
Cobrança de pedágio
é suspensa. E agora?

RODOVIAS

A partir de domingo, temporariamente não haverá mais cobrança de 
pedágio nas rodovias estaduais e federais do Anel de Integração do 

Paraná. O motivo é o vencimento dos contratos com as concessionárias 
assinados em novembro de 1997 e, enquanto não for feito o leilão das 

concessões em novo modelo, não haverá cobrança de tarifa.

Mas quanto tempo isso vai demorar? Quem fará a manutenção das 
rodovias? Quem prestará atendimento às vítimas de acidentes? Para 
quem ligar? Haverá socorro para casos de pneu furado, pane mecânica 
e falta de combustível? A cobrança será suspensa em todas as praças 
do Paraná? Saiba as respostas dessas e outras perguntas. Cidade 4A

Editais na página 5A

INSPIRADO NO CÉU - Ponta Grossa poderia se chamar Estrela, o primeiro nome popularizado pelos 
tropeiros que passavam pelo povoado, onde costumavam pernoitar e, deitados ao relento, se encantavam 

com o brilho do céu. Estrela tornou-se nome de uma chácara e, posteriormente, nome do bairro e de uma vila 
de Ponta Grossa, onde, desde 1977, mora Evelina Moro: “Era tudo mato”, recorda. Cidade 6A

TRATAMENTO

Dom Sergio
deve deixar

hospital
neste sábado

Cidade 7A

DECORAÇÃO

Arquiteta dá
dicas para 

casa fi car mais
fresca no verão

Imóveis 2B

FUTEBOL

Libertadores
e Série B 

terminam no
fi m de semana

Esporte 1B

SUSTENTÁVEL

Escola de PG
tem melhor
projeto do

Paraná
Cidade 5A

PANDEMIA

PG registra
cinco casos
de covid e

nenhum óbito 
Cidade 7A

SANTA CASA

Passeio de bike
e caminhada vão
ajudar pacientes 

com câncer
Cidade 7A
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DIÁRIO DOS CAMPOS
ZONEAMENTO URBANISMO

Avenida
Monteiro 

Lobato
pode ter 

trecho 
comercial

Plano Diretor 
de Ponta 
Grossa só 
deve ser 
votado no 
próximo ano

Instituto de Pesquisa
 e Planejamento

 Urbano de Ponta 
Grossa deu parecer 

técnico favorável 
à mudança de 

zoneamento de cerca 
de 3 quilômetros da 

avenida (foto), que vai 
permitir construções 

isentas de recuo frontal 
até a altura de nove 
metros. Projeto será 

votado na Câmara 
Municipal. Cidade 3A

O Plano Diretor que 
está em tramitação 
na Câmara Municipal 
desde 2019 vai demorar 
mais um pouco 
para ser votado. O 
motivo, dessa vez, é a 
reforma administrativa 
do Executivo. Com 
mudanças nas 
atribuições de alguns 
órgãos, o Plano terá que 
ser adequado por meio 
de emendas. 
Cidade 3ANo trecho da Avenida Monteiro Lobato que pode virar Zona Comercial há grandes vazios urbanos
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