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Campanha da Fraternidade foca no diálogo

Cafelândia inicia aulas no sistema híbrido

Após quase um ano afastados das cadeiras e carteiras escolares,
o primeiro grupo de alunos retornaram hoje (18) aos bancos escolares em Cafelândia. O sistema híbrido, adotado por 60% dos pais
cafelandenses possibilita a permanência presencial da criança
uma semana e na semana seguinte que a criança possa acompanhar de casa, de forma remota às aulas.
Ontem, quinta-feira (18) as escolas municipais receberam os
primeiros alunos (metade da sala) ao retorno. “Um dia de muita

emoção, mas um dia de experiência, afinal, tudo agora passa
a ser novo para todos. Nossas
crianças têm espaço delimitado. Precisam usar máscara o
tempo todo que estão na escola, trazer a garrafinha de água e
ainda higienizar-se corretamente. Ao entrar é ainda aferido a
temperatura. Sabemos que são
regras e mudanças para todos,
mas acreditamos que conseguiremos retornar de forma segura
para todos”, destacou a secretária de Educação e Cultura,
professora Rozane Pitol. Ainda
segundo a secretária todos os
pais foram chamados a escola e
orientados quanto aos cuidados que estão sendo tomados.
Para o prefeito de Cafelândia,
Dr. Culestino Kiara, o retorno
a aulas é indispensável, mas o
cuidado é necessário. “Estamos

retomando gradativo, de forma
que consigamos atender à todas as crianças com segurança.
Um protocolo sanitário foi criado e é importante que ele seja
respeitado, não só nas escolas,
mas que os pais reforcem em
casa os cuidados”, afirmou.

Transporte
Em relação ao transporte escolar, nesse primeiro momento
será feito apenas para os estudantes que residem na área
rural. “Estaremos priorizando
os alunos da zona rural, devido
ao distanciamento mínimo que
precisaremos manter entre os
passageiros e esses residirem
mais longe. Pedimos aos pais
que nesse momento, aqueles
que conseguirem levar seus

filhos da casa para a escola,
os que residem na cidade,
que assim façam”, observou a
secretária.

Cmeis
De acordo com a secretária
de Educação, o retorno dos
Centros de Educação Infantil
– CMEIS – aconteceu hoje também para as crianças de três
anos. Na próxima semana, as
crianças de dois anos voltarão
também de forma gradativa.
“Os Cmeis as resoluções são
um pouco diferentes. Estamos
seguindo todas às orientações
do Estado. Não voltarão nesse
primeiro momento as crianças
de 0 a 1 ano e 11 meses”, informou a secretária.

2

Jornal Integração

EDIÇÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021zz-

3

Jornal Integração

EDIÇÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021

Campanha da Fraternidade foca no diálogo

CLIQUE NA IMAGEM PARA ASSISTIR AO VÍDEO NO YOUTUBE

como a “Negação da ciência” durante a pandemia do novo Coronavírus; a atuação do governo federal
no combate à Covid-19; Igrejas que
não respeitaram o distanciamento social; e a cultura de violência
contra mulheres, negros, indígenas e
pessoas LGBTQI+.

Iniciada na quarta-feira 17, a Campanha da Fraternidade deste ano já
fez barulho antes mesmo do início
da quaresma durante o período
de lançamento. O tema para 2021 é
justamente para buscar a harmonia
nessa polarização que tomou conta
do país desde a última eleição e parece não agradar àqueles estocados
na ala radical. A proposta é enaltecer
o diálogo, assim como Cristo fazia
em suas pregações para promover
amor e fraternidade. O tema muito
bem pensado e pertinente neste
momento em que o Brasil passa por
uma grande crise de saúde, na política e nas instituições, sem contar na
educação, economia e meio ambiente. Sem diálogo não há harmonia,
nem desenvolvimento e isso é tudo
o que pessoas radicais adoram para
poder espalhar fake News e engajar
a teoria da conspiração. Vale lembrar
que os fascistas fazem propaganda
de que o comunismo vai se sobressair em nosso país desde os anos 50.
Isso é como acreditar em Papel Noel
ou no coelho da Páscoa.
A Campanha da Fraternidade é
realizada anualmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) no período da Quaresma.
A cada cinco anos é promovida de
forma ecumênica em conjunto com
outras denominações cristãs, quando a escolha do assunto não recai
somente sobre um colegiado da
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, mas sim a membros do Con-

selho Nacional das Igrejas Cristãs do
Brasil (Conic) – também integrado
pelos católicos.
A ação tem como objetivo despertar a solidariedade dos seus fiéis
e da população em geral em relação
a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando
soluções. A cada ano é escolhido
um tema, que define a realidade
concreta a ser transformada, e um
lema, que explicita em que direção
se busca a transformação.
A campanha da fraternidade é
tradicionalmente realizada pela Igreja Católica em parceria com instituições cristãs desde a década de 1960.
O texto-base é escrito por membros
do Conselho Nacional de Igrejas
Cristãs do Brasil (Conic) e passa pelo
aval da direção-geral da CNBB.
Neste ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
lançou a Campanha oficialmente
nesta quarta-feira (17), com o tema
“Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” e o lema “Cristo é a nossa
paz: do que era dividido fez uma unidade”. O lançamento do tema ocorre
sempre na quarta-feira de cinzas
quando tem início a Quaresma. O
assunto é difundido nas celebrações
e programações da comunidade
religiosa.
O texto-base deste ano coloca em
pauta alguns pontos importantes,

O texto cita os dados do Atlas da
Violência 2020. Segundo a publicação, em 2018 “420 pessoas LGBTQI+
foram assassinadas. Destas, 164
eram pessoas trans”. O texto pontua
que “esses homicídios são efeitos do
discurso de ódio, do fundamentalismo religioso, de vozes contra o reconhecimento dos direitos das populações LGBTQI+ e de outros grupos
perseguidos e vulneráveis”. Ainda
aborda que “o governo brasileiro não
adota políticas efetivas no combate
à Covid-19”, e que a pandemia “dilacerou famílias e deixou espaços vazios na cultura nacional”. Diz ainda
que “algumas igrejas reivindicaram
o direito de permanecerem abertas,
realizando suas celebrações, apesar
das aglomerações causarem contaminações e mortes”.
O negacionismo também é alvo
de reprovação no documento. Em
um trecho, as autoridades religiosas
afirmam que “teorias conspiratórias
de que a Covid-19 fora desenvolvida
em laboratório, na China, contribuíram para fomentar a luta geopolítica,
bem como a xenofobia”.

Reação
Após a divulgação do texto-base, o
posicionamento da CNBB e do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do
Brasil (Conic) foi criticado nas redes
sociais por parte de alguns internautas. A defesa explícita e inédita à
população LGBTQI+ provocou a ira
de conservadores brasileiros contra
os organizadores da Campanha da
Fraternidade. Diante disso, a Campanha passou a ser alvo de movimentos
de desinformação nas redes sociais
e que ainda defendem que fiéis não
façam doações para a campanha, que
também tem como objetivo arrecadar
recursos para melhorias nas igrejas e
projetos sociais.
Abordar temas espinhosos não é
novidade do projeto – que tem como
premissa mobilizar comunidades de
base e paróquias em todo o Brasil para
debater um assunto ao longo do período da quaresma. Já foram colocados
como tema os encarcerados (1997), a
discriminação racial (1988), o tráfico
humano (2014), e o desemprego (1999).
Parte do público que não apoia
o tema afirma que o documento foi
escrito por apenas uma pessoa. Em
nota, o Conic afirmou que a redação
“foi resultado de um processo coletivo
de construção, que iniciou no final de
2019” e que “teve participação direta
de pessoas de diferentes áreas do conhecimento, em especial, sociologia,
ciência política e teologia”.
Giovanna Trevelin – Jornal Integração
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O labirinto de impostos a cada início
de ano pesa no bolso do brasileiro
caixa suficientes para a operação
no próximo ano. Esses recursos são
provenientes de pagamentos realizados em anos anteriores e que não
foram utilizados.
Atualmente, o valor arrecadado
pelo DPVAT é distribuído da seguinte forma:
50% são destinados ao pagamento das indenizações;
45% vão para o Ministério da
Saúde (pagamento do atendimento
médico de vítimas);
5% vão para programas de prevenção de acidentes.

Todo início de ano, o brasileiro já
aguarda a lista de impostos para pagar: IPTU ou ITR, IPVA, DPVAT, IRPF
e diversas outras taxas que pesam
no bolso do contribuinte e podem
prejudicar o orçamento familiar.
Dados do Impostômetro brasileiro informam que, até o fechamento desta matéria, foi arrecadado aproximadamente 390 bilhões
em impostos no Brasil. Só no estado
do Paraná, em 2021 foram arrecadados mais de 21 bilhões de reais, equivalente a 5,59% do total nacional.
Engana-se quem pensa que
pode adiar esses pagamentos ou
até mesmo ignorá-los. Caso o contribuinte não quite estas taxas obrigatórias, os juros podem elevar ainda mais a dívida, além da restrição
para compras e financiamentos e
inclusão dos dados em órgãos de
Dívida Ativa.
Entenda melhor os principais
impostos e a maneira mais fácil de
executar os pagamentos listados
aqui:
IPTU
O Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) é o imposto cobrado
de todas as pessoas que possuem
algum imóvel em área urbana. Para
os donos de propriedades em área
rural, é cobrado o Imposto Territo-

rial Rural (ITR).
Cada município define o valor
a ser pago pelo contribuinte de
acordo com o tamanho do imóvel,
e assim, também é responsável por
decidir sobre isenção, descontos e
outras particularidades desse imposto.
“Nesses casos [de isenção], são
cidadãos de baixa renda, aposentados, pensionistas ou beneficiários
de programas como o BPC (Benefício de Prestação Continuada). Além
disso, requisitos como o imóvel ser
usado como residência, estar dentro de uma faixa de preço e o beneficiário não ter outros bens imobiliários também devem ser atendidos”,
explica a educadora financeira da
Mobills, Larissa Brioso.
Em Cafelândia, as guias para pagamento do IPTU foram disponibilizadas no portal (www.cafelandia.
pr.gov.br), ou fisicamente no setor
da Tributação, junto ao Paço Municipal.
“É importante que o contribuinte fique atento às datas de vencimento, bem como ao desconto que
será oportunizado para quem optar
pelo pagamento à vista, evitando
assim ficar em dívida ativa com o
município. Todo valor arrecado
através do pagamento do IPTU é revertido em benefício para a própria

comunidade”, destacou o secretário de Governo e Finanças, Claudemir Camilo.
O IPTU 2021 poderá ser quitado
à vista, com desconto de 10% até o
dia 10 de maio; ou com desconto de
5% até o dia 10 de junho. Quem optar
pelo parcelamento, pagará em seis
vezes nas respectivas datas: 10/06;
12/07; 10/08; 10/09; 11/10 e 10/11.
Em relação aos carnês dos moradores da comunidade Central
Santa Cruz, “os proprietários poderão retirar no Posto de Saúde de
Central Santa Cruz. É importante
que os que vierem retirar na tributação, tenham em mãos o carnê
do exercício anterior, ou algum documento com os dados do imóvel,
quadram lote, bairro e nome do
proprietário”, informou Camilo.
Dúvidas também podem ser
sanadas na prefeitura através do
telefone (45) 3241-4300, junto ao departamento da Tributação.
DPVAT
Os donos de veículos podem
comemorar um gasto a menos em
2021: Danos Pessoais por Veículos
Automotores Terrestres (DPVAT).
De acordo com a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), não haverá cobrança em 2021
porque o DPVAT tem recursos em

IPVA
O Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores (IPVA) é
um imposto estadual, sendo assim,
cada estado é responsável pelo seu
recolhimento.
A taxa é cobrada de cada veículo automotor no país, sejam eles
carros, motos, caminhões e outros
tipos de veículos motorizados que
circulam por via terrestre. O valor
arrecadado com o IPVA é utilizado
como recursos a serem aplicados
em diversas áreas, entre elas, saúde, educação, segurança, etc. O imposto pode ser recolhido pelo site
http://www.fazenda.pr.gov.br/ para
pagamento à vista com desconto
de 3% ou parcelado em até cinco
vezes.
A quitação do IPVA é requisito
obrigatório para emissão do certificado de licenciamento de veículo
pelo Detran/PR. De acordo com a

Agência Estadual de Notícias, no
Paraná, em torno de 4,5 milhões de
veículos devem pagar imposto este
ano. Destes, aproximadamente 1,2
milhão de proprietários optaram
pelo pagamento à vista.
Imposto de renda
De acordo com a Receita Federal, o imposto de renda incide
sobre a renda e os proventos de
contribuintes residentes no país
ou residentes no exterior que recebam rendimentos de fontes no
Brasil. Quem recebeu, ao longo de
2020, mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis precisa emitir
a declaração.
Apesar de não ter sido divulgado oficialmente, o prazo para a entrega da declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física 2021 é previsto
para acontecer entre 1º de março
até 30 de abril.
Enquanto isso, o contribuinte
deve ficar preparado com todos os
documentos para não correr o risco
de perder o prazo. São solicitados
dados de renda, comprovantes de
bens e direitos, rendas variáveis, recibos de pagamentos e deduções
efetuadas e informações pessoais.
A lista completa dos documentos
necessários pode ser consultada no
site www.gov.br/receitafederal
Kelly Rocha, com informações da Prefeitura de Cafelândia e
Agência Estadual de Notícias.
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Processos seletivos do IBGE abrem
11.751 mil vagas em várias cidades do PR
O IBGE divulgou hoje (18) dois
editais de Processos Seletivos Simplificados (PSSs) para os cargos de
Recenseador, Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário
Supervisor (ACS). Os aprovados nos
certames serão contratados para
trabalharem no Censo Demográfico
2021.
O total de vagas destinadas ao
Paraná é de 11.751, sendo 10.431 para
o cargo de Recenseador, que exige
nível fundamental completo, e 1.320
para as funções de nível médio,
distribuídas da seguinte forma: 390
para ACM e 930 para ACS.
Para quase todos os municípios
do Paraná haverá vagas disponibilizadas nos PSSs, mas entre os dez
mais populosos a distribuição ficou
assim:

O período de inscrições é de 19
de fevereiro a 15 de março para os
cargos de ACM e ACS e de 23 de
fevereiro a 19 de março para o cargo
de Recenseador. A taxa de inscrição
é de R$ 25,77 para o cargo de Recenseador e de R$ 39,49 para os cargos
de ACM e ACS. As insricções devem
ser feitas exclusivamente no site do
Cebraspe (www.cebraspe.org.br/concursos).
A data da prova para os cargos de
ACM e ACS está prevista para 18 de
abril e para o cargo de Recenseador
em 25 de abril. As provas serão realizadas em todos os municípios em
que houver vagas. O resultado final
dos PSSs deve ser divulgado no dia
27 de maio.
Para o cargo de Recenseador, a
convocação para o treinamento e

composto por duas etapas: autoinstrução e curso presencial. Ao final da
etapa presencial, o candidato realizará o Teste Final do Treinamento,
cujo resultado será representado em
percentual de acertos. O candidato
que não obtiver o mínimo de 50% de
acertos e, pelo menos, 80% de frequência no treinamento será eliminado
do processo seletivo. Os candidatos
que alcançarem 80% de frequência
no treinamento presencial farão jus a
uma ajuda de custo.
Números nacionais
Os PSSs do IBGE para o Censo
Demográfico 2021 são o maior evento do gênero para contratação de
pessoal do país, com vagas disponibilizadas em praticamente todos os
municípios brasileiros. São ofertadas
mais de 204 mil vagas, sendo 181.898
para o cargo de Recenseador, 16.959
para o cargo de Agente Censitário
Supervisor e 5.450 para o cargo de
Agente Censitário Municipal.
Funções dos cargos
O Recenseador é o responsável
por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de entrevistas com os
moradores. Em contato direto com o
público, ele representa o IBGE para a
sociedade.

O vencimento é de R$ 2.100,00
para o cargo de Agente Censitário
Municipal e de R$ 1.700,00 para
Agente Censitário Supervisor. Para o
cargo de Recenseador, a remuneração será por produtividade, calculada com base em critérios relacionados às visitas aos domicílios (número
de unidades visitadas, taxa de remuneração dos setores censitários, número de questionários respondidos
e número de pessoas recenseadas).
O cargo de Recenseador não exige horário fixo, mas deve-se cumprir
jornada semanal de pelo menos 25
horas, que podem ser distribuídas
inclusive nos feriados e finais de
semana. Já os cargos de ACM e ACS
possuem jornada de 40 horas semanais.

contratação está prevista para o mês
de julho de 2021. Para essa função,
o contrato tem previsão de duração
de até 3 meses, podendo ser prorrogado, com base nas necessidades de
conclusão das atividades do Censo e
na disponibilidade de recursos orçamentários. Já para os cargos de ACM
e ACS, a previsão de contratação é
para 31 de maio e a duração do contrato é de até 5 meses, podendo ser
prorrogado.
Treinamento
Para o cargo de Recenseador
haverá treinamento de caráter eliminatório e classificatório, cuja duração
será de 5 dias, com carga horária de
8 horas diárias. O Treinamento será

O Agente Censitário Municipal
(ACM) gerencia o Posto de Coleta e,
durante todo o trabalho do Censo
Demográfico 2021, estará à frente de
dois tipos de ações: administrativas
(que são relativas ao controle e à
gestão dos recursos humanos e materiais do Posto de Coleta); e técnico-operacionais, nas quais desempenha o papel de gestor de uma equipe
de Agentes Censitários Supervisores
e Recenseadores em que acompanhará e orientará a Coleta de Dados.
O Agente Censitário Supervisor
(ACS) exerce as tarefas de supervisão
da operação censitária, com foco nas
questões técnicas de informática e
administrativas. Está subordinado ao
Agente Censitário Municipal (ACM).
Sua principal função é acompanhar,
avaliar e, sobretudo, orientar os Re-

censeadores durante a execução
dos trabalhos de campo.
Medidas de segurança para o
Censo Demográfico 2021
Protocolos de saúde serão aplicados em todas as etapas da operação censitária, incluindo processos
seletivos, treinamento, ocupação
de postos de coleta, visita aos domicílios, transporte e armazenamento
de insumos. Para isso, o IBGE realiza
benchmark com a experiência do
TSE (eleições 2020), além de outras
organizações da iniciativa privada.
O Cebraspe, junto ao IBGE, está
trabalhando na estruturação de
protocolo sanitário para garantir a
segurança de todos os candidatos
e dos trabalhadores que atuarão na
aplicação das provas dos PSSs. Este
protocolo vai considerar necessariamente: uso obrigatório de máscaras
por todos; uso de outros EPIs (Equipamentos de Proteção Individual)
necessários pelos aplicadores das
provas; distanciamento seguro entre
candidatos e aplicadores de prova;
disponibilização de álcool em gel em
todos os locais de prova; higienização de locais de prova e equipamentos; redução máxima do contato entre as pessoas; medidas para evitar
aglomerações; respeito às legislações
locais.
Adiamento do Censo em 2020 e
cancelamento da seleção
Com o adiamento do Censo para
2021 devido à pandemia de Covid-19,
os processos seletivos para ACM,
ACS e Recenseadores abertos em
2020 foram cancelados. Quem se
inscreveu na seleção do ano passado não está com a inscrição garantida para os processos seletivos deste
ano. É preciso fazer nova inscrição e
pagar a taxa para garantir a participação.
Desde maio do ano passado, os
inscritos na seleção cancelada podem solicitar o reembolso da taxa de
inscrição através da Central de Atendimento do IBGE, pelo telefone 0800
721 8181. A ligação é gratuita.
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Copacol avança em eficiência e
competitividade através da tecnologia
A agilidade é fator determinante
para gerar economia nas operações,
eficiência nas atividades e a conquista
de novos mercados. Do atendimento aos
cooperados, passando pela produção,
processamento, industrialização até
chegar ao consumidor final, as plataformas do sistema de gestão empresarial
são ferramentas essenciais para a integração, a rastreabilidade e a segurança
dos processos.
Visionária na implantação de novas
tecnologias, a Copacol (Cooperativa
Agroindustrial Consolata), cresce de forma sustentável e em 2020 deu um importante passo na modernização da sua
plataforma, com a implantação da nova
versão do SAP HANA. “Como membro
do time que implantou o SAP na Copacol em 2000, foi uma satisfação fazer
parte deste momento, em que a Copacol
e a SAP reforçam esta parceria de sucesso. Com a nova versão do SAP, a Copacol
inicia um novo ciclo de modernização
dos sistemas, inovação e otimização dos
processos”, relata Marcos Alessandro
Silva, superintendente Administrativo e
Financeiro.
Frente as constantes transformações
no cenário digital e as novas demandas
dos negócios, o sistema SAP da Copacol
passou por uma importante atualização.
Em janeiro de 2021, entrou em operação
a nova versão do SAP HANA, que utiliza
tecnologia de banco de dados em memória com alto desempenho, projetado
para processar grande volume de dados,
aumentando assim significativamente a
performance na emissão de documentos, no atendimento aos clientes internos e externos, nos fechamentos e na
extração de informações para suportar
a tomada de decisões. “Após planejamento e detalhamento do projeto, foram
iniciadas as atividades de migração para
a nova versão do SAP, sendo concluídas em dezembro de 2020. A Copacol
foi uma das primeiras cooperativas a
utilizar o SAP no Brasil e, com esta atualização, a plataforma fica preparada para
executar novas e importantes ferramentas, trazendo maior eficiência e dinamismo para os processos e negócios da cooperativa”, explica Paulo Roberto Anzolin,

gerente de TI.
Também foram realizados investimentos na infraestrutura de data center,
com aquisição de modernos servidores
e equipamentos de rede de alta velocidade, para suportar e garantir a melhor
performance para a nova versão do SAP.
Alinhado ao planejamento estratégico, o projeto ocorreu ao longo do ano
de 2020, com a participação e o compromisso de todos os setores da cooperativa, resultando em uma implantação de
sucesso. “Nossa proposta é levar produtos e serviços de qualidade aos nossos
consumidores. Para que isso aconteça,
contamos com um sistema eficiente
em nossas operações. Com este investimento em tecnologia da informação,
continuamos a oferecer um serviço ágil
e prático no atendimento aos cooperados e também nas atividades internas da
Cooperativa”, afirma o diretor presidente,
Valter Pitol.

