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Ponta Grossa possui sistemas de acesso a Internet com o uso de modems
convencionais, alem dos com tecnologias X2 e V.90, para acesso a 56 kbps, a mais
alta velocidade permitida por linhas telefônicas normais. A tecnologia ADSL
(Assymmetric Digital Subscriber Line), que permite o acesso em meio digital de
elevada velocidade, também é disponibilizada no município.

2.5.2
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SOCIAIS
O perfil socioeconômico uma população é conseqüência do contexto do qual faz
parte e do perfil demográfico que a caracteriza. Assim, os dados relativos a
equipamentos e serviços públicos (Mapa 23), tanto de saúde, educação e
atendimento infantil, quanto de cultura esporte e lazer, segurança e ação social,
fornecem subsídios para a compreensão dos padrões efetividade do serviço,
proporcionando a base necessária para o planejamento de ações políticas
concernentes a cada uma dessas áreas.

2.5. 2.1
SAÚDE
Os equipamentos relacionados à saúde são compostos por 41 estabelecimentos,
sendo

um

Pronto

Socorro

Municipal

e

6

hospitais,

um

deles

dedicado

exclusivamente às crianças. Ainda estão localizados no município dois Centros
Municipais, dos quais um é de Especialidades e outro da Mulher. Tem-se, ainda, um
Laboratório Geral, um Ambulatório de Saúde Mental, um Centro Nutricional, um
Programa de Saúde Escolar e uma Farmácia Central. Como é usual em várias
grandes cidades brasileiras, Ponta Grossa também abriga a Santa Casa de
Misericórdia.
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A Tabela 33 indica da situação do sistema de saúde, relacionando as unidades de
atendimento, os profissionais envolvidos e a participação da rede pública
municipal.
Tabela 33
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA – 2002
ESTABELECIMENTOS
Hospitais
Unidades de saúde
Leitos hospitalares
Laboratórios
Clínicas Médicas e Odontológicas
Clínicas de Reabilitação

NÚMERO
10
49
680
15
23
08

Fonte:
PONTA GROSSA (2006)

É prevista a construção, a curto prazo, de um hospital geral na sede municipal.
Ponta Grossa conta com 314 consultórios médicos – 11 por 10.000 habitantes, além
de 262 estabelecimentos odontológicos – 9 por 10.000 habitantes.
O município apresenta elevado número de óbitos decorrentes de causas mal
definidas, chegando a 22,2%, sendo maior que a média regional de 15,1% e muito
superior à média estadual, de apenas 5,4% (IPARDES, 2004).
Apesar de usualmente municípios mais populosos se depararem com maiores taxas
de óbitos, Ponta Grossa apresenta uma situação paradoxal, pois mesmo revelando
o melhor índice de mortalidade infantil, possui indicadores de precariedade das
condições básicas de saúde.
O coeficiente de mortalidade infantil, por 1.000 nascidos vivos, é de 16,9, sendo a
menor taxa da mesorregião ficando abaixo da média do Paraná (20,3) (IPARDES,
2004).
Em relação ao número médio de leitos hospitalares oferecidos, incluindo Unidade
de Terapia Intensiva (UTI), o município está acima da média estadual, com 3,3 leitos
a cada 1.000 habitantes.
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Existem, ainda, postos de saúde na área rural. No Distrito de Itaiacoca, são
realizados mais de 2.500 atendimentos, por meio do Programa Saúde da Família,
com postos localizados em Biscaia, Pocinho, Roça Velha, 7 Saltos de Cima,
Carazinho, Mato Queimado e Cerrado Grande. São realizados também quase
12.000 atendimentos em outras localidades.

2.5.2.2
EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO INFANTIL
Outra dimensão da desigualdade social está associada às condições de acesso ao
ensino público em escolas estaduais ou municipais e também às creches. Se for
considerada a freqüência nestes últimos estabelecimentos pelas crianças de 0 a 3
anos de idade, todos os municípios inseridos na mesorregião Centro-oriental
apresentam índices inferiores ao do estado (10%). Ponta Grossa, que se encontra
em quarto lugar no ranking desta mesorregião, apresenta taxa próxima a 7%. Em
relação às crianças de 4 a 6 anos, a maior parte dos municípios atinge a média
estadual de 53.3%, tendo Ponta Grossa o índice de 50,19%. Sobre a freqüência ao
ensino fundamental dos jovens de 7 a 14 anos, obrigatória para esta faixa etária, o
município apresenta média de 96,97%, superior à estadual (95,7%). No que se refere
à faixa etária entre 15 e 17 anos, Ponta Grossa também supera a média do Paraná
(73,1%), sendo ainda o maior índice da mesorregião.
Outro indicador relevante neste sentido corresponde ao número médio de séries
concluídas pela população de 15 anos ou mais, com Ponta Grossa apresentando,
mais uma vez, o maior índice da mesorregião, chegando a 7, enquanto a média
estadual é de 6,5 (IPARDES, 2004).
Análise mais detalhadas da questão educacional são apresentadas no Apêndice
1.5.
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A escolaridade em Ponta Grossa, cujo percentual da população total com idade
superior a 25 anos com ensino fundamental completo evoluiu de 5,65%, em 1991
para 36,87%, em 1996, no meio urbano, e de 2,17% para 12,15%, no meio rural,
demonstra a desigualdade de condições no município (IBGE, 2006).
Conforme IBGE (1996), a cobertura bruta do ensino médio (número de vagas
disponíveis do município) é “razoável”, segundo parâmetros de indicadores
máximos e mínimos nacionais1.
A mesorregião conta com sete estabelecimentos de ensino superior (Tabela 34). Ao
todo, são mais de 600 vagas oferecidas, tendo um total de mais de 9.000 alunos
matriculados, com 692 docentes. A rede de ensino superior pública é formada pela
Universidade Estadual de Ponta Grossa e pela Universidade Tecnológica Federal do
Paraná. Já a rede de ensino superior particular é formada por quatro
estabelecimentos (IPARDES, 2004).
Tabela 34
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO EM PONTA GROSSA – 2002
ESTABELECIMENTOS
Escolas da rede municipal de ensino
Escolas da rede estadual de ensino
Escolas particulares
Instituições de ensino superior

NÚMERO
71
44
36
04

Fonte:
PONTA GROSSA (2006)

Observa-se que 6,12% da população maior de 15 anos é analfabeta, sendo
incapaz de ler e escrever um bilhete simples, condição qualificada como
“razoável” pelos indicadores máximo e mínimo nacional (IBGE, 1996).
A Tabela 35 mostra a taxa de freqüência à escola ou creche.

1

Os indicadores mínimos e máximos nacionais classificam os parâmetros segundo as
seguintes classes: “emergencial”, “problema”, “razoável” e “desenvolvimento”.
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Tabela 35
TAXA DE FREQÜÊNCIA À ESCOLA OU CRECHE, POR FAIXA ETÁRIA, EM PONTA GROSSA – 2002
0 A 3 ANOS
6,94

4 A 6 ANOS
50,19

7 A 14 ANOS
96,97

15 A 17 ANOS
74,54

18 A 22 ANOS
36,77

MAIS DE 22 ANOS
6,00

Fonte:
IPARDES (2004)

Ponta Grossa é o município que apresenta as maiores quantidades de
estabelecimentos de ensino da mesorregião Centro-Oriental (Tabela 36). A maior
parte das pré-escolas é particular, mas os ensinos fundamental e médio possuem
predominância de estabelecimentos públicos, tanto em relação ao número de
estabelecimentos como ao de matrículas (Tabela 37). Existem, no total, 69.468
alunos matriculados no sistema como um todo (IPARDES, 2004).
Tabela 36
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, EM PONTA GROSSA – 2005
PRÉ-ESCOLA
Público
Privado
16
52

ENSINO FUNDAMENTAL
Público
Privado
Total
129
21
150

Total
68

E

MÉDIO,

SEGUNDO

ENSINO MÉDIO
Público
Privado
21
9

Total
30

Fonte:
INEP (2006)

Tabela 37
ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO, SEGUNDO
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, EM PONTA GROSSA – 2005
PRÉ-ESCOLAS

ENSINO FUNDAMENTAL
PRIMEIRA A QUARTA
QUINTA A OITAVA

ENSINO MÉDIO

Públ

Priv

Total

Públ

Priv

Total

Públ

Priv

Total

Públ

Priv

Total

621

2.820

3.441

26.306

3.177

29.485

19.883

3.203

23.086

10.760

2.696

13.456

Fonte:
INEP (2006)

Atualmente, o meio rural conta com escolas rurais em sedes administrativas que
podem abranger um número maior de alunos, proporcionando melhor qualidade
de

ensino

e

abrangendo

maior

número

de

alunos.

São,

ao

todo,

6
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estabelecimentos, com predominância na educação infantil e no ensino
fundamental, totalizando 1.066 alunos.

2.5. 2.3
CULTURA, ESPORTE E LAZER
O Município de Ponta Grossa possui 12 estabelecimentos de cultura, arrolados no
Apêndice 1.5.
Em relação a equipamentos esportivos e de lazer, a cidade conta com 5 estádios
de futebol, 21 ginásios esportivos, 9 piscinas locais, 10 mini-ginásios esportivos, 62
campos de futebol, 9 campos de grama sintética, 3 pistas de skate, 18 praças
públicas, além do Complexo Esportivo Governador Manoel Ribas (cf. Apêndice 1.5).

2.5.2.4
SEGURANÇA
A estrutura Polícia Civil é composta pela Sede da Delegacia Central, sediada na
13ª Subdivisão Policial, por 4 distritos policiais, 12 Sedes de Comarcas em municípios
vizinhos, e ainda por 3 Delegacias Especializadas (da Mulher, de Proteção ao
Adolescente e Anti-tóxicos). Esta estrutura atende 18 municípios com população
aproximada de 700.000 habitantes (cf. Apêndice 1.5).
A Polícia Militar, atuante no policiamento preventivo e ostensivo de forma
complementar à ação da anterior, exerce ainda policiamento de trânsito e
comunitário.

Sua

estrutura,

com

sede

em

Ponta

Grossa,

atende

a

810.000 habitantes, subdividido em 4 Companhias e Corpo de Bombeiro.
O Exército Brasileiro possui instalações no município, sendo composto pelo
13º Batalhão de Infantaria Armada e pela 5ª Brigada de Cavalaria Blindada.
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