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O MAIOR EVENTO DE SUSTENTABILIDADE DO NORTE E NORDESTE 

O IEP – Instituto de Educação Portal realizou nos dias 06 e 07 de Outubro de 2016 no Hotel Recanto 

Wirapuru, a 9ª edição do Fórum IEP de Sustentabilidade com o tema Ser Sustentável com a participação 

de mais de 2 mil participantes em atividade.  

Na edição de 2016 o Fórum trousse como palestrante Máster Ricardo Voltolini, idealizador da 

Plataforma Liderança Sustentável e um dos maiores nomes mundiais em sustentabilidade e ainda o I 

Encontro Regional da Plataforma no Nordeste e I Encontro Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis (ODS). 

O Fórum IEP de Sustentabilidade tem como objetivo despertar a sociedade em seus diversos 

setores – Governo, Empresas Privadas, IES, Terceiro Setor e Sociedade Civil – para juntos alcançarem os 

ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, um pacto firmado entre a ONU e mais de 192 países 

visando mudar o mundo através de metas estipuladas nos indicadores sociais. 

Para tal realização, o Instituto de Educação Portal recebe apoio da Secretaria Geral da República, 

Governo do Estado do Ceará, PNUD Brasil, Empresas Privadas e Instituições sem fins lucrativos. 

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 social 

no Ceará e neste ano prestou homenagem a: (1) Dra. Lúcia Alcântara, médica do Instituto do Câncer do 

Ceará, hoje é símbolo de exemplo no Instituto onde trata pacientes, conversa com famílias, recebe 

voluntários e divide sua experiência com quem se aproxima. Homenageada referente ao ODS 3 – Boa 

Saúde E Bem-Estar; (2) Professora Amália Simonetti, professora e criadora do Programa de Alfabetização 

na Idade Certa (PAIC) que consiste em um esforço conjunto do Estado e dos Municípios, no sentido de 

providenciar a alfabetização de todas as crianças na idade certa, evitando a alfabetização tardia. 

Homenageada referente ao ODS 4 – Educação de Qualidade; (3) Dra. Rosa Mendonça, Juíza do Juizado da 

mulher do Ceará, criadora do projeto Ronda Maria da Penha que tem como objetivo atender e prestar 

auxilio à mulheres em que sofrem ameaças físicas no estado do Ceará. Homenageada referente ao ODS 5 

– Igualdade De Gênero; (4) Otaciana Ribeiro Alves, Gerente da Gerencia de Saneamento Rural – 

GESAR/Cagece e que permite o abastecimento de água na zona rural, levando soluções mesmo em 

tempos de estiagem. Homenageada referente ao ODS 6 – Água Limpa e Saneamento Básico; (5) Francisco 

De Sousa Ferreira, fundador do Projeto Resgate, que tem como objetivo atender homens que sofrem de 

dependência química fazendo a Prevenção, Tratamento e Reinserção Social de Dependentes Químicos, 

com o desejo de mudança de comportamento. Homenageado referente ao ODS 8 – Emprego Digno E 
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Crescimento Econômico; (6) Otacília Verçosa (Tia Tatá), fundadora da Associação dos Idosos do Mucuripe 

Oscar Verçosa, que atende idosos em situação de risco social através do amparo e cuidados médicos, 

nutricionais e higiénicos. Homenageada referente ao ODS 10 – Redução Das Desigualdades; (7) Karlo 

Kardozo, Secretário da Secretaria de Desenvolvimento dos Direitos Humanos de Fortaleza e criador do 

Programa Coletivo Bem Viver que visa construir uma forma de cidadania igualitária, solidária, e justa em 

harmonia com a natureza. Homenageado referente ao ODS 11 – Cidades E Comunidades Sustentáveis. 

 

INFORMAÇÕES: 

www.forumiepdesustentabilidade.com |  www.facebook.com/forumIEP 

José Pires – forum@portaliep.com (85) 3348 7540 | (85) 9.9256-3410 

_______________________________________________________________________________________________ 

Sobre o IEP – Instituto de Educação Portal 

O IEP é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) sem fins lucrativos fundada há mais 

de 8 anos, atuante em Fortaleza e região metropolitana com o objetivo de fomentar a inclusão econômica, social e 

cultural de jovens em situação de vulnerabilidade social através de programas de capacitação profissional e inserção 

no mercado de trabalho. Seu grande diferencial é a Tecnologia Social – Espaços Mundos, uma metodologia que 

engloba aspectos emocionais e espirituais através da arte e cultura, objetivando o desenvolvimento de 

competências humanas essenciais ao processo evolutivo do ser humano. Em função dos excelentes resultados e do 

trabalho sério e transparente, o IEP já foi reconhecido por instituições como ONU e Fundação Banco do Brasil. 
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