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Idear qualifica mais 340 cearenses
O Instituto para o Desenvolvimento Tecnológico e
Social – Idear, como um dos executores do
Programa Criando Oportunidades do Governo do
Ceará, formou mais 340 alunos, somente entre
julho e setembro de 2014. Foram 14 turmas
distribuídas nos cursos de Costureiro, Doces e
Salgados, Mecânica de Motos, Eletricista, Pedreiro
e Informática Básicas nas cidades de Fortaleza,
Maracanaú, Guaiúba, Pacatuba, São Gonçalo do
Amarante, Itaitinga, Umirim e Quixeramobim.

O Criando Oportunidades, da Secretaria do
Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS do
Governo do Ceará, tem como objetivo desenvolver
um processo contínuo de formação profissional
dos públicos priorizados pelo Fundo Estadual de
Combate à Pobreza – Fecop. A ideia é viabilizar a
realização de ações de qualificação social e
profissional e de estratégias que possibilitem a
inclusão social e produtiva destes segmentos.
Balanço – Em 2013, O Idear executou 14
qualificações do Programa Criando Oportunidades
da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
Social – STDS do Governo do Ceará, com 257
profissionais formados. Foram Cursos de Costura,
Doces e Salgados, Mecânica de Motos, Inglês
Básico e Cabeleireiro, desenvolvidos em sete
municípios: Maracanaú, Caucaia, Itaitinga,
Guaiúba, Baturité, Horizonte e Fortaleza. Além da
qualificação, os profissionais receberam 150 kits
instrumentais de trabalho distribuídos pelo
Governo do Estado. Em 2014, o Idear executará
24 cursos, capacitando em torno de 578
educandos.

SeLiga já totaliza mais de 20 mil alunos capacitados
O programa de inclusão sociodigital e formação
tecnológica SeLiga, desde 2007, quando foi criado, já
certificou mais de 20 mil alunos em diversos cursos e
oficinas. O Programa é da Secretaria da Ciência,
Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica do
Governo de Maracanaú, gerenciado pelo Instituto
para o Desenvolvimento Tecnológico e Social – Idear.
Entre 2007 e 2013, a cada ano, uma média de 21 mil
maracanauenses utilizaram os 31 telecentros do
SeLiga na Cidade, onde tiveram acesso orientado à
internet 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.

Parceiros

Idosos redescobrem o mundo
por meio da informática
A

informática está propiciando uma nova
experiência de vida para uma turma de 80 idosos
de Maracanaú. Eles são alunos do telecentro de
Centro de Convivência do Idoso – CCI do Governo
de Maracanaú e fazem o Curso Informática para
Iniciantes do programa de inclusão sociodigital e
formação tecnológica SeLiga.
Os participantes aprendem desde atividades
simples como ligar o computador, acessar e usar o
sistema operacional até utilizar editores de texto,
planilhas de cálculo e usar o navegador para
Internet. Os idosos passam a explorar, por
exemplo, as Redes Sociais, permitindo que eles
ampliem seus contatos, revejam velhos amigos e
construam novas amizades, ou seja, novas
oportunidades de interação social para esses
jovens da terceira idade.
O SeLiga é um programa da Secretaria da Ciência,
Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica do
Governo de Maracanaú, gerenciado pelo Instituto
para o Desenvolvimento Tecnológico e Social –
Idear.
“Vejo a importância do telecentro como um meio de acompanhar a evolução, a tecnologia e a
modernidade. A internet serve principalmente para consultar e ouvir música clássica, que é meu estilo
musical preferido. O melhor benefício do computador, sem dúvida, é a comunicação. Falar com
pessoas que estão longe é uma grande vantagem”, Erson Pereira Belém, 69 anos, técnico em

Telecomunicações aposentado.

Feira do Artesanato de Maracanaú
acontece ao lado do Habib´s
Os

moradores de Maracanaú podem aproveitar,
todos os fins de semana, a Feira do Artesanato de
Maracanaú que acontece ao lado do Habib’s, no
Feira Center Shopping, na Avenida I, do bairro
Jereissati I. A Feira funciona das 17h às 21h30min
horas, nos dias de sexta-feira, e também no sábado,
das 17h às 21h30min. Participam da Feira cerca de
30 artesãos, que expõem e comercializam seus
produtos em esquema de rodízio aproximadamente 10 empreendedores por fim de
semana. O Artesanato de Maracanaú é um
programa da Secretaria de Trabalho, Emprego e
Empreendedorismo do Município – Setee e com
apoio à comercialização promovido pelo Instituto
para o Desenvolvimento Tecnológico e Social –
Idear.

