
  

 

 

 

V Fórum de Responsabilidade Socioambiental e Cultural do IEP 

 

 

O Instituto de Educação Portal (IEP) 
realizou na última quarta-feira (28), na 
Casa de José de Alencar, em Fortaleza, a 
5ª edição do Fórum de Responsabilidade 
Socioambiental e Cultural. Palestras, 
oficinas, exposições, apresentações 
culturais e a entrega da Comenda 
Transformando Vidas possibilitaram o 
compartilhamento de ações de 

responsabilidade social, ambiental e cultural, envolvendo toda a sociedade. 

Durante todo o dia, a Casa José de Alencar, um ambiente que respira 
tranquilidade e cultura, foi palco de diversas atividades. Uma oportunidade de unir 
representantes dos diversos segmentos da sociedade, para a troca de 
experiências e ideias. Com essa articulação, o IEP visa colaborar para a melhoria 
dos indicadores sociais no Ceará. “Queremos sensibilizar organizações dos 
poderes público e privado, bem como atores da sociedade civil a trabalharem em 
rede, fomentando ações conjuntas que gerem maior impacto, com menor custo e, 
que tenham como consequência, a redução da violência, implantações de ações 
que visem à sustentabilidade do planeta e a inserção de jovens no mercado de 
trabalho”, afirma Monica Rabelo, diretora do IEP. 

Deram sua contribuição para o sucesso 
do evento, grandes nomes como Estevam 
Duarte (executivo com experiência de mais 
de 30 anos em grandes grupos, como Bretas 
e São Francisco de Assis – SFA), Henrique 
Teles (consultor de empresas e máster em 
programação neurolinguística), Rubem 
Saldanha (gerente de educação da Intel), 
Fernando Freire (advogado e diretor de 
relacionamento e marketing da empresa 
Apiguana Máquinas) e Ana Virgínia Araújo de 

Abreu (consultora ambiental da Tetra Pak). 

Um importante momento do Fórum foi a mesa redonda “Como investir na 
capacitação de jovens frentes aos desafios da mão de obra industrial”, mediada 
pelo Sr. Edilson Teixeira (presidente da AEDI), com a participação de Julio Brizzi 
(superintendente da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE), 
Cristiane Cruz (orientadora da Célula da Coordenadoria da Educação Profissional 
da SEEUC), Clara Cordeiro (técnica Agência de Desenvolvimento do Estado do 



Ceará – ADECE), Simone Veras (Coordenadora do Projeto Primeiro Passo – 
STDS) e Egídio Guerra (assessor do Governo do Estado Ceará). 

Um destaque do evento foi à premiação 
e entrega da Comenda “Transformando Vidas” 
a uma personalidade representativa do cenário 
da inclusão social no Ceará. Em uma escolha 
feita pelo público, Moysés Louro de Azevedo, 
fundador e moderador geral da Comunidade 
Católica Shalom, foi o agraciado de 2012. 
Também foram homenageadas Ana Maria 
Norões, idealizadora do Instituto de Promoção 
da Nutrição e do Desenvolvimento Humano 

(Iprede) e Dora Isabel de Araújo Andrade, idealizadora e diretora da Escola de 
Dança e Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca). 
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