
• Nesta segunda-feira as condições do tempo perma-
necem mais instáveis no centro-sul do Paraná. Ar mais 
quente e úmido sobre a região facilita a formação de nu-
vens de chuva no período da tarde, porém chove apenas 
de forma bem localizada. 
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
22/02/21............................... R$ 152,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
22/02/21.................................R$ 73,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
22/02/21................................. R$ 76,00

Fonte: Deral/Seab

Polícia Civil do Paraná afirma que houve quebra de contrato por 
parte da UFPR em suspensão do concurso público

 O delegado-geral 
da Polícia Civil do Para-
ná (PCPR), Silvio Jacob 
Rockembach, informou 
neste domingo (21) que 
o Governo do Estado do 
Paraná buscará repara-
ção dos danos causa-
dos e responsabilização 
dos responsáveis pela 
suspensão do processo 
seletivo para delegados, 
investigadores e papilos-
copistas. As provas acon-
teceriam neste domingo 
e a suspensão foi comu-
nicada oficialmente pelo 
Núcleo de Concursos da 
Universidade Federal do 
Paraná (NC-UFPR), con-

tratado para organizar o 
concurso, às 5h42, pou-
cas horas antes do início 
da aplicação.
 Em nota pública, 
emitida ainda na parte da 
manhã, a Polícia Civil in-
formou que encaminhou 
ofício ao NC-UFPR requi-
sitando os motivos que le-
varam ao cancelamento. 
Até o início da tarde, não 
havia recebido resposta.
 O Governo deve 
entrar com processo ad-
ministrativo por quebra de 
contrato contra o NC-U-
FPR. Além de indeniza-
ção no limite da Lei Fede-
ral 8.666/93, o processo 

poderá acarretar também 
o impedimento do núcleo 
de contratar com o Gover-
no do Estado do Paraná 
por dois anos.
 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior afirmou em suas 
redes sociais que essa é 
uma situação inaceitável. 
“Concursandos de todo o 
País se deslocaram para 
Curitiba e região para 
realizar o concurso. Não 
compactuamos com esse 
desrespeito”, escreveu.
 O delegado-geral 
reforçou que a decisão do 
NC-UFPR foi unilateral 
e surpreendeu a Polícia 

Civil. “Ficamos sabendo 
da suspensão junto com 
toda a sociedade, a partir 
do comunicado publicado 
pela UFPR. Mantivemos 
contato constante, desde 
novembro, e a resposta 
sempre era de que tudo 
corria dentro do planeja-
do para a realização do 
concurso. Ainda ontem à 
tarde estive pessoalmen-
te com os responsáveis 
do Núcleo de Concursos 
e não houve qualquer 
comunicado sobre even-
tuais problemas para re-
alização das provas”, sa-
lientou.
 Ele garantiu que 
o concurso será realizado 
em nova data, ainda que 
seja preciso contratar ou-
tra banca. “Temos a ne-
cessidade de contratação 
de pessoal para a Polícia 
Civil e esse concurso 
será realizado assim que 
possível”, disse.

SUSPENSÃO DAS 
PROVAS

 O comunicado 
da suspensão das ava-
liações foi publicado pelo 
NC-UFPR no final da 
madrugada deste domin-
go, e a alegação foi de 
"ausência de requisitos 
indispensáveis de segu-
rança para a aplicação 
das provas", o que colo-

caria em risco a integri-
dade das avaliações e a 
saúde dos envolvidos na 
realização do concurso. 
Porém, o delegado-geral 
da PCPR destacou que 
era de responsabilida-
de do próprio Núcleo de 
Concursos assegurar tais 
medidas.
 “Se havia falhas, 
deveriam ter relatado a 
situação, de forma trans-
parente, ainda que o 
concurso precisasse ser 
adiado. Porém, isso teria 
de ser feito com a ante-
cedência necessária para 
que os candidatos fos-
sem avisados e não fos-
sem prejudicados”, disse 
Rockembach. “Tínhamos 
a garantia, inclusive por 
escrito, que o NC-UFPR 
estava totalmente pre-
parado e em condições 
de preparar as provas. 
Agora estamos apurando 
quais foram as falhas ale-
gadas por eles”, comple-
mentou.
 Segundo o edital 
do concurso, “a data de 
realização de qualquer 
uma das fases ou etapas 
que compõem o Concur-
so Público poderá ser 
alterada, ou as provas 
serem reaplicadas em 
outra data, na ocorrên-
cia de fato que inviabilize 

sua realização ou que 
implique a sua anulação, 
como, por exemplo, de-
correntes de medidas de 
prevenção estabelecidas 
pelo Ministério da Saú-
de para o enfrentamento 
da emergência de saúde 
pública decorrente do 
Covid-19 (coronavírus). 
Nesse caso, o NC/UFPR 
convocará os candidatos 
por meio de Edital es-
pecífico para outra data 
com antecedência de 72 
(setenta e duas) horas.”
RESPONSABILIZAÇÃO
 Segundo o con-
trolador-geral do Estado, 
Raul Siqueira, cláusulas do 
contrato foram quebradas 
pelo Núcleo de Concur-
sos da UFPR, e o Estado 
buscará reparação. “Soli-
citamos à PCPR todas as 
informações para que, em 
conjunto com a instituição, 
a CGE possa adotar todas 
as medidas cabíveis de 
responsabilização por este 
ato desleal e desrespeitoso 
com todos os candidatos 
que prestariam essa pro-
va”, disse.
 “A pedido do go-
vernador, a CGE já des-
tacou seus especialis-
tas em procedimentos e 
contratos administrativos, 
bem como atos correcio-
nais da Corregedoria-Ge-

ral do Estado do Paraná 
para que todo o processo 
seja apurado, dentro do 
processo legal, e res-
ponsabilizados todos os 
atores responsáveis por 
esta tomada de decisão 
desproporcional”, refor-
çou Siqueira.

CONCURSO
 A data para a rea-
lização das provas do con-
curso da Polícia Civil do 
Paraná foi definida em 19 
de novembro, por meio de 
edital publicado no Diário 
Oficial do Estado. Os mais 
de 100 mil candidatos ins-
critos no concurso público 
da PCPR concorreriam a 
400 vagas, sendo 50 para 
delegado de polícia, 300 
para investigador de polí-
cia e 50 para papiloscopis-
ta. A realização da segun-
da etapa, com o exame de 
conhecimentos específi-
cos, estava programada 
para 11 de abril.
 Todo o calen-
dário foi finalizado após 
aprovação de um plano 
de biossegurança junto 
à Secretaria de Estado 
da Saúde, em 9 de no-
vembro. Este plano foi 
desenvolvido pela UFPR 
e normatiza as regras sa-
nitárias que deveriam ser 
seguidas.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

 A Secretaria de 
Estado da Saúde divul-
gou neste domingo (21) 

INTERNADOS
 1.580 pacientes 
com diagnóstico confir-
mado de Covid-19 estão 
internados. São 1.334 
pacientes em leitos SUS 
(671 em UTI e 663 em 
leitos clínicos/enfermaria) 
e 246 em leitos da rede 
particular (109 em UTI e 
137 em leitos clínicos/en-
fermaria).
 Há outros 1.552 
pacientes internados, 533 
em leitos UTI e 1.019 em 
enfermaria, que aguar-
dam resultados de exa-
mes. Eles estão em leitos 
da rede pública e parti-
cular e são considerados 
casos suspeitos de infec-
ção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS
 A secretaria es-
tadual informa a morte 

de mais 22 pacientes. 
São oito mulheres e 14 
homens, com idades que 
variam de 44 a 96 anos. 
Os óbitos ocorreram en-
tre 15 de janeiro a 20 de 
fevereiro.
 Os pacientes que 
foram a óbito residiam 
em Curitiba (10), Casca-
vel (3), Foz do Iguaçu (2), 
Guarapuava (2) e União 
da Vitória (2). A Sesa re-
gistra, ainda, a morte de 
uma pessoa que residia 
em cada um dos seguin-
tes municípios: Campo 
Largo, Cruzeiro do Oeste 
e Icaraima.

FORA DO PARANÁ
 O monitoramento 
da Sesa contabiliza 4.461 
casos e 86 óbitos de resi-
dentes de fora do Estado.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Covid-19 já infectou mais de 610 mil paranaenses

2.973 novos casos con-
firmados e 22 mortes em 
decorrência da infecção 

causada pelo novo coro-
navírus.
 Os dados acu-

mulados do monitora-
mento da Covid-19 mos-
tram que o Paraná soma 

610.605 casos confirma-
dos e 11.056 mortos em 
decorrência da doença.
 Os casos divul-
gados nesta data são de 
fevereiro (2.952) e janeiro 
(6) de 2021 e de abril (1), 
agosto (1), setembro (4), 
novembro (4) e dezem-
bro (5) de 2020.

VACINA
 O Paraná já apli-
cou 331.260 doses de 
vacina contra a Covid-19, 
sendo 277.707 da primei-
ra dose e 53.553 da se-
gunda dose até a última 
sexta-feira, 19 de feve-
reiro. Portanto, 277.707 
paranaenses já foram va-
cinados.
 Ao todo, o Esta-
do recebeu 538.900 do-
ses do Governo Federal 
até o momento.
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