
IV Fórum de Responsabilidade Socioambiental 

 

 O IEP realizou no ultimo dia 10 de novembro de 2011 o IV Fórum de 

Responsabilidade Socioambiental, que tem como objetivo fortalecer o 

diálogo permanente sobre a temática Responsabilidade Socioambiental no 

Estado do Ceará, onde organismos públicos, privados e terceiro setor 

constroem alternativas para melhorar os indicadores sociais. 

 Nessa 4ª edição o foco foi a educação como inclusão enquanto alicerce 

para a solução dos problemas hoje encontrados na sociedade. Foi um 

momento único para o cenário cearense, com excelentes expositores e 

apresentações de arte com o foco no social.  Destaca-se a presença de 

grandes nomes: Cibelly Borres Gerente do Núcleo de Responsabilidade Social 

do Serviço Social da Indústria – SESI e colaboradora do Sistema Federação 

das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC que apresentou o case da Barra do 

Ceará , onde empresas se uniram para gerar a inclusão social de pessoas em 

situação de vulnerabilidade social. Em seguida a palestra Educação 

Profissional como Ferramenta de Inclusão: Uma Discussão Curricular em Face 

dos Desafios da Atualidade com o Sr. Emilio Freitas - Mestre em Políticas 

Públicas e Sociedade. O Fórum também viabilizou a apresentação de 

experiência exitosas em responsabilidade socioambiental, nessa edição a 

Sucos Jandaia, Vicunha, DCDN, Vulcabrás e Cobap foram os expositores 

explanando soluções eficientes para gestão de resíduos e consumo correto da 

água e energia, tendo o Sr Mário Gurjão como mediador .  Na ocasião a 

empresa DCDN relatou aos presentes a conquista do Prêmio de Responsabilidade 

Corporativa dos Distribuidores Cummins da América Latina em decorrência da parceria 

com o IEP. O evento foi encerrado com a brilhante palestra a Educação do 

Futuro ministrada pelo Sr. Namura Poblacion, especialista em gestão 

educacional responsável pela implantação de práticas educacionais em mais 

de 200 municípios no Brasil e conseqüente melhoria do IDEB. Namura  

explanou acerca dos problemas na área de educação no Brasil e enfatizou 

como solução a implantação do método sistêmico.  



Ao final do evento a Sra. Izolda Cela Secretária de Educação do Estado 

do Ceará recebeu das mãos do Sr. Eduardo Figueiredo, Presidente do Instituto 

de Educação Portal, a Comenda Transformando Vidas cujo objetivo é 

homenagear anualmente  as personalidades de impacto no cenário da inclusão 

social no estado do Ceará. 

 

 

 

 

 


