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Encontro discute a
criação da ‘Cidade
Inteligente’ em PG
A loja tem como empreendedoras Ana Maria Andriguetto e Larissa
Cardozo. Local está com atendimento especial durante este mês

La Novia Vestidos
completa cinco
meses e se destaca
em Ponta Grossa
Muitas mulheres sonham e
aguardam por uma festa de casamento memorável, dada a importância de ser um dia mega especial. Dentre todo o planejamento que
envolve um casamento, claramente a escolha de um vestido de noiva
é uma das escolhas mais importantes. As noivas desejam entrar ‘divando’, fazendo com que os olhares de
todos se voltem para elas, a fim de
guardarem esse momento único na
memória e na própria história. Para
tal, o local de escolha do vestido é
de suma importância.
Ponta Grossa conta com uma
loja especializada para suprir a necessidade e atender as noivas da re-
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gião, A La Novia Vestidos. O projeto
surgiu com a união de duas assessoras de eventos, Ana Maria Andriguetto e Larissa Cardozo, que com anos de
experiência nos eventos sociais resolveram tirar do papel esse projeto lindíssimo. Entendendo o potencial da
nossa cidade para os casamentos e a
necessidade de uma loja com produtos diferenciados e atendimento personalizado surgiu a La Novia Vestidos.
A La Novia é uma loja de locações de vestidos de noiva, que trouxe a Ponta Grossa um novo conceito
para o segmento. A loja está completando cinco meses e em comemoração a esta data especial, durante todo
mês de setembro ao alugar seu vestido na La Novia você é presenteada
com um sapato da Jorge Bischoff da
linha noivas.
Confira a experiência de ser atendida na La Novia, a loja está localizada na Rua Francisco Ribas, 1002 no
Centro de Ponta Grossa, seu horário
pode ser agendado pelo Whatsapp
(42)3226-4941.

Objetivo da ‘reunião’ foi promover o desenvolvimento integral
da atividade de inovação em todo o Município de Ponta Grossa
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conteceu na última sextafeira (9), mais um encontro
de Planejamento do Ecossistema de Inovação de Ponta Grossa
- Vale dos Trilhos, no Sicredi Nova
Rússia. De iniciativa da Agência de
Inovação e Desenvolvimento (AID)
de Ponta Grossa, o planejamento
do ecossistema reúne inúmeros atores relevantes do ecossistema para
juntos pensar e discutir ações que
contribuam com a construção de
uma cidade inteligente com essência criativa e inovadora.
O quinto encontro, realizado
nesta sexta-feira, reuniu representantes de empresas e instituições,
envolveu discussão sobre alinhamento de conceitos, apresentação
do que já foi produzido até agora,
o início da constituição da governança e a definição das próximas
etapas. “A ideia era reunir atores
que compusessem o planejamento
do Ecossistema Vale dos Trilhos,
com todas as instituições envolvidas, sejam públicas ou privadas e
que estão direta ou indiretamente
ligados à inovação para elaborar o
planejamento do ecossistema”, explica a presidente da Agência de Inovação e Desenvolvimento, Tônia
Mansani.
Agora, afirma, depois de validado o planejamento, será criada a governança para que as ações saiam
do papel. Para isso, o próximo passo
será entregar o planejamento para
a prefeita Elizabeth Schmidt e criar,
de fato, a governança. “São estes
atores que vão ajudar a consolidar
as ações e auxiliar a gestão pública a fazer com que o Vale dos Trilhos seja além de uma marca, mas
um ecossistema sólido e reconheci-

Tônia Mansani, presidente da Agência de Inovação e Desenvolvimento
de Ponta Grossa (AID), é a responsável pela criação do ‘Vale dos Trilhos’

’HACKDAY’

Evento traz debate sobre inovação
Na última semana, o ‘Vale dos Trilhos’ esteve promovendo o ‘Hackday
Govtech’ no campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).
O dia foi voltado para que acadêmicos, pesquisadores, empreendedores, professores e pessoas interessadas pudessem se reunir de forma colaborativa para desenvolver ideias e projetos inovadores para a gestão
pública. A equipe ‘Tecendo Cuidados’, que ficou em primeiro lugar, apresentou como proposta uma plataforma com acesso às informações atualizadas sobre os serviços públicos e do terceiro setor.

do nacionalmente como ambiente
propício para a inovação”, completa
Tônia.
VALE DOS TRILHOS
O Vale dos Trilhos foi instituído
por decreto em abril do ano passado, com a finalidade de promover
o desenvolvimento integral da atividade de inovação em Ponta Grossa. O Vale dos Trilhos é a governan-

ça do ecossistema de inovação de
Ponta Grossa, formado pelos atores
que unem e integram esforços na
criação de um ambiente propício à
inovação, para que assim seja possível construir uma cidade inteligente em prol do desenvolvimento sustentável. Assim, os programas que
apresentam maior impacto para a
comunidade terão a chancela do
Vale dos Trilhos.
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Programa Passe
Livre chega a sete
mil estudantes
cadastrados em PG
A Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa (PMPG) publicou,
nesta semana, um decreto que atualiza os requisitos e procedimentos relacionados ao Programa Passe
Livre. O objetivo da ação é fortalecer a iniciativa e facilitar o acesso de
estudantes da rede pública ao benefício concedido pelo Município. Atualmente mais de 7 mil alunos utilizam o Passe Livre em Ponta Grossa.
“O Passe Livre é uma iniciativa destinada ao fortalecimento e
à democratização da educação em
Ponta Grossa. Como professora, sei
da importância desse projeto para
inúmeras famílias e o impacto que
ele tem no acesso ao ensino e na
formação de nossos estudantes. Por
isso, buscamos simplificar os pro-

Decreto publicado nesta semana altera os requisitos para inserção
de alunos e facilita acesso ao programa da Prefeitura Municipal

cessos de modo que os alunos possam usufruir do benefício da forma
mais rápida possível. É um incentivo à educação e um compromisso para com o futuro da nossa cidade”, destaca a prefeita Elizabeth
Schmidt (PSD).
“Nosso principal objetivo foi

atualizar a legislação e os procedimentos de acordo com as necessidades dos estudantes, trazendo mais
agilidade ao processo e permitindo
que os alunos ou responsáveis tenham todas as informações de maneira clara”, explica o secretário de
Infraestrutura, Henrique Palermo.

