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Editorial Prefácio

A primeira edição da Revista do Instituto para 
o Desenvolvimento Tecnológico e Social – Idear 
apresenta ao leitor o amplo conjunto de programas, 
projetos, ações e serviços desenvolvidos pela entidade 
desde sua fundação em 2006. Nas próximas páginas, 
apresentaremos a história, áreas de atuação, os prêmios 
e reconhecimentos obtidos pelo Instituto Idear. 

Outros destaques serão os casos de sucesso do Idear, 
que foram divididos em três grandes áreas na Revista:

1. Gestão Pública do terceiro setor, 2. Trabalho e 
Empreendedorismo, 3. Qualificação Profissional e 
Inclusão Digital. Serão detalhados programas como 
o de inclusão sociodigital SeLiga, Gestão da Saúde 
Pública e os Centros de Atendimento ao Trabalhador 
e Empreendedor - Cates, realizados pelo Instituto Idear 
junto ao Governo Municipal de Maracanaú. Bem como 
o Polo Nordeste Setentrional da Rede Nacional de 
Formação para Inclusão Digital do Programa Telecentros.
BR,  desenvolvido em parceria com o Ministério das 
Comunicações e cinco outras instituições entre ONGs 
e Universidades com experiência no tema, o Programa 
Criando Oportunidades do Governo do Estado do Ceará, 
e a implantação e revitalização das Estações Digitais em 
parceria com a Fundação Banco do Brasil. 

O leitor poderá conferir também o trabalho 
desenvolvido pelo Centro Treinamento em Confecção e 
Moda do Idear, um dos mais importantes equipamentos 
de qualificação profissional deste setor na Região 
Metropolitana de Fortaleza, implantado em parceria 
com a Fundação Banco do Brasil e Governo Municipal 
de Maracanaú. A publicação traz ainda o espaço Análise, 
com artigos sobre temas das áreas de atuação do 
Instituto.  Boa Leitura! 

O Instituto Idear é hoje uma das mais importantes 
entidades em prol do desenvolvimento tecnológico, 
inclusão sociodigital e qualificação profissional do 
Ceará.

A eficiência e os resultados dos programas e serviços 
do Idear o consolidaram como referência em gestão 
no Estado e na Região Nordeste. O reflexo disso está 
nas importantes e credíveis parcerias firmadas com o 
Governo Federal, Governo do Ceará, Governo Municipal 
de Maracanaú, Governo Municipal de Caucaia,  
Associação Empresarial de Indústrias – Aedi, Instituto 
HSBC Solidariedade e Fundação Banco do Brasil – FBB. 
Temos que ressaltar como a história do Instituto Idear 
vem sendo construída nos fortes pilares de Resultado, 
Transparência e Credibilidade. 

A entidade conta com um corpo técnico extrema-
mente qualificado e Conselhos de Administração e 
Fiscal comprometidos e atuantes. Qualidades essas que 
colocam o Instituto em patamar diferenciado entre as 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – 
Oscips do País. 

É louvável a iniciativa em apresentar ao grande 
público suas ações e projetos por meio desta primeira 
edição da Revista Idear. A publicação inclusive é 
uma grande oportunidade para gestores públicos e 
empresários conhecerem serviços e projetos que podem 
otimizar seus resultados e auxiliar no desenvolvimento 
de políticas públicas de qualidade. 

Paulo Germano 
Fonteles Bezerra

Júlio César 
da Costa Silva

Diretor executivo  
do Instituto Idear.

Diretor-geral do IFCE 
Campus Maracanaú e 
presidente do Conselho 
de Administração do 
Idear.
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Conhecendo

Análise

Gestão pública e do terceiro setor

Trabalho e empreendedorismo

Qualificação profissional e inclusão digital 

14 Idear utiliza tecnologia para otimizar desempenho na gestão da saúde pública.

17 Idear desenvolve projeto Cidade Digital para Maracanaú.  

O Idear

18 Maracanaú descentraliza ações de emprego, qualificação  

  e empreendedorismo por  meio dos Cates.

21 O parceiro na municipalização das políticas de trabalho e emprego.

23 Idear gera oportunidade para jovens profissionais.

24 Idear consolida Programa Artesanato de Maracanaú.

27 Maracanaú recebe formação empreendedora pelo Instituto Idear.

28  Programa SeLiga garante inclusão sociodigital e formação tecnológica. 

32 Informática educativa promoveu conhecimento e qualificação. 

33  IFCE e Idear promovem inclusão digital por meio dos CIDs.

33  Idear é Estação de Articulação Regional da Fundação do Banco do Brasil. 

38  Centro de Confecção e Moda do Idear é oportunidade de qualificação.

39 Idear qualifica profissionais através do Programa Criando Oportunidades.

42 Instituto foi Polo Nordeste Setentrional da Rede Nacional de Formação para   

  Inclusão Digital do Programa Telecentros.BR .
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Traxx no Brasil

O Instituto Idear tem como 
missão “Fazer a diferença na vida 
das pessoas e das organizações, 
a partir da transformação do 
conhecimento em práticas 
sociais”, e para tanto, desenvolve, 
faz a gestão e executa projetos 
de inovação nas áreas de 
modernização tecnológica, 
formação profissional, inclusão 
digital, informática educativa, 
trabalho e empreendedorismo, 
voltadas às instituições públicas e 
privadas, utilizando a tecnologia 
da informação e comunicação.

Criado em setembro de 2006, 
o Instituto Idear também foi 

O Instituto para o Desenvolvimento Tecnológico e Social – Idear é uma instituição sem fins lucrativos de 
direito privado, instituída sob a forma de associação de caráter social, científico e tecnológico, com sede 
na cidade de Maracanaú, qualificada como Organização Social neste Município, e como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip pelo Ministério da Justiça.

Quem somos

Conhecendo o Idear

qualificado como organização 
social em março de 2007, 
passando dessa forma a ser 
considerado de utilidade pública 
na esfera municipal. O Instituto 
está inscrito no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente desde março de 
2008, e no Conselho Municipal 
de Assistência Social desde 2013, 
tendo sido qualificado como 
Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público – Oscip em 2009.

O Conselho de Administração 
do Idear é formado por 7 (sete) 
conselheiros, sendo composto 
por representantes do Governo 

Municipal de Maracanaú, do 
Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará - 
IFCE, da Associação Empresarial 
de Indústrias - Aedi, da Assembleia 
Geral do Idear e representantes da 
sociedade.  A equipe técnica do 
Instituto é formada atualmente 
por colaboradores de diversas 
áreas, dentre administradores, 
analistas de sistemas, pedagogos, 
engenheiros, técnicos e instrutores, 
com formação acadêmica em 
níveis técnicos, graduação, pós-
graduação, mestrado e doutorado, 
contando com o apoio de 
estagiários e bolsistas.

CONHECENDO O IDEAR

Diretoria

Conselho de 
Administração

Conselho  
Fiscal

Paulo Germano Fonteles Bezerra, diretor executivo, analista de sistemas e 
especialista em gestão de projetos no setor público e privado;

Izabel Cristina Barroso Lopes, diretora técnica, administradora com atuação em 
gestão de contratos, intermediação de empregos, vendas e artesanato;

Thamyres Paulo Holanda, diretora administrativo-financeira, tecnóloga da 
informação e comunicação com atuação em gestão de projetos, e implantação 
de soluções tecnológicas na área da saúde pública e privada;

Júlio César da Costa Silva, presidente do Conselho de Administração e repre-
sentante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), 
engenheiro químico, mestre e doutor em engenharia sanitária e meio ambiente, 
diretor do IFCE Maracanaú;

Vládia Célia Monteiro Pinheiro, representante dos associados do Instituto Idear, 
analista de sistemas, doutora em ciência da computação, professora universitária 
e auditora do tesouro municipal de Fortaleza;

Antônio Rodrigues de Sousa Filho, representante do município de Maracanaú, 
engenheiro civil, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de 
Maracanaú;

Edilson Teixeira Junior, representante da Associação Empresarial de Indústrias 
– Aedi, empresário e coordenador do Núcleo de Responsabilidade Social da Fiec;

Evaldo Dantas de Castro, representante da sociedade, professor e diretor da 
Escola Técnica de Maracanaú;

Josimeire Martins de Oliveira, representante da sociedade, presidente da 
Associação de Desenvolvimento Social em Cultura, Esporte e Lazer – Asdescel. 

Jefferson Chagas Vale, representante do IFCE, Contador.

Marlito Faria de Moura, representante da AEDI, Administrador.

Francisco Erinaldo dos Santos, representante do Idear, Contador.
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Áreas de atuação

Gestão Pública e no Terceiro Setor

• Planejamento, apoio a gestão, execução e monitoramento de políticas públicas;

• Desenvolvimento e implementação de tecnologias sociais e programas  

de responsabilidade social;

• Orientação, monitoramento e acompanhamento de parcerias  

com organizações sociais;

• Elaboração de programas governamentais de desenvolvimento  

tecnológico e social;

• Planejamento estratégico para área pública e terceiro setor.

• Gestão de TIC: pessoas, sistemas e infraestrutura;

• Soluções de software livre e aberto;

• Otimização e automação de processos;

• Tecnologias para Assistência Social, Educação e Saúde Pública;

• Projetos de Cidades Digitais.

Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC

• Qualificação social e profissional para o mercado de trabalho:  

planejamento, monitoramento e realização de cursos;

• Cursos de formação continuada: informática, vendas, administração,  

confecção e moda etc;

• Planejamento e gestão de telecentros, ilhas digitais e laboratórios de informática;

• Formação de agentes de Inclusão Digital: Inclusão digital para crianças,  

jovens, adultos e idosos;

• Educação a Distância: ambiente, formação e conteúdos; Informática Educativa.

Qualificação Profissional e Inclusão Sociodigital

• Municipalização do Sistema Público de Emprego: planejamento, 

implementação e monitoramento;

• Empreendedorismo: formação e incentivo;

• Artesanato: melhoria de produtos, apoio comercial, realização  

de feiras e exposições, loja virtual de artesanato;

• Economia Solidária: incentivo ao comercio justo e formação de redes;

• Arranjos Produtivos Locais: mapeamento e desenvolvimento.

Trabalho e Empreendedorismo

Projetos

Em parceria com o Governo 
Municipal de Maracanaú, 
Ministérios das Comunicações, 
Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, ambos no contexto 
do Programa Telecentros.
BR, e o Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia 
do Ceará. O projeto atua na 

gestão de telecentros  e centros 
de inclusão digital focando a 
qualificação profissional para o 
mercado de trabalho e a inclusão 
sociodigital da população 
local, ofertando atividades 
formativas com a utilização 
de software livre, enfatizando 
a crescente adaptação das  

empresas e organizações ao 
uso de programas alternativos, 
com destaque aos programas 
de escritório. As atividades são 
ministradas como oficinas e 
cursos online, em ambiente de 
educação a distância próprio, 
com o apoio de um software de 
gestão de telecentros.

Resultados

No últimos anos, foram beneficiadas mais de 40.000 

pessoas pelo SeLiga, programa de inclusão digital de 

Maracanaú, sob a gestão do Idear, contanto atualmente 

com 13 telecentros em funcionamento e mais de 70 

profissionais envolvidos.

Inclusão Sociodigital e Qualificação Profissional 
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Centro de Treinamento em Confecção e Moda Rede Nacional de Formação para Inclusão Digital

Fomento ao Empreendedorismo e ao Artesanato

Estação de Articulação Regional

Municipalização da Política 
e Trabalho e Emprego

(Sine Municipal)

Capacitação de pessoas 
naárea de corte, costura 
industrial e modelagem.

O centro possui 65 máquinas 
de costura modernas, e 8 
profissionais envolvidos, tendo 
sido inaugurado em março 
de 2011, com recursos do 
Município de Maracanaú e da 
Fundação Banco do Brasil. 

Monitorou e apoiou a operação de estações 
digitais e telecentros nosestados do MA, PI, CE, 
RN, PE, PB, AL eSE, vinculados ao Programa de 
InclusãoDigital da Fundação Banco do Brasil– FBB, 
orientando em torno de 608projetos, contando 
com envolvimentode 18 profissionais, entre 
colaboradoresdo Instituto Idear, analistas do Banco 
doBrasil e articuladores da FBB.

Execução de procedimentos voltados 
a elaboração de projeto, assessoria, 
capacitação e implantação com vistas 
a municipalização do Sistema Público 
de Trabalho e Emprego, no que tange 
à intermediação de mão de obra, 
habilitação do seguro desemprego 
e qualificação profissional para o 
mercado de trabalho. 

Formação de agentes de inclusão 
digital nos estados do PI, MA, CE 
e RN, utilizando-se de ambiente 
e metodologia de educação a 
distância, conduzindo as atividades 
do polo nordeste setentrional da Rede 
Nacional do Programa Telecentros.
BR. Essa formação visou envolver 
a comunidade e seus telecentros, 
contribuindo para a transformação da 
realidade local, no desenvolvimento 
de projetos comunitários. O foco é 
utilizar as tecnologias de informação 
e comunicação como ação para 
mobilização social dentro da 
comunidade, onde os telecentros estão 
inseridos. O curso é desenvolvido 
principalmente na modalidade à 
distância e propõe uma formação em 
rede, baseada em relações colaborativas. 

Resultados

Resultados

O Centro tem capacidade para qualificar/

treinar mais de 1.000 pessoas anualmente.

2 municípios atendidos, 

15 profissionais envolvidos.O Projeto Artesanato de Maracanaú favorece 

a mais de 200 artesãos cadastrados e mais de 

2.000 pessoas já participaram da formação 

de iniciação ao empreendedorismo.

Capacitação para o empreen- 
dedorismo e apoio mercado-
lógico ao artesanato por 
meio da promoção de feiras, 
exposições e demais eventos 
para facilitação de venda de 
produtos artesanais, incluindo 
divulgação nas Redes Sociais 
e, em breve, uma loja virtual na 
Internet. Bem como qualificação 
e orientação para melhoria de 
produtos e organização dos 
artesãos.

Resultados

Resultados

O Polo formou 650 agentes de inclusão sociodigital, 

contou com 20 profissionais envolvidos. Esse projeto 

teve como principal parceiro o Ministérios das 

Comunicações.
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Informatização de 
Postos de Saúde

Automação da 
Regulação da Saúde 

Pública

Centros de Atend. 
ao Trabalhador e 

Empreendedor – Cates 
Informatização das ativida-

des de uma unidade básica de 
saúde pública no contexto do 
Programa Saúde da Família, 
envolvendo o cadastro das 
famílias, agenda de profissionais, 
produção médica, odontológica 
e ambulatorial, farmácia etc., 
integrando com os softwares do 
Ministério da Saúde a exemplo 
do SIAB e CADSUS. 

Desde Março de 2008, o Idear vem buscando a melhoria na qualidade dos serviços de TIC para 
Prefeituras Municipais e a satisfação de seus usuários. O projeto consiste na definição e implementação 
de uma política pública de tecnologia interna do município, abrangendo atividades de desenvolvimento, 
customização e implantação de sistemas livres, abertos e públicos; manutenção e monitoramento da 
rede de dados e de acesso à internet; gestão de contratos envolvendo tecnologia da informação e 
comunicação; segurança da informação; dentre outras atividades inerentes a área:

A estratégia do Instituto Idear foi reconhecida como metodologia de Inclusão Sociodigital e 
Qualificação Profissional relevante pelas seguintes instituições:

• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE;

• Associação Empresarial de Indústrias - Aedi;

• Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará –Sebrae/CE;

• Comunidade Maracanauense de Software Livre e Inclusão Digital.

• Implantação de metodologia de gerenciamento e acompanhamento de projetos,  
utilizando as boas práticas do PMBoK; 

• Definição e implantação de processos de infraestrutura utilizando as boas práticas da ITIL – Information 
Technology Infrastructure Library (Biblioteca da Infraestrutura de Tecnologia da Informação); 

• Implantação de metodologia de desenvolvimento de software baseado nas boas práticas do RUP  
(Processo Unificado); 

• Implantação de framework de desenvolvimento ágil utilizando linguagem de programação  
e banco de dados bastante difundidos no mercado; 

• Capacitação da equipe técnica interna para disseminação da informação e atualização tecnológica; 

• Equipe de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) para buscar as últimas novidades em tecnologia  
e análise da aderência à realidade da prefeitura; 

• Implantação e customização de soluções de software livre e código aberto.

Construção do processo para 
regulação da saúde pública, 
organizando a demanda e oferta 
de procedimentos ambulatoriais 
e consultas especializadas, e 
hospitalares no contexto do SUS, 
e informatização da central de 
regulação em esfera municipal 
em ambiente Internet. 

Os Cates descentralizam 
as políticas de emprego, 
renda, qualif icação e 
empreendedorismo. Os 
serviços, como consultas para 
vagas de emprego, cadastro 
no Sine, encaminhamento 
ao mercado, oficinas, cursos, 
apoio aos empreendedores 
individuais, são disponibilizados 
em unidades nos bairros, 
de maneira mais próxima à 
comunidade. 

30 postos de saúde atendidas, 

com envolvimento de 150 

profissionais.

52.000 famílias cadastradas 

em Maracanaú, em 37 pontos 

de atendimento. 11,2 mil atendimentos reali-

zados em 2014, primeiro 

ano de funcionamento em 

Maracanaú 

Resultados Resultados

Resultados

Modernização Tecnológica Municipal

Premiações e reconhecimento Públicos

Prêmio ARede 2009, na Categoria Terceiro Setor, São Paulo, SP 
Novembro/2009. 1º lugar na categoria, onde participaram da 
premiação mais de 200 projetos nacionais, sendo apenas 8 premiados.

Destaque em Tópicos Especiais no I Congresso das Empresas 
Gestinnianas, Fortaleza, CE - Dezembro/2009. Premiação de destaque, 
entre as empresas participantes.

Prêmio Conexão Cultura na Categoria “Melhores Práticas de Gestão 
Pública”, São Paulo, SP - Março/2010. Idear conquistou o 1º Lugar 
na categoria, sendo um dos 12 projetos selecionados entre os mais de 
700 inscritos de todo o Brasil.

A estratégia de Inclusão Sociodigital e Qualificação Profissional do Instituto Idear é reconhecida 
regional e nacionalmente. Confira alguns dos prêmios e reconhecimentos conquistados: 

12 •• 13Jun 2015 



GESTÃO PÚBLICA

O serviço de gestão da saúde pública desenvolvido pelo Idear se concretizou em experiência exitosa no 
Município de Maracanaú, com a Informatização de 30 postos de saúde, cadastramento de 58.032 mil famílias 
e implantação da Central de Regulação. 

Idear utiliza tecnologia para 
otimizar desempenho na gestão 
da saúde pública

O Instituto para o 
Desenvolvimento Tecnológico 
e Social – Idear tem grandes 
soluções e resultados para a 
gestão da saúde pública, tendo 
como base dois aplicativos 
de última geração, o Sistema 
Nacional de Regulação – Sisreg, 
disponibilizados pelo Datasus, 
e o PSF Livre, modelo de 
gerenciamento desenvolvido 
pelo Idear, utilizando software 
livre. Este trabalho se concretizou 
em experiência exitosa no 

A Informatização dos Postos 
de Saúde permitiu: conhecer 
a demanda por serviços em 
Maracanaú, por pacientes não-
residentes no município, e 
desenvolver estratégias para 
priorizar o atendimento cidadãos 
do Município; agendar consultas 
e procedimentos; automatizar 
o registro do atendimento e da 
produção dos serviços; controlar a 
dispensação de medicamentos, o 
estoque e a validade de produtos 
nas farmácias; descentralizar 
as informações do Sistema de 

“A Informatização dos Postos de Saúde permitiu: atender 
prioritariamente cidadãos residentes no Município; agendar 
consultas e procedimentos; e automatizar o registro do atendimento 
e da produção dos serviços”

Município de Maracanaú, com a 
Informatização de 30 postos de 
saúde, cadastramento de 58.032 
mil famílias e implantação da 
Central de Regulação de Consultas, 
que conta com 37 pontos de 
atendimento, viabilizando 300 
mil procedimentos agendados 
anualmente. Por meio da 
tecnologia aplicada à gestão da 
saúde pública executada pelo 
Idear, a Secretaria de Saúde 
de Maracanaú melhorou o 
atendimento à saúde do cidadão, 

reduziu as filas físicas, elevou o 
controle sobre a dispensação 
de medicamentos, consultas e 
exames eletivos, e racionalizou 
a realização de procedimentos 
de alto custo. De acordo com 
Thamyres Holanda, Diretora 
Administrativo Financeira  do 
Idear, através da Central de 
Regulação Automatizada é 
possível controlar e gerenciar 
a execução de todos os 
procedimentos ambulatoriais 
e hospitalares.

Informação da Atenção Básica – 
SIAB, permitindo a exportação 
automatizada dos dados para o 
Ministério da Saúde. Já a Central 
de Regulação de Consulta, que 
também tem operação direta 
pela Internet, conta com módulos 
para Marcação de Consultas/
Exames e Internação Hospitalar, 
permitindo a gestão municipal 
conhecer melhor a demanda 
e planejar a oferta de serviços, 
humanizando o agendamento 
para esses procedimentos para a 
população usuária do SUS.
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“O nosso posto do Alto Alegre I foi piloto do projeto PSF Livre. 
Tivemos capacitação e fomos orientadas a sempre manter os cadastros 
atualizados e organizados. O sistema é muito importante para o agente 
de saúde, pois nos ajuda a manter nossas famílias sempre atualizadas. 
O software nos permite elaborar relatórios sobre nossos pacientes 
e gestantes, quantidade de moradores, entre outras informações 
estratégicas. Não posso deixar de dizer que é um sistema fácil de utilizar, 
rápido e o acesso é via navegador na Internet”, Maria da Conceição 
Azevedo Lima, do Posto de Saúde do Alto Alegre I, em Maracanaú.

“Há 12 anos trabalho com marcação de consulta. Antes era por 
telefone e hoje é com o sistema Sisreg. Posso dizer que mudou bastante 
e para melhor o nosso trabalho. Além de humanizar o atendimento, ele 
facilitou também a vida dos usuários. O serviço ficou mais transparente 
e a população está mais satisfeita e informada sobre os serviços 
oferecidos na saúde”, Brígida Oliveira, do Posto de Saúde Fernandes 
Távora, em Maracanaú.

O Instituto para o Desen-
volvimento Tecnológico e Social 
– Idear foi responsável pelo 
projeto que garantiu a Maracanaú 
ser contemplado, em 2012, pelo 
Ministério das Comunicações, na 
lista dos primeiros 80 municípios que 
estão recebendo o projeto piloto de 
implantação de Cidades Digitais. 

O Ministério das Comunicações, 
por meio do Programa, vai investir 
R$ 40 milhões na construção de redes 
metropolitanas de fibras ópticas, a 
partir de empresas contratadas por 
meio de pregão eletrônico. 

O objetivo do Cidades Digitais é 
que os municípios tenham um anel de 
fibras ópticas que vai conectar todos 
os órgãos públicos das prefeituras. 
As 80 cidades contempladas 
foram selecionadas a partir de 192 
propostas de projeto apresentadas 
ao Ministério das Comunicações e 
levam em conta critérios de porte e 
desenvolvimento. 

Idear desenvolve projeto Cidade Digital para Maracanaú 
Cidades Digitais: Juntamente com o Governo de Maracanaú, o Idear elaborou o projeto 
Maracanaú Digital, tendo o mesmo sido selecionado entre os primeiros 80 a serem 
contemplados com o Programa “Cidades Digitais” do Ministério Comunicações, que 
iluminará o município com uma rede de fibras óticas, permitindo maior integração e rapidez 
dos serviços públicos. O projeto encontra-se em sua fase final de implantação no município 
de Maracanaú, onde a rede de fibra ótica já foi ampliada, os equipamentos comprados e 
instalados, e a equipe técnica qualificada. Espera-se somente a homologação por parte do 
Ministério das Comunicações para que o projeto entre em funcionamento, o que está previsto 
para o primeiro semestre de 2015.

“O objetivo do Cidades Digitais é que os 
municípios tenham um anel de fibras ópticas 
que vai conectar todos os órgãos públicos das 
prefeituras e disponibilizar internet gratuita 
à população nos espaços da Cidade, como  
as praças”

A estrutura inicial do projeto Cidades 
Digitais prevê uma garantia mínima de 
capacidade, equivalente a 4Mbps em 
cada um, até o máximo de 30, dos pontos 
públicos de acesso – órgãos públicos e 
“hotspot”, como uma “praça digital” ou, 
provavelmente, telecentros.

17 • Jun 2015 16 ••



TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Inovação: Os Centros de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor – Cates estão descentralizando 
as ações de emprego, apoio ao empreendedorismo e qualificação executadas pela Secretaria de Trabalho, 
Emprego e Empreendedorismo, em Maracanaú.

Maracanaú descentraliza  
ações de emprego, qualificação 
e empreendedorismo por meio 
dos Cates

O Governo Municipal de 
Maracanaú, por meio da 
Secretaria de Trabalho, Emprego 
e Empreendedorismo - Setee 
e em parceria com o Instituto 
para o Desenvolvimento 
Tecnológico e Social – Idear, 
está oferecendo à população 
os Centros de Atendimento ao 
Trabalhador e Empreendedor – 
Cates, desde janeiro de 2014. 

Os Cates têm por 
objetivo descentralizar os 
atendimentos realizados na 

Setee, como consultas para 
vagas de emprego, cadastro 
no Sine, encaminhamento ao 
mercado de trabalho, oficinas 
e cursos profissionalizantes, 
disponib i l i zando es tes 
serviços gratuitos de maneira 
mais próxima à população 
de cada bairro atendido 
pelos Cates. Também nos 
Centros há orientação sobre 
Empreendedor Individual, 
cadastro e formalização de 
novos empreendedores, 

emissão do carnê de 
pagamento DAS e declaração 
do imposto de renda do 
empreendedor individual, 
bem como capacitação para 
o empreendedorismo. O 
Cate Jereissati II, localizado 
no Centro Paradesportivo 
Edivaldo Prado,  visa ainda 
facilitar a qualificação e 
o acesso ao mercado dos 
maracanauenses portadores 
de necessidades especiais. 

“O objetivo dos Cates é descentralizar os 
atendimentos realizados na Secretaria de
Trabalho, Emprego, disponibilizando os serviços 
à população no próprio bairro”. 

Os Centros de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor – Cates também disponibilizam 
mais de 200 cursos de extensão com aulas online, para os maracanuenses aperfeiçoarem seus 
conhecimentos. As qualificações, que possuem carga horária diversificada e são realizados 
nos próprios Cates, são nas áreas de Administração Geral, Contabilidade, Direito, Ferramenta 
para Gestão, Finanças, Gestão Imobiliária, Letras, Logística, Pedagogia, Recursos Humanos, 
Vendas e Empreendedorismo.

Cursos de extensão

Centro também permite inserção de pessoas com deficiência

do Centro de Atendimento ao 
Trabalhador e Empreendedor 
– Cate, localizado no Centro 
Paradesportivo Edivaldo Prado. 

Conforme Edivaldo Prado, 
o Cate Paradesportivo supriu 
uma lacuna em Maracanaú 
no sentido de interligar a 
necessidade das empresas 
de cumprirem as cotas de 
funcionários com deficiência, 
conforme a Lei Federal 8.213/91, 
à oferta de profissionais com 
este perfil na Cidade. A Lei 

8.213/91, no seu Artigo 93, 
estabelece que a empresa 
com 100 ou mais funcionários 
está obrigada a preencher de 
dois a cinco por cento dos 
seus cargos com beneficiários 
reabilitados ou pessoas 
portadoras de deficiência, na 
seguinte proporção: até 200 
funcionários - 2%; de 201 a 
500 funcionários - 3%; de 501 
a 1000 funcionários - 4%; de 
1.001 em diante – 5%.

Maracanaú está  
realizando uma 
experiência  exitosa  
na inserção de 

pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho, 
por meio de uma ação do 
Governo Municipal, através 
da Setee, com operação do 
Instituto Idear. Entre 2013 e 
2014, dezenas de pessoas 
com algum tipo de deficiência 
conseguiram um emprego 
com carteira assinada por meio 
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Maracanaú já conta com oito Cates em 
funcionamento, nos seguintes locais: 

O parceiro na municipalização das políticas de trabalho e emprego 

Cate 
Jaçanaú

Cate 
Jereissati II  

Cate Jardim 
Bandeirante 

Cate 
Timbó 

Cate 
Piratininga 

Cate 
Boa Vista 

Cate 
Industrial 

Cate 
Jereissati I

localizado na Acobeja, na Rua Ernesto Gurgel 
de Amaral, n° 70 - Horário de funcionamento: 
8 às 12 horas e 13 às 17 horas.

No Centro Paradesportivo Edvaldo Prado, 
na Rua 42, n° 459 - Horário de funcionamento: 
8 às 12 horas e 13 às 17 horas.

No Provije, na Rua São José, n° 501  
Horário de funcionamento: 8 às 12 horas 
e 13 às 17 horas.

Na Escola Adauto Ferreira Lima - Rua 140, s/n  
Horário de funcionamento: 7 às 11 horas 
e 13 às 17 horas.

localizado no Cejam, na Av. Padre José Holanda do 
Vale, s/n - Horário de funcionamento: 8 às 12 horas 
e 13 às 17 horas.

Escola Comissário Francisco Barbosa - Rua 11, 
n° 116 - Horário de funcionamento: 7 às 11 horas 
e 13 às 17 horas.

na Escola Vinícius de Morais - Rua N, s/n° 
Horário de funcionamento: 7 às 11 horas 
e 13 às 17 horas.

ao lado do Sine Municipal, na Av. I, do bairro 
Jereissati I, nº 17, no Feira Center Shopping. Horário 
de funcionamento: 8 às 12 horas e 13 às 17 horas.

“O objetivo do projeto é facilitar o acesso da população aos 
serviços da política pública de trabalho e emprego do Município, 
descentralizando o acesso ao cadastramento no Sine, qualificação 
profissional, verificação de vagas de emprego e encaminhamento 
para o mercado de trabalho, orientação e cadastramento do 
empreendedor individual”. 

Cristina Monte Luz
Secretária de Trabalho, 
Emprego e Empreendedorismo 
de Maracanaú. 

Sine: Com apoio do Instituto Idear, Maracanaú e Caucaia foram pioneiros no Ceará ao implantar as 
suas próprias políticas municipais de Trabalho e Emprego. O Sine Municipal de Maracanaú já oferta  
semanalmente cerca de 200 vagas de emprego à população.

Os municípios de Caucaia  
e Maracanaú possuem hoje, 
por meio do trabalho do 
Institutopara o Desenvol-
vimento Tecnológico e Social – 
Idear, as suas próprias políticas 
municipais de Trabalho e 
Emprego, cujo principal órgão 
é o Sine Municipal. O Idear, 
junto com o Governo Municipal 
de Caucaia, elaborou o projeto, 
assessoria, capacitação e 
implantação de ações ligadas 
ao Sistema Público de Trabalho 
e Emprego, viabilizando a 

intermediação de mão de 
obra, habilitação do seguro 
desemprego e qualificação 
profissional através dos 
postos do Sine Municipal. Em 
Maracanaú, o Idear colabora 
com a gestão do projeto, 
principalmente nas ações de 
integração com os Centros de 
Atendimento ao Trabalhador e 
Empreendedor – Cates e com a 
captação de vagas de emprego, 
realizando visitas a empresas e 
identificando oportunidades 
de emprego para os munícipes.
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M I X  D E  P R O D U T O S

Em Caucaia, a Casa do 
Trabalhador, como é conhecido 
o Sine Municipal, é vinculada 
à Secretaria de Trabalho, 
Emprego e Empreendedorismo, 
oferece à população serviços de 
Intermediação de Mão de Obra, 
Cadastramento para o Seguro 
Desemprego, Qualificação 
Social e Profissional e 
Telecentro do Trabalhador, que 
oferta oficinas de acesso à 
internet, elaboração de textos 
e planilhas eletrônicas, entre 
outras capacitações. A Casa do 
Trabalhador/ Sine Municipal de 
Caucaia funciona na Rua Cel. 
João Licínio, 477, no Centro (o 
telefone é 3342-0706). 

Em Maracanaú, junto à  
Secretaria de Trabalho, Emprego 
e Empreendedorismo – Setee, 
o Idear colaborou com a 
instalação do Sine Municipal, a 
partir de 2011. O espaço hoje 

O Instituto para o 
Desenvolvimento Tecnológico 
e Social – Idear, desde 2011, 
já deu oportunidade a mais 
de 60 estagiários, garantindo 
a inserção desses jovens no 
mercado e propiciando a 
aprendizagem profissional. 
Em parceria com o Governo 
do Estado, a partir das escolas 
técnicas profissionalizantes 
EEEP Governador Luiz Gonzaga 

funciona na Avenida I, n° 17, 
Jereissati I – no Feira Center 
Shopping, no mesmo local onde 
fica a Setee. No Sine Muncipal, 
o cidadão maracanauense pode 
consultar vagas de emprego, ser 
encaminhado ao mercado de 
trabalho e participar de oficinas 
e cursos profissionalizantes 
tolamente gratuitos. 

Também há orientação ao 
microempreendedor individual, 
cadastro e formalização de 
novos empreendedores, bem  
como capacitação para o 
empreendedorismo. Outro 
serviço oferecido é a solicita-
ção do seguro desemprego.   
Semanalmente, o Sine Muni- 
cipal de Maracanaú dispõe 
de aproximadamente 200 
opor-tunidades de emprego.  
O telefone para informações é o 
3401.8001.

“Semanalmente, o Sine Municipal de Maracanaú oferta cerca de 
200 vagas de emprego à população. No espaço, o trabalhador 
pode dar entrada no seguro desemprego e participar de diversas 
qualificações”

ESTÁGIO:  Em parceria com as escolas profissionalizantes do Estado e através do programa E-Jovem, o Idear 
abre a chance para os novos talentos mostrarem o seu trabalho. 

Idear gera oportunidade para jovens profissionais

da Fonseca Mota e EEEP 
Professora Luíza de Teodoro 
Vieira, o Instituto Idear deu 
oportunidade de atuação para 
24 estagiários em diversas áreas 
da tecnologia da informação 
e comunicação, como 
Desenvolvimento de Software, 
Suporte de infraestrutura e 
Rede de Computadores, Testes 
de Software e Administração de  
Ambiente de Educação a 

Em 2013, o Instituto Idear deu 
ainda oportunidade a quatro 
alunos do Programa E-Jovem, 
enviados pela Secretaria do 
Trabalho e Desenvolvimento 
Social – STDS do Ceará.  O 
Projeto e-Jovem é uma iniciativa 
do Governo do Estado do Ceará, 
por intermédio da Secretaria 
da Educação - SEDUC, cuja 
proposta visa oferecer formação 
em Tecnologia da Informação 

Distância. O Instituto Idear 
contratou três estagiários 
da parceria com as escolas 
profissionalizantes do Estado, 
que hoje são colaboradores 
contratados. Em 2014, mais 12 
estagiários atuaram nas áreas 
desenvolvimento de sistemas, 
suporte e infraestrutura, além 
de administração do Moodle. 

Entre 2011 e 2013, o Idear empregou 36 
estagiários, garantindo a inserção desses jovens 
no mercado e propiciando a aprendizagem 
profissional

e Comunicação, tendo como 
princípios básicos a formação 
continuada, o protagonismo 
e empreendedorismo juvenil, 
a qualificação profissional, 
oportunizando melhores 
condições de inserção no 
mundo do trabalho e geração de 
emprego e renda para os jovens 
concluintes do ensino médio 
e egressos da rede pública 
estadual.
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“O Instituto Idear é de extrema importância ao dar oportunidade 
aos jovens profissionais de colocar em prática o que aprenderam 
ao longo de dois anos e meio de curso. Todos os anos, por meio de 
um processo seletivo sério e rigoroso, o Idear abre vagas para os 
alunos da escola profissionalizante Luíza de Teodoro Vieira. Nossos 
alunos têm mostrado seu talento, tendo dois deles inclusive sendo 
contratados pelo Idear. Os estagiários de antes são hoje respeitados 
profissionais da área de Desenvolvimento de Software”. Sem dúvida, 
o Instituto Idear é um dos nosso melhores e mais importantes 
parceiros. 

Clauber Cunha de Lima
Professor-orientador de 
Estágio do Curso Técnico 
Informática da EEEP. Profª 
Luíza de Teodoro Vieira.

Empreendedorismo: O programa Artesanato de Maracanaú contou com modelo de desenvolvimento de 
gestão e capacitações do Instituto Idear. Programa é um verdadeiro sucesso com mais de 140 artesãos 
cadastrados

Idear consolida Programa Artesanato de Maracanaú 

O Instituto Idear, desde 2008, contribui para 
o desenvolvimento do modelo de gestão e as 
qualificações do Programa Artesanato de Maracanaú. 
Hoje, na gestão Firmo Camurça, o programa está 
sob responsabilidade da Secretaria do Trabalho, 
Emprego e Empreendedorismo – Setee e já conta 
com mais de 200 artesãos cadastrados, que recebem 
constantemente capacitações para iniciantes e ações 
de aperfeiçoamento técnico e comercial. A Prefeitura 
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 também o respeitado artesanato 
dos índios Pitaguary. O Programa levou os 
artesãos maracanauenses a diversos eventos 
importantes como os realizados pelo Governo 
de Maracanaú (São João e Natal de Brilho), 
no North Shopping Maracanaú, no Complexo 
Turístico iPark, no Festival Nacional de Humor 
de Maranguape e até na Casa Cor Ceará 2009, 
quando o trabalho de quarenta artesãos foi 
exposto na loja Maracanaú Design. Na casa 
Cor Ceará, o artesanato do Município decorou 
ainda os ambientes montados por arquitetos, 
decoradores e paisagistas.
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Inscrição:

Casos de sucesso

O artesão que tem interesse em participar do programa basta se cadastrar apresentando 
uma amostra do artesanato fabricado pela pessoa, além do documento de identidade, 
CPF e foto. A inscrição é realizada no Instituto para o Desenvolvimento Tecnológico e 
Social - Idear, localizado na Rua 7, nº  268 - Jereissati, de segunda a sexta-feira, das 8 às 
12 horas e 13 às 17 horas. Telefone para informações: 3382-6273.

O artesão José Eleino Gomes, 
68 anos, é um exemplo de 
prosperidade e superação. 
Ele trabalha há oito anos com 
artesanato. Seu Dedé, como 
é conhecido na vizinhança, 
começou a fabricar os artigos 
em madeira para si, mas os seus 
primeiros trabalhos foram tão 
bons que ele pensou logo em 
vendas. Vender não foi difícil, 
já que antes trabalhava como 
vendedor propagandista e, 
como ele mesmo disse, tinha 
feito vários cursos de técnicas 
de vendas. Atualmente, tem 

a loja “Artesanato Art’s”, na 
Rua 72, Bairro Jereissati II, 
onde expõe suas sofisticadas 
peças. Eleino é cadastrado 
no Programa Artesanato de 
Maracanaú há seis anos e, 
através dessa ação da Prefeitura, 
tem espaço para comercializar 
seus produtos todo final de 
semana no North Shopping 
Maracanaú e, duas vezes ao 
mês, no iPark, em Maranguape. 
Disse ainda que, agora, pretende 
expandir os negócios, vendendo 
para lojas. Sobre o Programa 
Artesanato de Maracanaú, seu 

Dedé garante que é uma boa 
oportunidade para as pessoas 
que não têm renda. “Se você 
se dedicar na programação 
do Empreendedorismo da 
Prefeitura, a expectativa 
financeira é alcançada”. Seu 
Eleino mora com um neto de 
17 anos, que também o ajuda. 
Eles trabalham das 7 às 18 horas 
e produzem cerca de R$ 300 
em peças por dia, como abajur, 
porta-latinha, porta-leite, porta-
xícara, porta-mantimentos 
e acessórios para quarto  
de bebês.

Formação:  Curso é voltado para o empreendedorismo, com orientações para quem deseja abrir um pequeno 
negócio ou melhorar o empreendimento já existente.

Maracanaú recebe formação empreendedora pelo Instituto Idear

O Governo Municipal de 
Maracanaú, por meio dos Centros 
de Atendimento ao Trabalhador 
e Empreendedor – Cates, 
realiza cursos de Iniciação ao 
Empreendedorismo, utilizando 
a metodologia do “Aprender a 
Empreender” desenvolvida pelo 

Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas – 
Sebrae. Os cursos são ministrados 
pelo Instituto Idear. Mensalmente, 
é aberta uma turma em cada um 
dos sete Cates do Município, 
compreendendo um total de 240 
vagas, 30 em cada turma. O curso 

Iniciação Empreendedora, que é 
presencial, com a utilização de 
vídeo aulas,  e tem duração de 
uma semana com aulas nos turnos 
da manhã ou tarde, é voltado 
para o empreendedorismo, com 
orientações para quem deseja 
abrir um pequeno negócio ou 
melhorar o empreendimento 
já existente, sendo totalmente 
gratuito. Cada aluno recebe um 
livro para acompanhamento do 
conteúdo e certificado ao final 
do curso, para os concludentes. 
Os Cates são equipamentos 
da Secretaria do Trabalho, 
Emprego e Empreendedorismo 
– Setee de Maracanaú, sendo 
operacionalizados pelo Intituto 
para o Desenvolvimento Tecno-
lógico e Social – Idear.

“A formação empreendedora oferecida nos Centros de Atendimento 
ao Trabalhador e Empreendedor é uma importante iniciativa tendo 
em vista que a economia brasileira precisa de mais empreendedores. 
Esse tipo de qualificação, muitas vezes, é o primeiro passo para 
um futuro empresário consolidar seu sonho em realidade, mas 
com informações técnicas que viabilizem o sucesso da iniciativa. 
Empreendedorismo é sinônimo de crescimento econômico, geração 
de renda e emprego”. 

Edilson Teixeira Júnior
Conselheiro do Idear. 
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO DIGITAL

Programa Municipal de Inclusão 
Sociodigital e Formação Tecnológica

INCLUSÃO SOCIODIGITAL  |  SeLiga realizou 40.540 atendimentos a 5.131 pessoas em 2014

Serviços: O SeLiga oferece 
acesso orientado à internet, cursos 
online e presenciais, oficinas, 
cursos de línguas, preparatório 
para o Enem, palestras e apoio aos 
projetos comunitários.

O programa de inclusão 
sociodigital e formação tecno-
lógica 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, 5.319 
atendimentos foram para cursos 
online e 2.891 foram nos cursos 
itinerários.

Qualificações: O SeLiga oferece 
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 a 
projetos comunitários.

Saiba mais
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

Nailton Marques
Secretário de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e 
Formação Tecnológica. 

“O Programa de Inclusão Sociodigital e Formação Tecnológica tem 
sido de fundamental importância para os jovens maracanauenses. 
Um excelente trabalho do Governo Municipal de Maracanaú, por 
meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação 
Tecnológica, sob a gerência do Instituto Idear, que é uma 
entidade consolidada na capacitação e qualificação profissional 
e na informática educativa. Desde 2007, o Programa de Inclusão 
Sociodigital e Formação Tecnológica vem promovendo a inclusão 
digital, através dos vários telecentros existentes no Município, com 
cursos profissionalizantes, oficinas e acesso à internet. Com mais 
de 40 mil pessoas cadastradas, o Programa de Inclusão Sociodigital 
e Formação Tecnológica procura ser um instrumento nas vida 
das pessoas, promovendo qualificação profissional e a inclusão 
tecnológica em Maracanaú”. 
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Programa de Inclusão Sociodigital e Formação 
Tecnológica muda realidade dos Maracanauenses

Confira depoimento de quem utiliza os telecentros do Governo Municipal de 
Maracanaú e participa do Programa de Inclusão Sociodigital e Formação 
Tecnológica:

O programa de inclusão 
sociodigital e formação tecno-
lógica SeLiga, promovido  
pela Secretaria de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e  
Formação Tecnológica de 
Maracanaú e executado pelo  

Instituto para o Desenvolvimento  
Tecno-lógico e Social – Idear,  
está mudando a realidade e 
gerando novas oportunidades 
profissionais e de qualificação 
para muitos maracanauenses. 

“O telecentro para mim é a oportunidade de qualificação. Quero 
crescer no meu trabalho, subir de cargo e desejo ter meu próprio 
negócio. O curso gratuito é uma iniciativa excelente, porque 
funciona em todos os horários. A monitora é muito competente 
e me ajuda bastante”.

 “O telecentro no meu bairro faz muita diferença, pelo fato 
de eu não ter um computador em casa. Com a Internet, 
tenho contato com outras pessoas que estão distantes de 
mim, faço pesquisas para a escola e fico inteirado sobre o 
que está acontecendo no mundo. Ainda assisto vídeos e ouço 
músicas. Tive a oportunidade de aprender muito com o curso 
de informática e usar as ferramentas e programas”.

Tiago Alves da Silva

Breno da Paz Silva

28 anos, auxiliar de produção 
e usuário do Telecentro da 
Juventude, no Jereissati I.

usuário do Telecentro Herbert 
José de Sousa, no Jereissati II.

Veja a relação dos telecentros para inscrição nos cursos do 
Programa de Inclusão Sociodigital e Formação Tecnológica:

Centro de Convivência do Idoso: 
Endereço: Avenida X, 100 – Jereissati II; 

Escola Municipal Construindo o Saber: 
Endereço: Avenida Central, S/N - Jereissati I; 

Cras Acaracuzinho: 
Endereço: Rua 101, 172 - Acaracuzinho;

Cras Jereissati: 
Endereço: Avenida X, 254 - Jereissati II; 

Cras Pajuçara: Boa Esperança
Endereço: Rua São Sebastião, 435 – Pajuçara; 

Escola Municipal Herbert José de Sousa: 
Endereço: Avenida VI, 600, Jereissati II; 

Ilha digital: 
Endereço: Avenida Central, S/N - Centro; 

Instituto Idear: 
Endereço: Rua 7, 268 – Jereissati I; 

Jari: 
Endereço: Rua Paulo Afonso, S/N – Parque Jari;

Juventude: 
Endereço: Avenida III, S/N – Jereissati I; 

Polo Luzardo Viana: 
Endereço: Rua Pompeu Ferreira da Ponte, 695 - Luzardo Viana;

Polo Timbó: 
Endereço: Avenida Contorno Norte, 30 - Timbó;

Ulysses Guimarães: 
Endereço: Rua 29, 10 - Novo Oriente.
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Informática educativa promoveu conhecimento e qualificação IFCE e Idear promovem inclusão digital por meio dos CIDs

Idear é Estação de Articulação Regional da Fundação do Banco do Brasil

Inclusão Digital:  As estações digitais da FBB, beneficiam cerca de 10,8 mil cearenses por ano, com 
ações de inclusão sociodigital, como acesso à internet e cursos de qualificação.

A tecnologia e a Internet 
podem ser poderosas 
ferramentas para promoção da 
aprendizagem e qualificação da 
comunidade. Essa era a proposta 
do Projeto de Informática 
Educativa do Instituto para o 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Social – Idear promovido junto 
às escolas da rede municipal 
de ensino do Governo do 
Maracanaú, durante a gestão 
Roberto Pessoa. O projeto 
realizado em 2010, beneficiou 
277 alunos de sete escolas, 
entre 6 e 10 anos de idade, 
bem como a comunidade 

O Instituto Idear é gestor 
de outra importante iniciativa 
de qualificação e inclusão 
digital no Estado. Trata-se dos 
Centros de Inclusão Digital – 
CIDs do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
do Ceará – IFCE, equipamentos 
onde as comunidades mais 
carentes e distantes dos 
municípios cearenses têm 
acesso à educação e à inovação 
tecnológica. O IFCE conta com 
cerca de 22 CIDs no Ceará, cujas 
instalações e equipamentos 
foram financiados pelo 
Ministério da Ciência e 

O Instituto para o Desen-
volvimento Tecnológico e 
Social – Idear é uma Estação 
de Articulação Regional do 
Programa de Inclusão Digital da 
Fundação Banco do Brasil – FBB. 
A parceria firmada em janeiro 
de 2012, consolidou o Idear 

no entorno das unidades de 
ensino. Os alunos assistidos pelo 
programa, que era realizado nos 
laboratórios de informática, 
sobretudo nos telecentros 
do programa de inclusão 
sociodigital SeLiga, tinham seus 
conhecimentos ampliados em 
diversas disciplinas por meio 
de aplicativos e atividades na 
Internet, sobretudo nas matérias 
de Matemática e Português. As 
ações, no entanto, não ficavam 
restritas aos alunos. Pais e 
moradores do bairro no entorno 
das escolas eram qualificados 
por meio dos cursos e oficinas. 

O Informática Educativa atendeu 277 alunos em 

sete escolas da rede municipal de ensino. Em 

apenas seis semanas, as avaliações realizadas 

demonstraram aumento de desempenho em 

Português e Matemática em mais de 15%

Tecnologia e pelo Ministério das 
Comunicações. O IFCE conta, 
também, com a parceria das 
prefeituras e entidades locais. 

Maracanaú – O Idear 
responde pela gestão dos três 
CIDs localizados em Maracanaú, 
instalados nas Escolas 
Municipais Adauto Ferreira Lima, 
no Timbó, Comissário Francisco 
Barbosa, no Boa Vista, e Vinícius 
de Morais, no Esplanada do 
Mondubim. Os CIDs também 
abrigam, cada um, uma unidade 
do Centro de Atendimento ao 
Trabalhador e Empreendedor – 

como responsável pelo processo 
de revitalização das Estações 
Digitais da Região Nordeste, 
com exceção do Estado da 
Bahia. A parceria, proporcionou 
o recondicionamento de 300 
computadores desktops, que 
equiparam 27 estações digitais 

Cates, da Secretaria do Trabalho, 
Emprego e Empreendedorismo 
– Setee de Maracanaú. O Centro 
de Inclusão Digital – CID, do 
IFCE, é um ambiente com 
instalações e equipamentos 
que permitem a realização de 
cursos profissionalizantes e de 
atividades socioculturais. Além 
de favorecer a democratização 
do acesso à informação, por 
meio de biblioteca multimídia, 
laboratório de informática, 
sala de videoconferência e 
ambientes polivalentes. Os 
CIDs atendem, em média, a 60 
estudantes por unidade.

do Ceará. As estações, beneficiam 
cerca de 10,8 mil cearenses por 
ano, com ações de inclusão 
sociodigital, como acesso à 
internet e cursos de qualificação. 
Os equipamentos foram doados 
pela Superintendência Regional 
do Banco do Brasil no Estado. 
Nos demais estados da Região 
Nordeste, foram revitalizadas 35 
estações digitais, que beneficiam 
aproximadamente 14 mil pessoas. 
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Revitalização

Em rede

Diversidade

Ações realizadas

Na prática, a Estação Digital 
também divulga e mobiliza 
os potenciais beneficiários 
de serviços, principalmente 
sociais, do Banco do Brasil 
para a comunidade local como: 
FIES, Micro Crédito Produtivo, 
Minha Casa, Minha Vida, 

Durante as visitas de articulação 
em rede, os técnicos do Instituto 
Idear explicam o projeto de 
revitalização da Fundação Banco 
do Brasil, onde a Estação Digital 
passa a ser entendida como 
um Empreendimento Social 
Comunitário. São feitos registros 
fotográficos para divulgação 
nos meios de comunicação 

As estações atendidas pelo 
Idear/ FBB se destacam pela 
diversidade nos serviços 
prestados às comunidades: 
as entidades trabalham 
com dependentes químicos, 
portadores de necessidades 
especiais, rádios comunitárias, 

O Idear realizou encontros com 
educadores sociais e gestores 
das Estações Digitais dos estados 
de Alagoas e Pernambuco, 
como também, encaminhou 
os novos kits de padronização 
visual das Estações Digitais para 
80 projetos que estão dentro do 
processo de articulação em rede. 
Foram 56 visitas de articulação 

entre outros. Além disso, o 
Instituto Idear juntamente com 
as estações digitais em suas 
áreas de abrangência divulgam 
formações abertas, editais, 
conhecimentos específicos, 
integrando uma rede ativa que 
troca informações.

do Idear e, ainda, imagens da 
estrutura física dos projetos. A 
equipe do Idear também aplica 
questionário para documentar a 
situação da Estação Digital, que 
aborda assuntos relacionados 
ao espaço físico, acessibilidade, 
situação das máquinas, 
conselho gestor, conexão de 
internet, parcerias, entre outros.

pontos de cultura, cooperativas, 
associações, sindicatos, entre 
outros. Essas estações estão na 
praia, no sertão, na serra, nas 
comunidades ribeirinhas, nas 
comunidades rurais, nas favelas, 
nos assentamentos e nas zonas 
urbanas. 

em rede nas estações digitais do 
estado do Ceará, Pernambuco, 
Alagoas, Paraíba, Maranhão, 
Piauí, e Rio Grande do Norte. 
Foram entregues também, 
computadores para as estações 
digitais no Piauí, Alagoas, 
Sergipe, Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande do Norte e Ceará.

“Durante as visitas de articulação em rede, os 
técnicos do Instituto Idear explicam o projeto 
de revitalização da Fundação Banco do Brasil e 
apresentam vídeos ilustrativos sobre a proposta”. 

“O Idear tem sido um dos 
mais importante parceiros na 
implantação e padronização 
das estações digitais apoiadas 
pela Fundação Banco do Brasil. 
Esse trabalho é fundamental no 
sentido de garantir à população 
do Brasil, principalmente no 
Nordeste, o acesso à inclusão 
digital, hoje um instrumento 
essencial de cidadania e 
democracia”. Fabiana Izais, da 
Superintendência do Banco do 
Brasil no Ceará.  
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Idear e Fundação Banco do Brasil revitalizam Estação Digital 
da Associação Frei Gregório na Paraíba

Estação Digital Tic Tac da Apae de Maranguape é revitalizada

Idear e Fundação BB inauguram Estação Digital em Pacatuba

O Instituto para o Desenvolvimento Tecnológico 
e Social – Idear, como Estação de Articulação 
Regional – EAR da Fundação Banco do Brasil - 
FBB, revitalizou a Estação Digital Cabedelo, da 
Associação Frei Gregório, em Cabedelo, na Paraíba. 
O Idear e Fundação Banco do Brasil realizaram a 
visita inicial à Estação Digital no dia 9 de setembro 
de 2013.

O Instituto para o Desenvolvimento Tecnológico e Social – Idear, como Estação de Articulação Regional 
– EAR da Fundação Banco do Brasil - FBB, revitalizou a Estação Digital Tic Tac da Apae de Maranguape, no 
Ceará. O Idear realizou visita à Estação Digital no dia 20 de novembro de 2013.

O Instituto para o Desen-
volvimento Tecnológico e 
Social - Idear, como Estação 
de Articulação Regional – EAR 
da Fundação Banco do Brasil, 
inauguram Estação Digital em 
Pacatuba, do Programa Minha 
Casa, Minha Vida. O evento 
contou com a participação do 
ministro das Cidades, Gilberto 
Occhi, de representantes 
da ONG Lar de Maria de 
Pacatuba, Banco do Brasil 
de Pacatuba, da Fundação 

Associação Frei Gregório 

APAE

A entidade, fundada em 27 

de novembro de 2003, propicia 

reforço escolar, informática, 

teatro e cursos online para 

alunos de escolas públicas, 

entre 7 e 17 anos, garantindo 

ainda uma refeição diária aos 

beneficiários.

A Apae de Maranguape, fundada em 2 

de setembro de 1996, tem como público-

alvo as pessoas com deficiência e seus 

familiares. O espaço desenvolve diversas 

ações como informática, capoeira, bazar 

comunitário, atividades especializadas para 

pessoas com deficiências e complementares 

para diversos públicos. Conta ainda com o 

Projeto Temperando do Governo do Estado, 

entre outras ações. Pelas boas práticas na 

área de educação, A Apae Maranguape 

recebeu o selo Itaú-Unicef, reconhecimento 

que objetiva impulsionar a implementação 

e a consolidação das metas implícitas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente através 

de mobilizações sociais.

Banco do Brasil, equipe do 
Instituto Idear e da secretária 
municipal de Assistência Social 
de Pacatuba, além do Governo 
do Estado.  A Estação Digital 
foi inaugurada juntamente 
com o Residencial Pacatuba.  
A unidade habitacional, 
localizada no bairro São Luiz, 
beneficia 396 famílias, sendo 
a primeira a ficar pronta, das 
três que serão entregues no 
Município. As famílias foram 
cadastradas e selecionadas 

pela Prefeitura que, além 
da doação do terreno, ficou 
responsável pela urbanização 
da área, gerando melhor 
acesso aos serviços públicos e 
equipamentos sociais ligados 
à educação, saúde e ao lazer, 
como creche e unidade de 
saúde. A Estação Digital 
recebeu 11 computadores 
novos, mobília, impressora, 
conexão com internet banda 
larga e dois bolsistas.
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Centro de Treinamento em Confecção e Moda  
do Idear é oportunidade de qualificação

Idear qualifica 544 profissionais em 2014  
com o Criando Oportunidades

Estrutura:  O Centro já qualificou mais de 1.000 alunos, contando com uma infraestrutura com 67 máquinas 
industriais.

Cursos:  As capacitações foram em diversas áreas e atenderam profissionais de 16 municípios. Programa é 
da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS do Ceará, tendo o Instituto Idear como um dos 
principais executores.

O Centro de Confecção e Moda do Instituto para o Desenvolvimento Tecnológico e Social – Idear 
é oportunidade para empresas do setor interessadas em qualificar seus atuais e futuros profissionais. 
Implantado em 2011, em parceria com o Governo Municipal de Maracanaú e Fundação Banco do 
Brasil, o Centro já qualificou mais de 1.000 alunos, contando com uma infraestrutura com 67 máquinas 
industriais, aptas para cursos de qualificação em jeans, malha (modinha), moda íntima, tecido planos 
e modelagem.

O Instituto para o Desenvolvimento Tecnológico e Social – Idear, como um dos principais executores 
do Programa Criando Oportunidades, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS do 
Ceará, garantiu a qualificação de 544 pessoas em 2014, além de distribuir 192 kits instrumentais de 
trabalho. O resultado está no Balanço de Gestão do Instituo Idear, referente ao ano 2014.

Parceiros

Contatos

O Centro de Confecção e Moda 
já realizou qualificações para 
importantes parceiros, tanto 
no setor público como privado, 
com a produção de mais de 2 mil 
peças. Atualmente, realiza cursos 
de costura para o programa 

As empresas interessadas em 
firmar parceria com o Centro 
de Confecção e Moda podem 
procurar a sede do Idear na 

Criando Oportunidades do 
Governo do Estado e para 
a Secretaria do Trabalho, 
Emprego e Empreendedorismo 
- Setee. Também já promoveu 
qualificações para empresas 
como Karsten e Rihomo. 

Rua 7, nº 268 - Jereissati I, 
em Maracanaú ou ligar para 
os números 3401.8007 e 
9701.1919.
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Balanço

Saiba mais

Qualificações

Público alvo

Participante do Projeto Criando Oportunidades  
já garante renda extra

Em 2013, O Idear executou 14 
qualificações do Projeto Criando 
Oportunidades do Governo do 
estado, 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, 

O Criando Opor tunidades, 
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 

As qualificações foram em 
diversas áreas e profissões, como 
Costureiro, Eletricista, Mecânica de 
Motos, Doces e Salgados, Pedreiro, 
Masseiro e Recepcionista de Hotel. 
Profissionais de 16 municípios 
do Estado foram beneficiados, 
especificamente de Fortaleza, 
Maracanaú, Guaiuba, São Gonçalo 
do Amarante, Itaitinga, Umirim, 
Pacatuba, Quixeramobim, Trairi, 
Pacajus, Baturité, Icapuí, Cascavel, 
Mulungu, Aracoiaba e Beberibe.
Três destes cursos foram 
executados pelo Idear em 
unidades prisionais do Estado, 
contribuindo para a reinserção 
social e profissional de 75 
detentos. Um total de 25 alunos 
participaram do curso de Costura, 
realizado na Casa de Privação 

O público-alvo são trabalhadores 
desempregados, jovens em 
cumprimento de medidas sócio 
educativas atendidos nos Centros 
de Internação da STDS. Bem 
como trabalhadores autônomos 
e pequenos grupos coletivos de 

Claudiana Gomes da Silva foi 
aluna da turma de Doces e 
Salgados do  Projeto Criando  
Oportunidades operaciona-
lizado pelo Instituto para o 

“Estou recebendo serviços para aniversários e festas de casamento. 
Esse curso abriu uma oportunidade de renda extra”, explica.

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 capacitou 
544 profissionais de 16 municípios 
do Estado do Ceará, distribuindo 
192 kits instrumentais de trabalho. 

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.

Provisória de Liberdade Professor 
Clodoaldo Pinto - CPPL 2, em 
Itaitinga. Outros 25 presidiários 
receberam formação em Mecânica 
de Motos, na Penitenciária 
Francisco Hélio Viana de Araújo - 
PFHVA, na Pacatuba. Em Fortaleza, 
no Instituto Penal Professor Olavo 
Oliveira II - IPPOO II, 25 foram 
capacitados no Curso de Masseiro 
(Pizzas e Massas). Todas as 
qualificações, que são totalmente 
gratuitas e possuem entre 80 e 
120 horas/aula, visam atender as 
demandas do mercado de cada 
município ou região. Parte dos 
alunos recebem kits instrumentais 
de trabalho para começarem a 
executar seu próprio negócio ou 
atuarem na profissão.

produção através da concessão 
de kits instrumentais de trabalho. 
A execução dos cursos é de ONGs, 
em parceria com associações 
comunitárias, secretarias munici-
pais com atuação na área de 
qualificação, entre outros.

“O ‘Criando Oportunidades’ favorece a população 
em situação de vulnerabilidade social, econômica 
e que sofre restrições quanto à inserção no mercado 
de trabalho, ou seja, pessoas de baixa renda, que 
não têm profissão e nem trabalho. As ações são 
desenvolvidas através de cursos de qualificação 
profissional”.

Desenvolvimento Tecnológico 
e Social – Idear. A qualificação 
foi realizada na Cozinha 
Comunitária da Prefeitura, no 
Centro de Horizonte.
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Projeto “Criando Oportunidades” gera novas 
alternativas para empreendedora de Horizonte

Instituto foi Polo Nordeste Setentrional da Rede Nacional de Formação para 
Inclusão Digital do Programa Telecentros.BR

Ozilene Soares Bezerra participou do Curso de Doces e Salgados 
realizado na Cozinha Comunitária, no Centro do Município de 
Horizonte.

O Instituto Idear, ampliou 
sua atuação ao conduzir o 
Polo Nordeste Setentrional da 
Rede Nacional de Formação 
para Inclusão Digital do 
Programa Telecentros.BR, do 
Ministério das Comunicações, 

Inovação:  O Instituto Idear, desde 2011, ampliou sua atuação ao conduzir o Polo Nordeste Setentrional da Rede 
Nacional de Formação para Inclusão Digital do Programa Telecentros.BR, do Ministério das Comunicações.

“Foi um curso muito válido e proveitoso. Aprendi novas receitas e 
vou trazer mais novidades para os meus clientes, como bolos, tortas, 
doces e salgados”, detalha.

“O Instituto Idear é parceiro importante na execução do Projeto 
Criando Oportunidades, do Governo do Estado do Ceará. As 
qualificações ministradas pelo Instituto são reconhecidas pelo 
número de alunos capacitados e que conseguem montar seu 
próprio negócio ou garantir ocupações profissionais no mercado 
de trabalho. O Criando Oportunidades é, sem dúvida, mais um 
grande projeto Estadual, que busca combater a pobreza por meio 
de ações de capacitação da mão de obra de jovens e adultos e de 
geração de emprego e renda”.

“O Instituto Idear gerenciou a capacitação 
de agentes de inclusão digital nos estados do 
Ceará, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, 
no contexto do projeto Telecentros.BR, para 
cumprimento de um programa de capacitação 
de 240 a 480 horas”

Josbertini Clementino
Secretário de Trabalho 
e Desenvolvimento Social 
do Governo do Ceará.

nos anos 2010, 2011 e 2012. 
O Instituto Idear gerenciou 
a capacitação de agentes de 
inclusão digital nos estados do 
Ceará, Maranhão, Piauí e Rio 
Grande do Norte, no contexto 
do projeto Telecentros.BR, para 

cumprimento de um programa 
de capacitação de 240 a 480 
horas nas área de Gestão 
de Telecentros, Participação 
Comunitária,  Tecnologia 
da Informação, Produção e 
Publicação de Conteúdos. 

O projeto Rede Nacional de 
Formação para Inclusão Digital 
faz parte do Programa Nacional 
de Apoio à Inclusão Digital 
nas Comunidades, também 
conhecido TelecentrosBR. Esse 
é direcionado aos tutores, 
monitores e gestores de 
telecentros como forma de 
aperfeiçoar o conhecimento e 

expandir ainda mais a inclusão 
digital. O projeto promove a 
formação desses agentes de 
inclusão digital que atuam 
nos telecentros inseridos em 
comunidades. A atuação deles 
vai além de ministrar cursos 
de informática, pois também 
orientam quanto à utilização 
das ferramentas digitais como 

editor de textos, editor de 
imagens ou vídeos, softwares 
livres, redes sociais, e fomentam 
o desenvolvimento de projetos 
comunitários nos municípios. 
Mais informações no site www.
mc.gov.br/telecentros.
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Por Cláudio Joventino,  
Assessor de Projetos e Inovação  
do Instituto Idear.
claudiojoventino@idear.org.br

O investimento público 
em qualificação profissional é 
o caminho mais seguro para 
reduzir o desemprego juvenil 
e aumentar a renda de pessoas 
com baixo poder aquisitivo. Ao 
mesmo tempo, a qualificação 
mostra-se como ferramenta para 
estimular o empreendedorismo, 
gerando mais emprego e renda. 
O desemprego juvenil é duas 
vezes maior do que a taxa de 
desemprego geral. A qualificação 
pode fazer muita diferença na 
vida de jovens, principalmente 
daqueles que integram 
famílias vulneráveis social e 
economicamente. Quando 
executada com o público dos 
programas de transferência de 
renda, como o Bolsa Família, a 
qualificação profissional aumenta 

A popularização da internet 
no Brasil é realidade inconteste. 
Segundo dados do IBGE, entre 
2005 e 2011, os internautas 
no País aumentaram 143,8%, 
enquanto a população, apenas 
9,7%. Investimentos privados 
e governamentais para 
expansão da internet gratuita, 
como o Cidades Digitais e 
Telecentros.BR, do Ministério 
das Comunicações, e as 
Estações Digitais, da Fundação 
Banco do Brasil, contribuíram 
para este importante avanço.

Entretanto, quando falamos 
em inclusão sociodigital, 
não podemos nos limitar 
à implantação de pontos 
de acesso à internet. 
É preciso muito mais... 
são necessárias políticas 
públicas que transformem 
estes locais em espaços de 

Qualificação profissional e as oportunidades de emprego e renda

Inclusão sociodigital  - Uma questão de política pública

a empregabilidade dessas 
pessoas contribuindo para sua 
independência econômica.

Uma pesquisa da consultoria 
Endeavor Brasil, apresentada 
este ano, revela que três em cada 
quatro brasileiros prefeririam 
ter um negócio próprio a ser 
funcionários, mas que apenas 
4% são empreendedores. O 
expressivo percentual daqueles 
que desejam empreender e 
o baixo índice daqueles que 
efetivamente empreendem, 
deve-se principalmente a falta 
de conhecimento, informação e 
às deficiências em nosso modelo 
educacional formal. Nesse 
cenário, as ações de qualificação 
profissional unificadas as de 
formação empreendedora 
podem ser o trampolim para 

emancipação humana, por 
meio da qualificação, apoio 
ao empreendedorismo e 
utilização da internet como 
fonte de conhecimento e 
mobilização social.

Em Maracanaú, temos 
exemplo de política pública 
transformadora: o programa de 
inclusão digital e qualificação 
profissional em telecentros – 
SeLiga, do Governo Municipal 
executado pelo Instituto para o 
Desenvolvimento Tecnológico 
e Social – Idear, desde 2008. 
Uma política pública convertida 
em resultados: 58.362 pessoas 
atendidas em oficinas, cursos 
online e acesso orientado à 
Internet, somente em 2012. 
O SeLiga conta com 33 
telecentros e 80 profissionais. 
A informática e a internet 
como meios para educação 

transformar sonhos em realidade. 
Felizmente, observamos maior 
eficiência nas políticas públicas 
de qualificação. Em nível federal, 
o Pronatec está concentrando 
as ações e chama atenção 
abrangência e volume de 
recursos investidos, embora com 
execução restrita ao Sistema S e 
aos Institutos Federais. No Ceará, 
merece destaque o Programa 
Criando Oportunidades do 
Governo do Estado, que, somente 
de janeiro a novembro de 2013, 
qualificou 4.723 trabalhadores e 
distribuiu 614 kits instrumentais 
de trabalho em 84 municípios.

Artigo publicado no jornal  
O Povo em 31 de dezembro de 
2013.

emancipadora e protagonismo 
social oferecem oportunidade 
para os governos que querem 
mudar a realidade, com ótima 
relação entre investimento 
humano/econômico e retorno 
social. Contudo, a efetividade 
das políticas é obtida por meio 
da construção de uma rede 
de profissionais qualificados, 
metodologias e ferramentas 
tecnológicas e de gestão que 
possam viabilizar o processo, 
muito além da simples 
instalação de computadores e 
conectividade.

Cláudio Joventino, Assessor 
de Projetos e Inovação do 
Instituto Idear

* Artigo publicado no jornal  
O Povo em 12 de agosto de 2013
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Aproximar as políticas 
públicas de trabalho, emprego, 
renda e qualificação das 
comunidades e dos setores 
produtivos locais sempre foi um 
grande desafio, independente 
das esferas de governo – federal, 
estadual ou municipal. No Ceará, 
há importantes passos nesse 
sentido. Maracanaú, Fortaleza 
e Caucaia conquistaram 
avanços consideráveis ao 
municipalizarem suas políticas 
de emprego, sobretudo com a 
implantação das suas unidades 
do Sine, administradas pelos 
próprios municípios. Em 
Maracanaú, uma experiência 
foi mais além. O governo 
daquele município, por meio da 
Secretaria de Trabalho, Emprego 
e Empreendedorismo – Setee, 
criou os denominados Centros 

O artesanato é sem dúvida 
uma das maiores expressões da 
cultura cearense. Envolve uma 
ampla cadeia produtiva e tem 
importante aspectos de geração 
de trabalho e renda e, sem 
dúvida, atratividade turística. 
Ainda em 1979, a então primeira-
dama do Estado, Luíza Távora, 
criou a Central de Artesanato do 
Ceará – Ceart, iniciativa pioneira 
entre as políticas públicas 
por desenvolver e qualificar o 
artesanato cearense e promover 
a comercialização.  Se a Ceart é 
fundamental em nível estadual, 
também são necessárias políticas 
públicas para o artesanato 
em âmbito municipal, com as 
prefeituras apoiando esses 
empreendedores. Em Maracanaú, 
uma interessante iniciativa 
completa nove anos: o Programa 
Artesanato de Maracanaú, que 

Descentralização das políticas de emprego Política pública para o artesanato  

de Atendimento ao Trabalhador 
e Empreendedor - Cates. Os 
equipamentos têm objetivo de 
descentralizar os atendimentos 
realizados pela Setee e pelo Sine 
municipal, como consultas para 
vagas de emprego, cadastro, 
encaminhamento ao mercado 
de trabalho, oficinas, cursos 
gratuitos e orientações sobre 
empreendedor individual, 
disponibilizando estes serviços 
de maneira mais próxima à 
população de cada bairro.

Desde janeiro de 2014, 
em seis meses, o governo de 
Maracanaú, em parceria com o 
Instituto Idear, implantou oito 
Cates em diversos bairros do 
município. Essa experiência de 
descentralização das ações, 
apresenta-se como um nova 
alternativa no sentido de superar 

já possui mais de 200 artesãos 
cadastrados, e se caracteriza por 
sua diversidade, encontrando-se 
desde o artesanato tradicional de 
renda de bilro, croché e a traçado 
de palha, à arte mais moderna 
como escultura em aramado e 
trabalho em madeira reciclada. 
A iniciativa, coordenada pela 
Secretaria do Trabalho, Emprego 
e Empreendedorismo – Setee 
de Maracanaú e com apoio à 
comercialização do Instituto 
para o Desenvolvimento 
Tecnológico e Social – Idear, 
tem qualificado continuamente 
a cadeia produtiva local e 
garantido a participação dos 
artesãos em eventos municipais 
e regionais, além de ter 
estruturado diversos espaços 
fixos para comercialização. No 
fim de 2014, o programa entrou 
em uma nova fase, alinhada com 

o histórico distanciamento entre 
as políticas públicas nacionais e 
estaduais nessas áreas, das reais 
necessidades do trabalhadores, 
em nível municipal e até mesmo 
comunitário. Os equipamentos 
objetivam também humanizar 
o atendimento à população, 
reduzindo filas e dividindo com 
o cidadão a responsabilidade 
pela sua inserção e manutenção 
no mercado de trabalho.

Esse modelo garante maior 
eficácia das políticas de trabalho 
e emprego, otimizando recursos 
públicos, com o objetivo de 
elevar a empregabilidade, 
alavancar o empreendedorismo 
e, principalmente, suprir 
demandas das empresas por 
profissionais qualificados em 
consonância com as cadeias 
produtivas locais. 

Paulo Germano Fonteles Bezerra, 
Diretor executivo do Idear

* Artigo publicado no jornal O Povo em 
12 de agosto de 2014

Fernando Fasti de Souza,  
Assessor do Instituto Idear

* Artigo publicado no jornal O Povo em 2 
de fevereiro de 2015 

as novas tecnologias e à era da 
conectividade. O artesanato de 
Maracanaú ganhou uma fanpage 
no Facebook, onde estão 
expostos o trabalho de mais 
de 30 artesãos do município, 
divididos por diversas tipologias. 
Esse é o primeiro passo de um 
projeto maior, que envolve a 
elaboração de um portal do 
artesanato, a partir de 2015, e, 
posteriormente, uma loja. No 
início deste ano, o município 
terá uma vitrine permanente de 
exposição e comercialização para 
os produtos artesanais no Centro 
Multifuncional de Economia 
Solidária, parceria da Setee e 
do Ministério do Trabalho. Um 
novo modelo de gestão que 
pode servir de inspiração para 
outros municípios no intuito 
de potencializar o artesanato 
cearense.

ANÁLISE
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DEPOIMENTOS

“O trabalho desenvolvido pelo Instituto Idear, durante a nossa 
gestão à frente da Prefeitura de Maracanaú, permitiu uma 
verdadeira revolução em diversas área do Município, como a saúde, 
inclusão digital e a qualificação profissional. Na saúde, partimos de 
um serviço sem base tecnológica e desintegrado para um processo 
avançado de informatização dos postos, cadastramento das 
famílias e, principalmente, implantação da Central de Regulação 
de Consultas, alcançando a marca de aproximadamente 300 mil 
procedimentos agendados a cada ano. Esse trabalho humanizou 
o atendimento, reduziu as filas e, sobretudo, garantiu melhor 
condições de saúde pública ao povo maracanauense. 

Na inclusão digital e na qualificação, o SeLiga, por exemplo, tornou-
se um modelo em todo País, recebendo vários reconhecimentos e 
premiações nacionais. Outro programa de sucesso foi o Artesanato 
de Maracanaú, no qual o Idear foi o executor das qualificações. 
O Instituto Idear é, sem dúvida, hoje um dos mais renomados no 
apoio aos municípios no tangente à gestão pública, desenvolvimento 
de ações de qualificação, empreendedorismo e tecnologia”. 

“Temos hoje o Instituto Idear, nas esferas pública e privada, 
como referência na execução e gestão de ações, projetos e 
programas de geração de emprego e renda, qualificação, 
empreendedorismo e tecnologia, não só no Ceará mas 
também em todo Nordeste. 

Um dos grandes exemplos desse trabalho é o Centro de 
Treinamento em Confecção e Moda. Esse equipamento do 
Idear é um dos principais formadores de mão de obra para 
o setor têxtil do Estado, provavelmente o principal da Região 
Metropolitana de Fortaleza. Neste sentido, o Idear tornou-
se protagonista de desenvolvimento socioeconômico do 
Ceará, não apenas por meio dessa ação, mas pela sua 
atuação em diversos municípios e áreas estratégicas. 

A Associação Empresarial de Indústrias – Aedi tem o 
Idear como um dos principais parceiros das suas ações, 
inclusive temos o orgulho de fazer parte do Conselho de 
Administração do Instituto.

Roberto Pessoa

Adriano Sampaio Borges 

Ex-Prefeito de Maracanaú. 

Presidente da Associação 
Empresarial de Indústrias - 
AEDI.

“O Idear tem sido importante parceiro do Governo Municipal de 
Maracanaú desde 2006 na implantação de políticas públicas de 
qualidade com grandes resultados. Por meio do Instituto, o Governo 
Municipal de Maracanaú otimizou a gestão da saúde do Município, 
com a informatização de 30 postos de saúde, cadastramento de 
58.032 mil famílias e implantação da Central de Regulação de 
Consultas, que conta com 37 pontos de atendimento, viabilizando 
300 mil procedimentos agendados anualmente.

Outro grande trabalho resultado da parceria entre o Governo 
Municipal de Maracanaú e o Instituto Idear é o nosso programa 
de Inclusão Digital SeLiga, promovido pela Secretaria de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica de Maracanaú.  

Recentemente, sete Centros de Atendimento ao Trabalhador e 
Empreendedor - Cates do Governo Municipal de Maracanaú, por 
meio da Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo – 
Setee, e operacionalizados pelo Instituto Idear, foram implantados 
na Cidade. Os Cates têm objetivo de descentralizar os atendimentos 
realizados na Setee, como consultas para vagas de emprego, 
cadastro no Sine, encaminhamento ao mercado de trabalho, 
oficinas e cursos profissionalizantes, disponibilizando estes serviços 
gratuitos de maneira mais próxima à população de cada bairro.  
Também nos Centros há orientação sobre empreendedor individual, 
cadastro e formalização de novos empreendedores, bem como 
capacitação para o empreendedorismo.

Podemos citar ainda outros importantes programas e serviços 
do Idear junto ao Governo Municipal, como o Artesanato de 
Maracanaú, Cidade Digital e as qualificações por meio do Centro 
de Confecção e Moda. 

Todos esses projetos têm se revertido em desenvolvimento 
socioeconômico para Maracanaú, beneficiando e gerando 
oportunidades para nossos cidadãos por meio da qualificação, 
inclusão digital e tecnologia. 

Firmo Camurça
Prefeito de Maracanaú. 
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