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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
O Grupo aRede, detentor das marcas Jornal da Manhã
e Portal aRede, apresenta em setembro de 2022, a
12ª edição da ‘Ponta Grossa Competitiva’, a principal
referência de informações sobre o Município. A revista,
que vai circular no dia 15 de setembro, data em que o
Município comemora 199 anos de fundação, destacará a
cidade como importante polo turístico do Sul do Brasil e
suas principais estratégias na atração de visitantes.

12º EDIÇÃO REVISTA
Ponta Grossa, cidade-polo da região dos Campos Gerais, tem
cachoeiras, parques, espaços verdes incríveis para acampar,
ótimos restaurantes e hotéis, comércio diversificado,
além de um povo hospitaleiro e muito simpático. O grande
entroncamento rodoviário e suas estradas muito bem
conservadas a tornam de fácil acesso. Tem aeroporto
estruturado que faz conexão direta com São Paulo e Foz do
Iguaçu. Os exuberantes atrativos naturais, os investimentos
em parques públicos e privados, os novos produtos
turísticos, as delícias da nossa gastronomia e as saborosas
cervejas que despertam a atenção do mundo são temas que
farão parte da 12ª edição da revista PG Competitiva.
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