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Idear e Coelce reforçam parceria e Curso
Marketing Digital do Movimento Criativo
de Captação e Novas oportunidades da Enel Brasil ,
grupo no qual a Coelce faz parte, e Jordani Santos,
do projeto Luz Solidária da companhia, descerraram
a placa de inauguração do projeto em parceria com o
Idear e acompanharam uma das aulas do curso. De
acordo com Odailton Arruda, a parceria entre a
Coelce e o Idear é muito importante porque fortalece
a instituição com novos projetos e a companhia
aumenta a sua rede relacionamento. “É o primeiro
projeto da Coelce com o Idear e é bacana saber que
está sendo aproveitado de uma ótima forma”,
avaliou Odailton.

Representantes

da Companhia Energética do
Ceará - Coelce e da diretoria do Instituto para o
Desenvolvimento Tecnológico e Social - Idear
estiveram reunidos, no último dia 21 de maio, na
sede do próprio Idear, no bairro Jereissati, em
Maracanaú, para planejar o desenvolvimento do
Curso Marketing Digital, do projeto Movimento
Criativo. A qualificação está com oito turmas em
andamento em Maracanaú, ofertando 120 vagas. O
curso é executado pelo Idear, por meio do programa
de eficiência energética Luz Solidária da Coelce,
tendo ainda o apoio do Governo Municipal de
Maracanaú.
Na ocasião, Odailton Arruda, responsável pela Área

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 em micro e pequenas empresas do
Município. As aulas acontecem de 20 de abril até o
mês de julho, nos períodos da manhã e da tarde.
Sobre o Luz Solidária - 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 do Instituto Idear.

Idear no Caderno de Opinião
do jornal O POVO
O Instituto Idear é mais uma vez destaque no mais
importante espaço opinativo do jornalismo cearense:
o Caderno de Opinião do O Povo. Confiram através
do link abaixo:

http://bit.ly/1GFgQuj
Parceiros

Idear forma as primeiras turmas
do Programando e Aprendendo
de uma metodologia para o ensino de lógica de
programação de computadores para crianças e
adolescentes, por meio da utilização do ambiente
visual, e de forma lúdica, contribuindo para melhoria
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de habilidades importantes
paraAno
futura
vida
profissional do público atendido.

O Instituto Idear, em parceria com a Secretaria de
Educação do Governo de Maracanaú, realizou, nos
dias 17 e 18 de junho, a certificação de 40 alunos
formados pelo projeto “Programando e
Aprendendo”. O evento aconteceu nas escolas
públicas municipais, Construindo o Saber e Carlos
Jereissati. Em sua fase piloto, o projeto foi realizado
nas escolas municipais, nos períodos da manhã e da
tarde, tendo como público-alvo, crianças e
adolescentes, entre 10 e 14 anos, residentes em
Maracanaú.

S a iba m a is – O p r o j e to “ P r o g r a m a n d o e
Aprendendo” tem como objetivo proporcionar a
crianças e adolescentes de Maracanaú autonomia
para a aprendizagem, através de práticas com o
computador, desenvolvendo habilidades para
resolução de problemas, senso de inovação e
potencialização da criatividade. Permitindo o
compartilhamento de suas experiências, através da
internet e do desenvolvimento de atividades
formativas na área de programação computacional.
O “Programando e Aprendendo” é uma realização do
Idear, em parceria com o Governo Municipal de
Maracanaú, Banco do Nordeste, SRL Refeições
Coletivas e do Banco do Brasil, através do BB
Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários, e financiado pelo Fundo dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Maracanaú.

O projeto consiste no desenvolvimento e aplicação

Idear e Ceart emitem carteira do artesão
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,
realizaram, ao longo do último dia 26 de maio, o
cadastramento e emissão das carteiras aos artesãos
de Maracanaú, A ação aconteceu na própria Setee –
na Avenida I, n° 17, Jereissati I, no Feira Center
Shopping. O documento foi emitido na hora, em
parceria com o Centro de Artesanato do Ceará –
Ceart. Cerca de 30 artesãos foram cadastrados e
recebam suas carteiras da Ceart.
Documentos - Os interessados em se cadastrar no
Programa Artesanato de Maracanaú devem levar ao
Sine Municipal uma amostra do artesanato fabricado
e uma peça para ser confeccionada na hora, além do
documento de identidade (RG), CPF, foto e
comprovante de residência. Mais informações pelos
telefones 3401.8007 e 3401.8002.
Programa – O Programa Artesanato de Maracanaú,
da Setee e com apoio à comercialização sob
responsabilidade do Instituto Idear, mobiliza os

artesãos do Município, que recebem capacitações
para iniciantes e ações de aperfeiçoamento técnico.
O Governo de Maracanaú também promove a
comercialização, dentro e fora do Município, de
vários tipos de artesanato, como produtos de
madeira, bonecas de pano, pintura em tecido e
biscuit, cerâmicas, em arame e até mesmo o
respeitado artesanato dos índios Pitaguary.

