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DIÁRIO DOS CAMPOS

Um a cada três habitantes
de PG está inadimplente

CONCURSO

ECONOMIA

Levantamento feito pelo Serasa a pedido da reportagem do Diário dos 
Campos revelou que 119.574 ponta-grossenses deixaram de pagar

R$ 562 milhões em dívidas. Considerando a população total da cidade, e 
não apenas a adulta, 33,32% dos ponta-grossenses estão inadimplentes. É 

o segundo maior percentual entre as cinco maiores cidades do 

Paraná. Só fi ca atrás de Cascavel (38,74%). O valor médio das dívidas 
não pagas na cidade é a menor do Estado (R$ 1.368,00). A maior é de 
Maringá (R$ 5.844,24). Durante a pandemia, a inadimplência em Ponta 
Grossa cresceu 9%, foi a maior alta entre as cinco cidades. A menor foi em 
Londrina (6,5%). Os números são de janeiro a outubro deste ano.Cidade 4A

DOMINGO

‘Atléticos’
inciam decisão

da Copa do
Brasil no 
Mineirão

Esporte 1B

PANDEMIA

FMS informa
dois óbitos e

12 novos casos
de covid em
em 24 horas

Cidade 7A

ACERVO ENRIQUECIDO - A Prefeitura de Ponta Grossa comprou, por meio de 
licitação, R$ 686 mil em livros de literatura para as 149 unidades educacionais da 
rede municipal. São 19,8 mil livros que vão enriquecer as bibliotecas escolares e a 
imaginação de crianças como a de David de Souza Dias, 8 anos (foto),  que adora 

o “Macacote e Porco Pança”. Cidade 6A

NATAL SEM LUZES – Não foi só PG que levou calote da empresa de São 
José dos Pinhais, que venceu a licitação de R$ 847 mil para decorar o Parque 
de Olarias. Balneário Camboriú, com contrato de R$ 1,4 milhão, Navegantes e 

Piçarras também fi caram sem os enfeites. Na Escola Egdar Zanoni, Papai Noel fez 
a festa. Apresentações nas praças começam na segunda-feira. Cidade 7A

LITERATURA PAPAI NOEL

Entre os 12 anteprojetos inscritos no concurso público promovido pela Prefeitura de Ponta Grossa, venceu o de um ponta-grossense radicado em Curitiba, 
que contou com profi ssionais de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. A meta é inaugurar o Mercado no aniversário de 200 anos. Cidade 6A

Mercado Municipal de Ponta Grossa já tem anteprojeto
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A ampliação deverá ser por meio de contratações do programa federal Médicos Pelo Brasil, em 2022. Estão previstos 21,5 mil médicos para 
atuar em 5.233 municípios brasileiros. Desses, 22 são para Ponta Grossa. Cidade 6A

PONTA GROSSA

Quantidade de médicos na atenção primária deve aumentar de 92 para 114 
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