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DIÁRIO DOS CAMPOS

PG recebe R$ 21,6 mi 
em repasses estaduais
Em fevereiro, Ponta Grossa recebeu R$ 21,6 
milhões em repasses feitos pela Secretaria 
Estadual da Fazenda, segundo os dados do 
Sistema Integrado de Acompanhamento 

Financeiro. O valor é o sexto maior entre os 
municípios paranaenses. No ano, Ponta Grossa 

recebeu R$ 62,3 milhões. Cidade 3A

RECURSOS

Prefeitos da região 
aderem a consórcio

Dos 19 municípios que integram a Associação 
dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), 

15 já manifestaram interesse e assinaram 
protocolo de intenções para participar de um 

consórcio público articulado pela Frente Nacional 
dos Prefeitos (FNP), para compra de vacinas 

contas a covid-19.  Cidade 3A

VACINA

Caminhoneiro escapa de queda de ribanceira
O motorista de um caminhão carregado com iogurte escapou por muito pouco de um acidente mais 

grave, na tarde dessa quinta-feira (4), em Ponta Grossa. O veículo disparou em descida na Avenida 
Melvin Jones, no Bairro Chapada, e tombou às margens da via. Por muito pouco o caminhão não 

despencou do alto de um barranco com pelo menos 10 metros de altura, de onde só se viam as copas 
das árvores. Apesar dos danos materiais, o condutor do veículo não sofreu nenhum arranhão. Cidade 6A

SUSTO

Ovo é o vilão da cesta 
básica em fevereiro

O preço da cesta básica caiu em 0,53% e 
passou a custar R$ 663,67, em fevereiro. Em 

uma família com renda mensal de apenas um 
salário mínimo, a cesta básica representa um 

gasto de cerca de 63,51%. O vilão nos preços foi 
o ovo, que teve aumento de 23,57%, conforme 

pesquisa da UEPG.  Cidade 8A

PREÇOS 

Fechamento do comércio 
gera protestos na região

DECRETOS

Em meio aos altos números 
de contágio, mortes e 
internamentos atribuídos à 
covid-19, o fechamento do 
comércio nos municípios 
vem gerando protestos e 
ações judiciais na região 
dos Campos Gerais. “Nosso 
comércio também está na 
UTI”, dizem empresários de 
Ponta Grossa que fi zeram 
manifestação no centro da 
cidade, preocupados com as 
consequências econômicas 
dos decretos que restringem 
o comércio desde sábado 
(27). Em Imbituva, decreto 
municipal que permitiu a 
abertura de serviços não 
essenciais durou um dia. 
Em Castro, a Justiça decidiu 
manter as portas das lojas 
fechadas. Cidade 7A

SAÚDE

Paraná reafi rma 
compromisso 
de distribuir 

oxigênio
Cidade 6A

FECHAMENTOS

Paraná já 
vistoriou mais 

de 3 mil 
estabelecimentos

Paraná 1B

COVID-19

Fila de espera 
por UTI tem 
mais de 700 
paranaenses

Cidade 6A

FUTEBOL 

Federação 
adia mais 

uma rodada 
do Paranaense

Esportes 6B
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