grossa (ACIPG) completou 93 anos, em 2015. A entidade fortalece o 
comércio, a indústria e a prestação de serviços, apoiando projetos e debates 
de interesse da classe empresarial, colaborando com o desenvolvimento de 
Ponta Grossa e região dos Campos Gerais.
 Uma das funções da ACIPG é promover o diálogo da classe empresarial 
com órgãos públicos e colaborar com o desenvolvimento da cidade. Grandes 
parcerias financeiras e com movimentos e conselhos reivindicam melhorias 
em diversos setores. No campo empresarial, disponibiliza mais de 30 
produtos e serviços. Campanhas para fortalecimento empresarial também 
são marcas da ACIPG que trabalha com datas comemorativas e ações de 
desenvolvimento para o setor.
 Em 2015, nossas metas estão focadas na solicitação e projeto de 
construção do Contorno Norte, campanhas para fomentar o comércio, apoio 
ao desenvolvimento das indústrias e prestadores de serviços e reuniões 
públicas sobre diversos temas como situação da escassez de água e 
tratamento de esgoto, mobilidade urbana, segurança pública e campanhas 
contra corrupção.

Diretoria da ACIPG
Gestão 2014-2016
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