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negócios
O Grupo aRede é um dos maiores grupos de comunicação do Paraná. Referência no digital, com o
Portal aRede, principal canal de notícias de Ponta Grossa e dos Campos Gerais, e destaque também
no impresso, com o Jornal da Manhã, o mais antigo jornal em circulação ininterrupta na região, fundado
em 4 de julho de 1954. Um diferencial do Grupo aRede são os projetos editoriais e de envolvimento
com a comunidade, bem como as plataformas digitais aRedeNegócios e aRedeShopping.
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O QUE É
Publicado anualmente desde 2010 o livro é uma referência para
investidores, turistas e pessoas interessadas em conhecer Ponta
Grossa e os municípios da região. Com circulação dirigida, atualiza
todo ano os principais indicadores socioeconômicos, destacando
as potencialidades e serve como uma ferramenta de fomento para
o desenvolvimento econômico e social.

13º EDIÇÃO DO LIVRO
A região dos Campos Gerais é referência nacional quando o assunto
é agronegócio. Na sua vasta área, há uma enorme diversidade de
produção, de todos os setores: agricultura, pecuária e silvicultura.
Muitos dos municípios são líderes nacionais na produção de
algumas culturas, como trigo (Tibagi), leite (Castro), fumo (São João
do Triunfo), mel (Arapoti) e madeira (Telêmaco Borba), além de ter
nove municípios entre os 20 maiores produtores de cevada do país.
Produtos que são retirados e beneficiados, em sua grande parte,
na própria região, onde há a presença de centenas de indústrias
voltadas ao processamento dessas matérias-primas, se tornando
material de exportação. Em 2020, o Valor Bruto da Produção
Agropecuária (VBP) dos municípios da região cresceu 30,8% em
termos nominais e totalizou R$ 15,35 bilhões.
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