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‘Sala do Empreendedor’ 
oferece atendimento para 

envio da Declaração Anual 
do Microempreendedor 

Individual

Com o intuito de otimizar o tempo 
e reduzir a burocracia para os empre-
endedores da Região, a Prefeitura de 
Sobral, por meio da Secretaria da Tec-
nologia e Desenvolvimento Econômico 
(STDE), está disponibilizando ao Micro-
empreendedor Individual (MEI), de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 14h, aten-
dimento personalizado para o envio da 
Declaração Anual do Simples Nacional 
(DASN),  na Sala do Empreendedor.

O documento é uma das obrigações 
anuais do MEI, pode ser emitido gra-
tuitamente na Sala do Empreendedor, 
localizada no Centro de Convenções 
de Sobral (Rua Visconde de Sabóia, 
300 – Junco), com ajuda do agente de 
desenvolvimento, ou pode ser enviado 
diretamente através do Portal do Em-
preendedor (www.portaldoempreen-
dedor.gov.br). O prazo para a entrega 
da declaração termina dia 31 de março.

Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Centro Pop realiza mutirão social para pessoas 
em situação de rua

Na manhã da última quinta-feira (25), 
a Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Combate à Extrema Pobreza de Sobral (Seds) 
realizou, no Centro de Referência para Po-
pulação em Situação de Rua (Centro POP), 
o ‘I Mutirão Social: promoção de cidadania e 
dignidade humana’. A atividade faz parte de 
uma série de ações estratégicas para a supe-
ração da extrema pobreza e enfrentamento 
de vulnerabilidades no Município.

Os usuários do Centro Pop tiveram aces-
so a cuidados estéticos e beleza, preven-
ção em saúde, inclusão social no Cadastro 
Único e orientação sociojurídica e familiar. 
“O objetivo desta iniciativa foi possibilitar à 
população de rua maior agilidade no acesso 
a bens e serviços públicos”, disse o coordena-
dor do Centro Pop, Jean Ávila, ressaltando 
que outras ações estão planejadas para este 

ano. “Várias ações serão realizadas para fa-
vorecer o desenvolvimento pessoal e coletivo 
da população de rua, como estratégias para 
a saída das ruas. Acreditamos que é possível 
haver uma mudança quando assegurada a 
cidadania e os direitos mínimos das pessoas”, 
concluiu. 

O mutirão contou com a parceria da 
Casa do Cidadão (Cadastro Único), Defen-
soria Pública, Projeto de Extensão do Curso 
de Enfermagem da UVA, além dos próprios 
usuários envolvidos que realizaram ainda 
corte de cabelo.

Até quarta (2)
Últimos dias de inscrições para ‘Oficina de 
Orientação para o Mercado de Trabalho’

Seguem até a próxima quarta-feira (2), 
as inscrições para a ‘Oficina de Orientação 
para o Mercado de Trabalho’. Ao todo, são 
50 vagas gratuitas para a formação que será 

realizada entre os dias 2 e 4 de março, das 
19h às 22h, no Centro de Convenções de 
Sobral.

Os interessados devem se dirigir à sede 
da Secretaria da Tecnologia de Desenvol-
vimento Econômico (STDE), das 8h às 14h, 
localizada na Rua Visconde de Sabóia, 300 – 
Junco, portando RG e CPF. As inscrições são 
gratuitas e as vagas limitadas.

A capacitação é uma iniciativa da Pre-
feitura de Sobral, coordenada pela STDE, 
através do Programa Trabalho Pleno, em 
parceria com a Inove Empresa Júnior RH – 
IVA. Mais informações: (88) 3611-4421 / 
3614-2555.

Secretaria de Desenvolvimento Social divulga 
edital para cadastro de reserva para pedagogos

A Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Combate à Extrema Pobreza de Sobral 
(Seds) divulgou, na última quinta-feira (25), 
o edital de seleção pública para formação 
de cadastro de reserva do Projeto de Acom-
panhamento aos Primeiros Sobralenses 
(Paps).

O perfil dos candidatos deverá atender 
a algumas exigências como, formação de 
nível superior em pedagogia, experiência 
em trabalho com criança com idade de 0 a 6 
anos e formação continuada. As inscrições, 
que vão até a próxima quarta-feira (2), serão 

feitas na sede da Seds, localizada na Aveni-
da Doutor Guarany, nº 364 - bairro Derby. O 
valor do vencimento é de R$ 2.510,00 e car-
ga horária de 40 horas semanais.

A avaliação será composta por duas eta-
pas. A primeira compreenderá de análise 
curricular. Já a segunda consistirá na aplica-
ção de prova objetiva no dia 7 de março. O 
resultado final está previsto para o dia 10 de 
março.

Confira o edital no Blog de Sobral 
(blog.sobral.ce.gov.br)

Prefeitura de Sobral e Coelce beneficiam famílias de
baixa renda com troca de geladeiras

A Prefeitura de Sobral, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento Social e Com-
bate à Extrema Pobreza de Sobral (Seds), em 
parceria com a Coelce realizou, no último 
sábado (27), na Praça do Bosque, a entrega 
de 70 geladeiras novas para famílias de bai-
xa renda. A ação é parte do projeto social da 
companhia elétrica ‘Troca Eficiente’.

A ação foi proposta pela Coelce ao Cen-
tro de Referência Especializado da Assistên-
cia Social (Creas), que articulou o cadastra-
mento das famílias a partir do seu próprio 
banco de dados. Ao todo, 296 pessoas fo-
ram inscritas, destas 70 foram sorteadas na 
sexta-feira (26). Além da troca de geladeiras, 
a empresa também ofereceu dicas de como 
economizar energia e substituição de lâm-
padas fluorescentes por incandescentes.

“É uma alegria para nós termos condição 
de oferecer novas oportunidades aos nossos 
usuários, e, para isto, foi de grande impor-
tância a parceria da Coelce. A maneira como 
a empresa acolheu nosso pedido inicial e nos 
desafiou foi um grande incentivo para a nossa 
luta”, comemorou a coordenadora do (CRE-

AS), Nara Mota.
Na ocasião, também foram ofertados 

diversos serviços como aferição de pres-
são, teste de glicemia, atividades lúdicas e 
informações sobre acessos a serviços e be-
nefícios. A atividade contou com o apoio 

da Secretaria do Esporte, dos Centros de 
Referência da Assistência Social (CRAS), do 
Centro de Referência Especializado para 
População de Rua (Centro Pop), da Casa da 
Economia Solidária, da Casa do Cidadão, do 
SESC e do Vapt Vupt.

Na última sexta-feira (26), o pre-
feito Veveu Arruda assinou, du-
rante solenidade realizada na 

sede do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Sobral (SAAE), a Lei Munici-
pal N.º 1539/16, que beneficia os ser-
vidores da administração direta, autar-
quias e fundações do Município que já 
se aposentaram. A normativa possibi-
lita que esses profissionais continuem 
trabalhando.

O prefeito Veveu destacou a luta 
da direção do Sindicato dos Servidores 
Municipais de Sobral (SINDSEMS) para 
a sanção da lei. “Sempre tive muita ale-
gria e prazer em receber a direção do SIN-
DSEMS, porque sei que era por uma luta 

importante. Esta é uma luta e vitória do 
sindicato”, ressaltou Veveu. 

Francisca Odete, servidora com 
mais tempo de serviço no SAAE, agra-
deceu a todos pela luta e esforço para 
que essa lei fosse aprovada na Câmara 
Municipal. “Quero dizer aos servidores 
mais novos que podem se apropriar do 
nosso conhecimento. Temos muita ex-
periência a oferecer, com o mesmo pique 
do primeiro dia de trabalho”.

O evento contou com as presenças 
do vice-prefeito Carlos Hilton; dos ve-
readores Emídio Silva e Christianne Co-
elho; do Diretor Interino do SAAE, José 
Ilo de Oliveira Santiago, e dos Diretores 
do SINDSEMS.

Prefeito Veveu Arruda assina lei que beneficia 
servidores municipais aposentados


