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Azul planeja operar
voo noturno em PG
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O assessor da presidência da Azul Linhas Aéreas, Ronaldo Veras, 
confi rmou ontem em entrevista exclusiva ao Diário dos Campos que a 
partir de 21 de dezembro a cidade passará a ter três voos semanais para 

Congonhas (Campinas) e revelou que a empresa estuda a implantação 
de voos noturnos na cidade. “O aeroporto de Ponta Grossa está muito 

bem trabalhado e assim que conseguir executar as adequações que faltam 
pretendemos colocar também 

um voo noturno da Azul”, adiantou o representante da companhia. 
A prefeita Elizabeth Schmidt também participou da entrevista 
transmitida ao vivo pelo portal dcmais e disse que a prefeitura aguarda
 a liberação dos trâmites burocráticos e que “logo será dado início às 
obras de mais de R$ 30 milhões, com a construção de nova taxiway, 
ampliação do pátio de aeronaves, estacionamento de veículos e um 
terminal de passageiros”.Cidade 4A
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DIÁRIO DOS CAMPOS
As 399 cidades do Paraná registraram pelo menos um óbito por covid, mas proporcionalmente Salto do Itararé ocupa o topo do ranking, com 764 mortes por 100 mil 

habitantes. Quanto ao número de casos, Kaloré lidera. Confi ra também comparativo entre as cinco maiores cidades: Ponta Grossa fi ca no meio. Cidade 7A
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Variação
Dia - 0,50%
Pontos 102.426
Mês  - 1.03%

Dia 17:  0,4556%
Novembro: 0,44%
No ano: 2,48%

Compra: R$ 5,5391
Venda: R$ 5,5397

R$ 319.862,00 Fonte: Banco Central do Brasil

Compra: R$ 6,2852
Venda: R$ 6,2881 Infl ação (12 meses) 10,67%

Taxa Selic: 7,75%
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NOITE VIOLENTA NO BOA VISTA - Um adolescente de 17 anos foi morto com facadas no tórax e um jovem de 
21 anos foi executado com cerca de 15 tiros em Ponta Grossa na noite de quarta-feira. O corpo do adolescente foi 

encontrado ontem de manhã, próximo à linha férrea, e o outro na frente de um bar, na noite anterior. Os dois foram 
no bairro Boa Vista. Os suspeitos dos disparos usavam uniformes de garis. Cidade 6A

Pesquisadores de várias 
instituições apresentaram ontem 
a descrição de uma nova espécie 

de dinossauro, descoberta em 
Cruzeiro do Oeste, no noroeste do 
estado, batizada de Berthasaura 
leopoldinae (reconstituição). Tem 
cerca de 1m de cumprimento e 

não possui dentes. Brasil 1B

Com investimentos previstos 
acima de R$ 105 milhões, o 

Departamento de Estradas de 
Rodagem do Paraná publicou 

ontem edital visando a contratar 
empresas de guincho, para atender 
as rodovias do Anel de Integração 

após o encerramento dos contratos
de concessão. Paraná 8A

Saiba onde a covid mais contagiou e mais matou no Paraná
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