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Idear realiza 52,9 mil atendimentos
e beneficia 7,8 mil pessoas em 2014
atendimentos para 1.577 trabalhadores e
empreendedores locais. Enquanto que o Programa
Artesanato de Maracanaú, também da Setee,
contou com 144 artesãos cadastrados, 14 feiras
realizadas, 96 participações em feiras e eventos,
gerando cerca de R$ 123,8 mil em vendas de
artesanato a esses empreendedores, somente em
2014.

O Instituto para o Desenvolvimento Tecnológico e

Governo do Ceará - Já com o Governo do Estado, o
Idear é uma das entidades responsáveis pela
execução do Programa Criando Oportunidade, da
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social –
STDS. Em 2014, através do Criando
Oportunidades, o Idear atingiu 801 pessoas
capacitadas em 16 municípios do Ceará.
Costura – Outro importante resultado foi obtido por
meio do Centro de Treinamento em Confecção e
Moda do Idear que qualificou 547 pessoas em 2014.

Social – Idear realizou 52.926 atendimentos em
2014, beneficiando 7.886 pessoas. O resultado está
no Balanço de Gestão do Idear e se refere aos
diversos projetos executados pelo Instituto em
parceria com Governo Federal, Governo do Ceará,
Governo Municipal de Maracanaú e outras
prefeituras, Fundação Banco do Brasil, iniciativa
privada, dentre outros.

Governo Federal – Por meio do Plano Territorial de
Qualificação – PlanTeq e do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec /
Mulheres Mil, o Idear qualificou 106 profissionais.

Maracanaú - Em parceria com o Governo Municipal
de Maracanaú, o Idear executa os projetos de
inclusão sociodigital e formação tecnológica SeLiga,
os Centros de Atendimento ao Trabalhador e
Empreendedor – Cates e presta apoio à
comercialização no Programa Artesanato de
Maracanaú. Apenas o SeLiga, da Secretaria de
Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação
Tecnológica de Maracanaú, representou ao Idear
40.540 atendimentos para mais 5.131 pessoas
distintas, em 2014. Já os Cates, da Secretaria do
Trabalho, Emprego e Empreendedorismo – Setee
de Maracanaú, alcançaram a marca de 11.208

Estação de Articulação Regional - O Idear, por
meio de parceria firmada com a Fundação Banco do
Brasil – FBB em janeiro de 2012, tornou-se Estação
de Articulação Regional – EAR do seu programa de
Inclusão Digital para o Nordeste. Essa parceria
converteu-se em ações práticas e efetivas de
inclusão sociodigital, onde o Idear e a FBB
revitalizam as estações digitais no Ceará e em sete
outros estados nordestinos. Em 2014, 82 estações
digitais de oito estados do Nordeste foram
atendidas, por meio de visitas técnicas. Essas
Estações digitais beneficiam aproximadamente 30
mil pessoas na Região.

Parceiros

Artesãos de Maracanaú marcam
presença em grandes eventos
disponibilizou serviços como maquiagem, cabeleireiro,
manicure, massagem e música ao vivo. Na Danone, as
artesãs deram um depoimento de como é o trabalho de
cada uma e dividiram as experiências vividas com a
atividade. A empresa presenteou todas as funcionárias
com brindes confeccionados pelas participantes do
Programa Artesanato de Maracanaú. Os brindes foram
fabricados com embalagens dos produtos da Danone.
Nos eventos, os artesãos e artesãs maracanauenses
comercializam diversas tipologias e produtos, como
bonecas, biscuit, madeira, sabonetes, peças em EVA,
pinturas, bijuterias, crochês, bordados, pinturas,
trançado em jornal e pirogravura.

Os artesãos de Maracanaú marcaram presença em
grandes eventos públicos e da iniciativa privada, neste
início do mês de março. Um total de 18 artesãos
comercializaram durante o Alegria & Louvor 2015,
quando houve show do Padre Fábio de Melo e da
cantora Aline Barros. O Artesanato de Maracanaú
esteve presente ainda nas comemorações pelo Dia da
Mulher na empresa Esmaltec, no dia 5, com a presença
de sete artesãos, e também no Dia da Mulher
promovido pela Danone, com quatro empreendedoras.
Na Esmaltec, o evento aconteceu durante todo o dia
com uma programação especial para as colaboradoras
da empresa. Além da feira de artesanato, a Esmaltec

Para participar – Os interessados em participar do
Programa Artesanato de Maracanaú devem apresentar
uma amostra do artesanato fabricado, além do
documento de identidade, CPF e foto. A inscrição é
realizada no Instituto Idear, localizado na Rua 7, 268 Jereissati.
Brindes para o fim de ano – Os artesãos que
participam do Programa Artesanato de Maracanaú já
estão recebendo encomendas de empresas para
fabricação de brindes para as festas de fim de ano. As
empresas interessadas podem ligar para o Idear no
telefone 3382-6273.

Idear participa da solenidade das
Campanhas FIA e do Idoso do BNB
Representantes do Instituto para o Desenvolvimento
Tecnológico e Social – Idear e do Governo Municipal de
Maracanaú, que integram o Fundo da Criança em
Maracanaú, marcaram presença da premiação e
homenagem aos grandes doadores da Campanha FIA
(Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescentes) e da
Campanha do Idoso, referentes a 2004. O evento
promovido pelo Banco do Nordeste do Brasil – BNB
aconteceu no último dia 19 de fevereiro, no Auditório do
Gabinete da Presidência do Banco, no bairro Passaré,
em Fortaleza.
O diretor executivo do Instituto Idear, Paulo Germano
Fonteles Bezerra, e a secretária de Assistência Social e
C i d a d a n i a d e M a r a c a n a ú , G l a u c i a n e Vi a n a ,
participaram da solenidade. Também marcou presença
a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CMDCA de Maracanaú,
Kátia Regina Pinheiro do Carmo As empresas Mapfre,
Icatu, Camed Corretora e American Life foram
homenageadas como maiores doadoras, recebendo
Certificados de “Amigo da Criança”.
Também foram reconhecidas as entidades beneficiárias
dos Fundos, no caso Lar Torres de Melo, Associação
Catarina Labourê e Projeto Quatro Varas, assim como

os maiores mobilizadores e as pessoas doadoras
premiadas nas campanhas FIA e do Idoso em 2014, que
receberam smartphones e o Certificado Amigo da
Criança.
O presidente do BNB, Nelson de Souza, fez a abertura
do evento, quando houve apresentação e vídeo sobre o
balanço das Campanhas FIA e Idoso 2014 promovidas
pelo BNB. O Banco também fez a doação para os
Fundos e o repasse dos recursos às entidades
beneficiárias, por meio da entrega de cheques
simbólicos.

