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Sesi participa        
do 7º Fórum 
de Segurança dos 
Campos Gerais 

Ponta Grossa recebeu o 7º 
Fórum de Segurança do Trabalho 
dos Campos Gerais no início de de-
zembro. O evento, promovido pelo 

Grupo de Segurança do Trabalho 
dos Campos Gerais, reuniu 260 par-
ticipantes no Centro de Convivên-
cias da UTFPR para debater os as-
suntos ligados ao tema. 

A programação foi composta 
pela palestra PGR – Do Levantamen-
to de Riscos à Execução do Plano 
de Ação, com o auditor-fiscal do Tra-
balho e chefe do setor de Seguran-
ça e Saúde no Trabalho do Paraná, 
Rubens Patruni Junior. Durante o 
evento, os participantes puderam 

conhecer as unidades móveis de 
saúde do Sesi Paraná.  

Para chegar a todos os municí-
pios, além das 30 unidades de Se-
gurança e Saúde distribuídas por 
todo o estado, que realizam a ges-
tão dos serviços prestados, o Sesi Pa-
raná tem as unidades móveis, que 
são verdadeiros consultórios sobre 
rodas. Desta forma, apoia as indús-
tria no cumprimento da legalidade, 
e também na Promoção da saúde 
de seus colaboradores. 

Servidores comercializam artesanato 
Uma tradição de Natal na Universi-

dade Estadual de Ponta Grossa (UEPG): 
desde quarta (30), servidores da insti-
tuição que têm dons para artesanatos 
expõem seus produtos. A Feira de Natal 
dos servidores vai até quarta-feira (7), 
com dois locais de vendas. No saguão 
do bloco da Reitoria, em Uvaranas, o 
atendimento é das 9h às 17h. Já no no 
campus central, os expositores estão no 
Bloco B, das 9h às 19h. 

Alguns servidores aproveitam a 
oportunidade para complementar o 
orçamento. Para os aposentados, é 
uma chance de reencontrar os anti-
gos colegas de trabalho, é o caso da 
servidora aposentada Regina Apareci-
da Mayer, que participa da feira há 
10 anos. “É muito bom porque revejo 
amigos, vendo produtos e ainda pego 
algumas encomendas. É ótimo, um 
passatempo e tanto”, diz ela. 

A servidora Eliane do Rocio Simão 
ainda está na ativa, trabalha atualmen-
te na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (Propesp), onde cuida da se-
cretaria de dois cursos de pós-gradua-
ção: Ciências e Tecnologia de Alimentos 

A Feira de Natal dos servidores vai até quarta-feira (7), com 
dois locais de vendas para os servidores da universidade 

e Ciências Sociais Aplicadas. Ela divi-
de a produção e a presença na feira 
com duas irmãs. “Produzimos artesana-
to nas horas vagas, fins de semana e feri-
ados. Eu preparo peças em MDF e pinto 
panos de prato. Para o natal, também fiz 
peças como anjinhos e bolachas”. 

Ela conta que começou a fazer ar-
tesanato quando perdeu o emprego e 

a atividade foi evoluindo e contagian-
do toda a família. “O que dá tempo de 
fazer a gente faz, depois vende para 
os amigos, faz bingos e já participo há 
muitos anos da feirinha na Universida-
de. Como trabalho sozinha na minha 
sala, acabo não vendo meus próprios 
colegas, então aproveito para matar a 
saudades e conversar”, diz ela. 

Crédito da Foto 

‘Natal Encantado’ 
no Jockey tem 
entrada gratuita 
nesta terça-feira 

A terça-feira (06) será de entra-
da gratuita no “Natal Encantado” 
montado no Jockey Clube de Ponta 
Grossa. O benefício conta com a par-
ceria da Prefeitura de Ponta Grossa 
que apoia e incentiva a iniciativa. 

O parque temático funcionará 
até 30 de dezembro. A programa-
ção reúne em um mesmo local pista 
de patinação no gelo com 300 m  
para até 90 patinadores simultâ-
neos, túnel iluminado, casa da mon-
tanha com neve, vila dos duendes, 
projeção mapeada, parque de diver-
são, praça de alimentação e a “Árvo-
re dos Desejos” com 18 metros de 
altura. Tem ainda shows e encena-
ções em todas as noites.  

A realização é da IT´s Produ-
ções. O espaço nos dias de semana 
abre a partir das 18 horas e segue até 
a meia-noite. No sábado e domingo 
a abertura dos portões é às 16 horas. 

Nas quartas-feiras, todos 
pagam R$ 15. De quinta-feira a do-
mingo o ingresso é R$ 30 a inteira, 
valendo meia entrada. Crianças até 
8 anos não pagam. Os valores pode-

Parque Temático funcionará 
até 30 de dezembro com 
diversas atrações 
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rão sofrer reajustes conforme a ca-
pacidade do local.  

 
IMPORTANTE 
A entrada gratuita às terças-fei-

ras dará acesso a algumas atrações, 
exceto pista de patinação no gelo 
(custo por locação dos patins por 30 
minutos de R$ 50), parque infantil 
(Cada ingresso custa R$ 10 ou três 
por R$ 20) e parque inflável. Nes-
ses, haverá uma cobrança a parte 

PM reforça ações em 
áreas comerciais e 
nos bairros de PG 

Objetivo da operação deflagrada ontem  (5), é ampliar o efetivo policial 
em pontos estratégicos durantes as festividades de fim de ano 

Operação é realizada por conta do incremento na economia pelo 
pagamento do 13º e a expansão do horário das lojas da cidade 
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A Polícia Militar (PM) iniciou 
na manhã desa segunda-fei-
ra (5), a ‘Operação Natal’, 

que visa a ampliar a segurança da 
população durante as festividades 
de fim de ano. A cerimônia que mar-
cou o começo das atividades acon-
teceu na Praça João Pessoa, em fren-
te à Estação Saudade, por volta das 
9h. A ‘Operação Natal’ ocorre em todo 
o estado do Paraná. 

Em conversa com o Portal aRede, 
o tenente-coronel Joas Marcos Carnei-
ro Lins deu mais detalhes de como 
as ações acontecerão. “Aqui em Ponta 
Grossa, estamos com vários setores 
da nossa corporação, com atividades 
específicas voltadas à segurança. A 
principal função nossa é o policiamen-
to de presença. Passar para a socieda-
de a sensação de segurança”, explicou 
o agente militar. 

Durante o lançamento da ‘Opera-
ção Natal’, vários policiais e veículos 
da Polícia Militar estiveram presentes 
na cerimônia. “A PM não pode ficar 

TRÂNSITO 

Operações serão intensificadas 
Além disso, o policiamento de trânsito será intensificado em todo 
Ponta Grossa através de bloqueios e blitz nas principais vias de 
acesso das cidades, nas proximidades dos centros comerciais em 
horários de maior incidência de delitos, conforme demonstram 
levantamentos e planejamentos prévios. A operação irá colaborar, 
também, para que a PMPR faça buscas, apreensões, capturas de 
foragidos, prisões em flagrante ou de indivíduos que estejam com 
mandados de prisão expedidos pela Justiça. 

de fora dessas ações, principalmente 
com relação à prevenção e dar tranqui-
lidade para as pessoas, que é o nosso 
papel”, finalizou. 

 
PLANEJAMENTO 
A operação foi desenvolvida por 

conta da chegada do período de festas 
de fim de ano, do incremento na eco-
nomia pelo pagamento do 13º salário 
e a expansão do horário comercial 
das lojas, que aumentam o fluxo de 
pessoas em shoppings, feiras e de-
mais locais de comércio.  

Serão intensificados o policiamen-
to ostensivo preventivo fardado, a 
pé, motorizado e montado, realizados 
pelas modalidades de patrulhamento, 
permanência e diligência. As ações 
serão nas áreas centrais e nos eixos co-
merciais das cidades, visando prevenir 
e coibir a prática de crimes, principal-
mente relacionados a contravenções 
contra a pessoa e o patrimônio. 

“Sabemos que é um período em 
que as pessoas circulam por mais 
tempo e, por este motivo, é impres-
cindível a atuação dos policiais mili-

Joas Marcos Carneiro Lins 
Tenente-coronel da PM 

“Aqui em Ponta Grossa, estamos 
com vários setores da nossa cor-
poração, com atividades específi-
cas voltadas à segurança. A princi-
pal função nossa é o policiamento 
de presença. Passar para a socie-
dade a sensação de segurança” 

tares para coibir, principalmente, os 
crimes de furto e roubo”, disse o co-
mandante-geral da PMPR, coronel 
Hudson Leôncio Teixeira. 

A PMPR vai utilizar o efetivo 
operacional e administrativo das 
unidades subordinadas aos Coman-
dos Regionais de Polícia Militar, Co-
mando de Policiamento Especializa-
do, Comando de Missões Especiais 
e órgãos de Direção e Apoio para ga-
rantir a segurança e tranquilidade à 
população no período de compras e 
festas natalinas. 
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