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Prezados senhores 

Carlos Massa Ratinho Júnior - Governador do Estado do Paraná  

Rafael Greca de Macedo - Prefeito de Curitiba 

 

Questiono Vossas Excelências sobre a manutenção da prova da primeira fase do 

Concurso da Polícia Civil do Paraná (PCPR), que será realizada em Curitiba e Região 

Metropolitana no próximo domingo, dia 21 de fevereiro, e que conta com 106 mil inscritos 

vindos de todos os estados brasileiros.  

No momento em que nosso país vive o drama causado pelo elevado número de 

contaminação e mortes decorrentes da COVID-19, com leitos de UTI lotados e novas 

variantes que estão disseminando o vírus de forma ainda mais avassaladora, manter o 

certame é, no mínimo, um ato que traz elevado risco para os participantes, para Curitiba e 

para o Paraná.  

A decisão de se manter a prova vai na contramão da ação conjunta movida pelo 

Ministério Público do Trabalho do Paraná (MPT-PR), Defensoria Pública do Estado do 

Paraná (DPE-PR) e Defensoria Pública da União (DPU), que recomenda o adiamento do 

teste para quando a taxa de contaminação da Covid-19 estiver menor, com a curva 

decrescente de óbitos e que uma parcela significativa da população já tenha sido vacinada. 

Entendo a necessidade do processo seletivo para a recomposição dos quadros da 

Polícia Civil, mas promover o grande fluxo de circulação de pessoas em mais de 300 locais 

de prova neste momento é uma temeridade.  

É de se questionar por que o Governo do Estado, promotor do concurso, manteve a 

realização da prova que atrairá milhares de pessoas ao nosso estado neste final de semana, 

apesar de todas as medidas restritivas que foram adotadas pelo próprio governo estadual, 

com razão, durante o Carnaval.   

 
 
Excelentíssimo Senhor  
CARLOS ROBERTO MASSA JÚNIOR  
Governador do Estado do Paraná  
Curitiba – PR                                
 

 
 
Excelentíssimo Senhor  
RAFAEL GRECA DE MACEDO 
Prefeito de Curitiba 
Curitiba – PR 
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Ao mesmo tempo, como a Prefeitura Municipal de Curitiba, que vem adotando 

diversas medidas de contenção da disseminação do vírus, permitiu que a prova fosse 

realizada em nossa capital? 

Diante deste contexto, questiono ao nosso governador e ao prefeito: quais medidas 

sanitárias serão tomadas posteriores à realização da prova para assegurar que as escolas 

que receberão os candidatos no domingo estejam seguras para o retorno de nossas 

crianças, adolescentes, jovens, adultos e profissionais da educação ao ambiente escolar na 

segunda-feira? 

Na expectativa de que os órgãos responsáveis se pronunciem, ressalto a 

necessidade de que medidas de prevenção sejam tomadas para garantir a segurança da 

comunidade escolar que já foi severamente penalizada ao longo dessa pandemia.  

Cordialmente,  

 

 

         Senador FLÁVIO ARNS 

 

  

 
 
 


