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SeLiga realizou 40.540 atendimentos em 2014
O

programa de inclusão sociodigital e formação
tecnológica SeLiga realizou 40.540 atendimentos a
5.131 pessoas distintas em 2014. O resultado está
no balaço de gestão do Instituto para o
Desenvolvimento Tecnológico e Social – Idear, que
gerencia o SeLiga, um programa da Secretaria da
Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação
Tecnológica do Governo de Maracanaú.
Do total de 40.540 atendimentos do SeLiga no ano
passado, 27.136 foram de acesso orientado à
Internet (1.922 pessoas distintas), 8.085 referem-se
a oficinas (1.928 pessoas distintas), 5.319
atendimentos foram para cursos online (1.281
pessoas) e 2.891 foram nos cursos itinerários (2.240
cidadãos distintos).
Qualificações – O SeLiga conta com acesso
orientado à internet e a várias qualificações como
Informática para Iniciantes, Informática Aplicada ao
Dia-a-dia, Práticas de Escritório e Cursos de Línguas
(Inglês, Espanhol, Francês e Libras). Além dessas, o
SeLiga tem curso Preparatório para o Enem,
oficinas, variados cursos online, palestras e apoio
aos projetos comunitários.
Os interessados em participar dos cursos e oficinas

do SeLiga devem procurar o telecentro mais próximo
para efetuar a inscrição. É necessário levar original e
cópia do RG, CPF e Comprovante de Endereço para
mostrar que reside em Maracanaú. Mais
informações sobre os cursos do SeLiga e os locais
dos telecentros podem ser obtidas pelo telefone (85)
3521.5110 ou pelo site seliga.idear.org.br.

Cates atingem marca de 11 mil atendimentos
Os

Centros de Atendimento ao Trabalhador e
Empreendedor – Cates, da Secretaria do Trabalho,
Emprego e Empreendedorismo – Setee do Governo
de Maracanaú e gerenciados pelo Instituto para o
Desenvolvimento Tecnológico e Social – Idear,
alcançaram 11.208 atendimentos em 2014, o
primeiro ano de funcionamento desses
equipamentos. No ano passado, 1.577
trabalhadores e empreendedores procuraram os
serviços oferecidos pelos Cates. Atualmente, sete
Cates estão em pleno funcionamento em
Maracanaú.

Parceiros

Do total de 11.208 atendimentos, 320 foram nas
oficinas oferecidas pelos Cates, 1.176 foram em
cursos online e 49 para o curso de iniciação
empreendedora. O restante os atendimentos foram
para outros diversos serviços. Os Cates têm objetivo
de descentralizar os serviços e capacitações
realizadas pela Setee, como consultas para vagas
de emprego, cadastro no Sine Municipal,
encaminhamento ao mercado de trabalho, oficinas,
palestras, cursos gratuitos, cadastro e apoio aos
empreendedores, disponibilizando de maneira mais
próxima à população de cada bairro.

Idear abre 120 vagas gratuitas para curso
de Marketing Digital
turmas, cujas aulas acontecerão até o mês de julho,
nos períodos da manhã e da tarde.
Sobre o Luz Solidária - Eficiência energética e
solidariedade são as palavras-chave do Luz
Solidária, projeto da Coelce lançado em 2010. A
iniciativa tem o objetivo de estimular o uso de
eletrodomésticos eficientes, respeitando o meio
ambiente por meio da troca de eletrodomésticos
velhos por equipamentos novos e econômicos. A
troca proporciona a oportunidade de contribuir com
um projeto social – cujo um deles é o Curso
Marketing Digital, do projeto Movimento Criativo.

O Instituto para o Desenvolvimento Tecnológico e
Social – Idear, por meio do programa de eficiência
energética Luz Solidária da Companhia Energética
do Ceará – Coelce, e com apoio do Governo
Municipal de Maracanaú, abriu 120 vagas para o
Curso Marketing Digital, do projeto Movimento
Criativo. As inscrições aconteceram até o último dia
15 de abril.
Conteúdo – O curso tem 200 horas e conta com
amplo conteúdo, com módulos de Introdução ao
Marketing, Empreendedorismo e E-Commerce,
Publicidade e Propaganda, Identidade Visual e
Projeto Final que compreenderá 20 horas de
trabalho voluntário em micro e pequenas empresas
do Município. As 120 vagas foram divididas em 8

Ao comprar um novo equipamento, o cliente recebe
um desconto e escolhe um dos projetos sociais
cadastrados no Luz Solidária, para com ele dividir o
desconto recebido. As iniciativas têm foco na
geração de renda e no desenvolvimento do estado,
incentivando o micro empreendedorismo. Para
participar do projeto, basta procurar uma das lojas
cadastradas em todo o estado, conhecer o
programa, escolher o eletrodoméstico e um dos
projetos sociais e solicitar o desconto. Os clientes
que adquirirem equipamentos novos e eficientes,
por meio do Luz Solidária, entregarão o
equipamento antigo, que será 100% reciclado.
Mais informações sobre o Curso de Marketing
Digital pelo telefone: 3521.5110

Alunos qualificados em Iniciação Empreendedora
O Governo Municipal de Maracanaú, por meio da
Secretaria do Trabalho, Emprego e
Empreendedorismo – Setee, e o Instituto para o
Desenvolvimento Tecnológico e Social - Idear
promoveram, nos meses de março e abril, mais três
turmas do Curso de Iniciação Empreendedora,
beneficiando cerca de 24 alunos. Essa qualificação é
ofertada pelos Centros de Atendimento ao
Trabalhador e Empreendedor – Cates da Setee,
gerenciados pelo Idear.
A primeira turma ocorreu de 23 a 31 de março, na
sede do Instituto Idear, na Rua 7, nº 268, no
Jereissati I. A segunda foi concluída em 20 de abril,
pela manhã, no Sine Municipal, na Avenida I, n° 17,
no bairro Jereissati I – no Feira Center. Já a terceira
turma finalizou 29 de abril, no período da tarde, no
Instituto Idear.
Conteúdo - O Curso Iniciação Empreendedora é
voltado para quem quer iniciar um pequeno negócio
ou precisa repensar o seu empreendimento,
utilizando a metodologia do curso Aprender a

Empreender do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas – Sebrae.
Inscrições – Os interessados em participar das
próximas turmas do Curso de Iniciação
Empreendedora podem procurar um dos sete Cates
do Governo de Maracanaú ou o próprio Sine
Municipal. Mais informações pelo telefone do Sine
Municipal (3401.8001) ou do Instituto Idear
(3382.6273).

