
Fórum IEP de Sustentabilidade se 

consolida como um dos maiores eventos 

do setor no Brasil 

 

A 7ª edição do Fórum IEP de Sustentabilidade realizado pelo Instituto de 

Educação Portal e empresas parceiras,que aconteceu no Centro de Eventos do 

Estado do Ceará nos dias 6 e 7 de novembro surpreendeu em números. Foram 

mais de 2 mil participantes, 22 expositores, 3 mil quilos de alimentos não 

perecíveis, cobertura da grande mídia e palestrantes de alto nível, que trataram 

da sustentabilidade no terceiro setor 

 

 

Os tenores cearenses durante execução do Hino Nacional na abertura do VII 

Fórum IEP de Sustentabilidade, no Centro de Eventos do Estado do Ceará, 

Fortaleza 

 

O Fórum contou com a apresentação da peça “NA SUA MÃO”, do Grupo de 

Arte Educadores do IEP.  

 

O grupo foi criado em 2007, com a missão de educar por meio da arte. 

Atua em doze municípios do Ceará e atende mais de 1500 jovens por ano. 



Fomenta a tecnologia social Espaços Mundos, criada e desenvolvida pelo 

IEP, a qual potencializa competências sociais, ambientais, espirituais, 

empreendedorismo e voluntariado nos jovens educandos do IEP.  

 

 

Momentos da apresentação teatral do Grupo Educadores do IEP com a peça “Na 

Sua Mão” 

Comenda Transformando Vidas  

Um dos grandes momentos do Fórum IEP de Sustentabilidade, foi a entrega 

da Comenda Transformando Vidas, que tem como objetivo homenagear 

anualmente personalidades de impacto e neste ano prestou homenagem a 

Rino Bovini ODM 1 - Redução da Pobreza, Antônio de Oliveira ODM 2 - Atingir 

o ensino básico universal, Graça Quental ODM 3 - Igualdade entre os sexos e a 

autonomia das mulheres, Sulivan Mota ODM 4 - Reduzir a mortalidade na infância, 

Magnólia Almeida ODM 5 - Melhorar a saúde materna, Edilmar Norões ODM 6 - 

Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças,  Deusmar Queirós ODM 7 - 

Garantir a sustentabilidade ambiental Eduardo Girão ODM 8 - Estabelecer uma 

Parceria Mundial para o Desenvolvimento. 

 



 

Homenageados com o Patrono da Comenda Transformando Vidas o Presidente da 

Suco Jandaia, Sr. José Cláudio Figueiredo e o Presidente do IEP Eduardo 

Figueiredo 

O Fórum IEP discutiu os Desafios do Mundo Sustentável, puxado por Tião 

Santos, presidente da Associação dos Catadores do Aterro Metropolitano, 

do Jardim Gramacho, Rio de Janeiro, que apresentou uma brilhante 

palestra a todos os presentes. Tião aproveitou a oportunidade para lançar 

seu livro, “Do lixão ao Oscar”, que conta sua trajetória de vida desde que 

era catador no lixão de Jardim Gramacho até o dia que conheceu o artista 

plástico Vick Muniz.  

  



Tião Santos, presidente da Associação de Catadores de Material Reciclável do 

Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, e Consultor do BID (Banco Interamericano 

de Desenvolvimento) no projeto Erradicação dos Lixões no Brasil e na América 

Latina, durante lançamento do livro: “Tião do lixão ao Oscar”. 

 

A 7ª edição do Fórum IEP de Sustentabilidade 2014 teve como um dos palestrantes o 

montanhista Rosier Alexandre. Graduado em Marketing, diretor da TBC Consultoria, além 

de consultor organizacional, Rosier realiza atualmente o Projeto Sete Cumes, que consiste 

na escalada da maior montanha de cada continente. Em sua palestra, com o tema “Eu 

posso mudar o mundo”, motivação e superação foram assuntos abordados, uma vez que o 

montanhista sobreviveu a uma avalanche no Monte Everest, no começo do ano. 

 

Rosier Alexandre com a palestra “Eu posso mudar o mundo”. 

 

Selo Amigo IEP  

 

O Fórum fez homenagem com a entrega do Selo Amigo IEP as 

personalidades que integram a Rede do Bem e ajudam a transformar 

vidas por meio da educação.  

Os homenageados foram: 

 

Wagner Caetano Alves de Oliveira, Secretário da Secretaria Geral da 

Presidência da República, Antônio Eduardo Diogo de Siqueira Filho - 



Secretário do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, Maurício Holanda 

Maia, Secretário da Secretaria de Educação do Estado do Ceará – SEDUC, 

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho, Vice-Governadora eleita do Estado do 

Ceará, Marc os Pompeu de Sousa Brasil, Secretário Adjunto da Secretaria 

de Turismo do Estado do Ceará, O Secretário Executivo da STDS, Marcelo 

Sobreira, que neste ato representou Josbertini Virgínio Clementino, 

Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará – 

STDS, Nezinho Gomes, Prefeito Municipal de Horizonte, Solange Marina, 

Diretora da CONTROLLER, Jean Monteiro, Diretor Geral da DESTAK Marcas 

e Patentes, Emanuel Chaves, Diretor/Presidente da ABS, Luís Antônio 

Rabelo Cunha, Diretor Geral e Diretor Pós Graduação da Faculdade 

FAMETRO, Hermano Bezerra da Silva, Diretor Presidente da Arquiteta 

Eventos, João Bosco Freitas Cordeiro, Presidente da Fundação de Cultura e 

Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – FUNCEPE, Leo Abreu, Secretário de 

Cultura e Turismo da Prefeitura do Eusébio, representando o Prefeito de 

Eusébio, José Arimatea Lima Barros Júnior, Francisco Siqueira Pedrosa, 

Secretário da Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo da 

Prefeitura Municipal de Caucaia, Sideni Portilho, Cerimonialista e voluntário 

da rede do bem IEP, Norma Zélia Andrade, Cerimonialista e voluntária da 

rede do bem IEP.  

 



Wagner Caetano Alves de Oliveira-Secretário da Secretaria Geral da Presidência 

da República recebe o Selo Amigo das mãos do Presidente do IEP Eduardo 

Figueiredo 

 

Vencedores Prêmio ODM Brasil 

Mesa com os ganhadores da 5ª Edição do Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio- ODM Brasil 2014 do Estado do Ceará:  
 

Maria Aurigele Barbosa Abreu da ADEL - Agência de Desenvolvimento 
Econômico Local, Carlos Rodrigo Castro da Associação Caatinga; Cristina 

Nascimento do CETRA - Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao 
Trabalhador, Sandra Maria Cândido Queiroz da Fundação Raimundo Fagner, 

Ana Keila Maia da GACC - Grupo de Apoio as Comunidades Carentes, 
Samyra Rodrigues da Cruz da Prefeitura Municipal de Maracanaú e José 

Luiz Eduardo Figueiredo, Presidente do IEP- Instituto de Educação Portal. 

 

Mônica Rabelo, diretora do IEP entrega Carta de Intenções para 

Representantes dos governos federal e estadual   

A carta de intenções elenca uma série de demandas das instituições do 

terceiros setor, propõe e sugere diversos pontos que entendem necessários 

para a regulamentação da Lei 13.019, publicada em 31 de julho de 2014. 
 

No documento as instituições do terceiro setor lideradas pelo IEP conta 

ainda com a assinatura do Instituto Povo do Mar, IPOM, Instituto Felipe 
Martins, IPREDE e Escritório de Advocacia Nelson Willians foi entregue à 

Dra. Laís Figueiredo Lopes, Assessora Especial do Ministro-Chefe da 
Secretaria Geral da Presidência da República e Coordenadora do Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, ao Deputado Estadual, 
eleito, Carlos Matos, André Figueiredo, Representante dos Deputados 

Federais. A carta tem por objetivo ampliar os espaços destas instituições e 
é uma articulação concreta das instituições do terceiro setor, visando maior 

reconhecimento e apoio concreto por parte dos governos, não obstante 
propõe mudanças ao Marco Regulatório. 

 
 

Entre as demandas das instituições, alguns destaques:  
1) Solicitação aos governos nas esferas municipais, estaduais e federais o 

fomento de um sistema de cadastramento de instituições do Terceiro Setor 

com base no princípio da ética e equidade social, visando desenvolver 

ações em rede que respondam as demandas das comunidades, interagindo 

continuamente com órgãos públicos sem envolvimento na questão político 

partidária, com intuito de produzir um sistema social de baixo custo, com 

maior agilidade, inovação, solidariedade e impacto sustentável. As 

organizações do Terceiro Setor apresentam conhecimento e técnica 

aprimorada de cada ramo social e podem estabelecer um elo instrumental 



fomentador com caráter participativo entre a sociedade e os atores 

públicos.  

2) Solicitação aos governos o reconhecimento das tecnologias sociais 

desenvolvidas pelas instituições do Terceiro Setor, visando: acompanhar, 

apoiar, replicar e financiar as ações de forma sistêmica e continuada, a 

partir de um processo de gerenciamento de indicadores e avaliação de 

impacto indo ao encontro da execução de políticas públicas com qualidade 

e compromisso com as verdadeiras causas sociais, retirando em definitivo 

do cenário do terceiro setor instituições que tenham como fachada o 

favoritismo e politicagem, bem como interesses pessoais sem compromisso 

com o sujeito assistido;  

3-Criação da Secretaria do Terceiro Setor nas esferas municipais e 

estaduais;  

4-Criação de comissões do Terceiro Setor nas casas legislativas nos 

municípios e estados; 

5-Ampliação do espaço político das organizações do Terceiro setor; 

6 - Dedução Fiscal para OSCIPs (Isenção do INSS Patronal). 
O documento representou o caráter deliberativo do Fórum, a as 

autoridades se prontificaram a analisar e encaminhar o documento.  
 

O evento foi encerrado com a palestra da Coordenadora de Práticas 

Empresariais e Políticas Públicas do Instituto Ethos, Ana Lúcia Custodio, 

que apresentou os Indicadores ETHOS que são uma ferramenta de gestão 

que visa apoiar as empresas na incorporação da sustentabilidade e da 

responsabilidade social empresarial.  

 

O Fórum IEP de Sustentabilidade 2014 foi um grande momento para a 

disseminação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM, que 

visou conscientizar a sociedade cearense sobre sustentabilidade em seu 

tripé: Social, Ambiental e Econômico. O evento mostrou a todos, que do 

seu jeito você também pode mudar o mundo.  

 

Os objetivos de Desenvolvimento do Milênio é um Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento, assumido por 191 países, dentre eles o 

Brasil, se configura enquanto um compromisso global pelo 
desenvolvimento, forjado na Declaração do Milênio de 2000, lançou o olhar 

da comunidade internacional sobre metas e indicadores concretos que 
possibilitaram a construção de uma visão compartilhada sobre os principais 

desafios do desenvolvimento e os impactos que diferentes modelos 



exercem sobre o progresso de mulheres e homens em todo o globo, a 
partir de 2015 O PROGRAMA AVANÇA para implantação dos OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEIS. No Brasil eles ficaram conhecidos 
como os oito jeitos de mudar o mundo, sendo eles:  

1°Acabar com a fome e a miséria;  
2° Educação básica de qualidade para todos;  

3° Igualdade entre sexos e valorização da mulher;  
4° Reduzir a mortalidade infantil;  

5° Melhorar a saúde das gestantes;  

6° Combate a AIDS, malária e outras doenças;  
7° Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; 

8° Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento.  
 

O presidente do IEP, Eduardo Figueiredo, ressalta a importância do 

evento e sua felicidade em fazer parte dessa história. “Nós do IEP 

trilhamos, na prática, os caminhos que conduzem a um mundo melhor, 

mais justo e com um planeta mais verde”.  

 

 

O Presidente do 

IEP, Eduardo 

Figueiredo, 

durante fala no 

VII Fórum IEP 

de 

Sustentabilidade, 

em 

Fortaleza/CE 

 



 

Família IEP - Instituto de Educação Portal -em momento de celebração durante o 

VII Fórum IEP no Centro de Eventos do Estado do Ceará 

Os 3 mil quilos de alimentos arrecadados como ingressos, foram doados as 

seguintes entidades: Lar Amigos de Jesus, de Pacajus, CIDI, Meimei, de 

Fortaleza, Orfanato Cristo Rei e Comunidade Shalom 

 

Foram apresentadas 14 oficinas que abordaram diversos temas, entre eles, 

Tecnologia Social Espaços Mundos, Transformando Vidas por meio da 

evangelização e promoção humana, O RH como estratégia para a 

sustentabilidade, Juventude e empreendedorismo social, Como transformar 

o lixo em economia criativa, Arquitetando eventos sociais, Marco 

Regulatório, Como a liderança interfere na sustentabilidade, Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentáveis, Mobilização de Recursos: Desafios e 

estratégias, Justiça Restaurativa, Cooperativismo sustentável, Lixo 

extraordinário e Sustentabilidade para o Terceiro Setor e Incentivos Fiscais 

 

A Mostra de Economia Criativa foi destaque nesta edição e promoveu 

produtos sustentáveis feitos pelo povo cearense, entre os participantes da 

mostra estavam a Associação de Moradores da Serrinha – AMORBASE, 

Fábrica Escola, Fundação Raimundo Fagner, Camisas Feitas de PET e 

Comunidade Católica Shalom. 

Entrega do Selo IEP de Responsabilidade Social 

O Selo IEP é uma homenagem especial a toda Rede do Bem IEP. Esse ano 

foram eleitas as empresas nas categorias, ouro e prata e os critérios para 



premiação foram divulgados para toda rede do Bem IEP, os homenageados 
roam:  

 

Categoria ouro:  

Suco Jandaia, DCDN e Beach Park 
 

Categoria prata: 
Vulcabras Azaleia, Grupo Três Corações, Malwee Malhas, Apavel, Delfa 

Bojos, Makro Engenharia, Supermercado Estrela, SINDIÔNIBUS e Romazi. 
 

Aos demais parceiros integrantes da Rede do Bem a organização do Fórum 
disponibilizou certificados como forma de agradecimento. 

O presidente do IEP Eduardo Figueiredo agradeceu o apoio de todos os 
parceiros, voluntários e público participante: “são valorosos missionários 

IEP quer se dedicaram a esse fórum com muito amor. Desejamos que essa 
corrente do bem seja extensiva para mais e mais pessoas. O IEP agradece 

a todos e que Deus os abençoe com muita paz e amor, juntos nós podemos 
ceará”  

 

Patrocinaram a 7ª edição do Fórum IEP de Sustentabilidade:  

Governo do Estado do Ceará, Fábrica Escola, SEBRAE/CE, Secretaria Geral 

da Presidência da República, Solar Coca-Cola, OCB SESCOOP/CE, 3 

Corações, Divino Fogão, UNIMED Fortaleza, Suco Jandaia. 
 

O Fórum contou ainda com os seguintes parceiros:  

A Mais Comunicação e Marketing, Associação das Empresas do Distrito 

Industrial de Maracanaú-AEDI, Arquiteta Eventos, AMORBASE – Associação 
dos Moradores do Bairro da Serrinha, Bandeirantes, Mídia Exterior, Beach 

Park, Bello Produções, Defensoria Pública do Estado do Ceará, Diálogos 

Consultoria, Diretriz Digital, Prefeitura Municipal de Horizonte, Gestão de 
Pessoas e Soluções- RGSH, TCservis, Vara de Execução de Penas 

Alternativas e Habeas Corpus, VEPAH, Instituto da Primeira Infância-
IPREDE, Sol Nascente Digital, Total Desk, Suco Jandaia, Gráfica Siilas, Ar 

Produções, Instituto Pov do Mar – IPOM, Naturágua, Quadro Mor, FICAS, 
UMED Fortaleza e 7 Cumes. 
 

  
O Presidente do IEP Eduardo Figueiredo e os apoiadores e patrocinadores do VII Fórum de 

Sustentabilidade IEP 



 

IEP 

O IEP – Instituto de Educação Portal, localizado no município de Pacujus, 

no Ceará conta com patrocínio e apoio de diversas empresas, instituições 

privadas e públicas e foi fundado em 2007. É uma Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, OSCIP, sem fins lucrativos, apoiada e 

incentivada por mais de 100 parceiros, dentre empresas privadas, 

organismos públicos e federações.  

 

Ele é uma resposta às necessidades sociais e de qualificação profissional no 

Estado do Ceará, sendo um conector de transformações sociais por meio da 

educação. Tanto que ao longo desses sete anos de existência, o IEP já 

formou mais de 5.000 jovens para a cidadania e o mercado de trabalho, 

por meio de seus programas de educação continuada e formação 

profissional, como o Jovem Aprendiz, Formação e Inclusão Profissional de 

Pessoas com Deficiência, Programas de Estágio e Treinamento, que 

renderam ao IEP o reconhecimento pelo Fundo Itaú de Excelência Social 

como um dos 20 melhores projetos do Brasil, o Prêmio ONU/Assembleia do 

Ceará “Eu curto essa cidade”. O IEP também foi vencedor do Prêmio ODM 

Brasil 2014, onde recebeu o prêmio das mãos da Presidenta Dilma 

Rousseff. Recentemente o IEP foi reconhecido como Tecnologia Social pela 

Fundação Banco do Brasil. 

 

Saiba mais sobre o trabalho do IEP, os cursos oferecidos, as empresas 

parceiras no site: www.portaliep.com ou entre em contato pelo email: 

contato@portaliep.com ou ainda pelo telefone: (85) 3348-0120.  

 

Mais informações para Imprensa, solicitação de entrevistas e imagens: 

 

JM- Assessoria de Imprensa & Comunicação José 

Maria Filho:josemaria.jornalista@ig.com.br 

(11) 2866.2346 / 99804.1112 

Márcia Britto:marciadebritto@gmail.com 

(11) 2227-0188/ 99963.7025 

 

http://www.portaliep.com/
mailto:contato@portaliep.com
mailto:josemaria.jornalista@ig.com.br
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