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Nome da 
organização 

INSTITUTO CULTURAL OBOÉ 

Endereço Rua Maria Tomásia, 531, Aldeota, em Fortaleza, 
Ceará, CEP 60150-170, telefone (85) 3023-7832 

Responsável  
Fabiane Moreira / Norma Suely 
 

Outros 
contatos 

 

Tipo de 
organização 

Sociedade civil sem fins lucrativos 
 
 

Serviços 
oferecidos 

O INSTITUTO CULTURAL OBOÉ, foi fundado em 
02 de janeiro de 2002 e tem como objeto, 
observado o princípio da universalização dos 
serviços: 

1. promoção da cultura, defesa e conservação 
do patrimônio histórico e artístico;  

2. promoção gratuita da educação, com 
participação de forma complementar;  

3. promoção do desenvolvimento econômico e 
social e combate à pobreza;  

4. experimentação, não lucrativa, de novos 
modelos sócio-produtivos e de sistemas 
alternativos de produção, comércio, 
emprego e crédito.  

O Instituto tem, portanto, três áreas de atuação: 
educacional, cultural e social. 

População 
alvo 

 

Bairros  Todos os Bairros de Fortaleza. 
 

Critérios de 
admissão 

 

Os critérios para o ingresso no projeto são: idade 



entre 10 a 18 anos e estar regularmente 
matriculado na rede oficial de ensino. 

 
 
 

Comentários  

Desde o seu nascimento, em 1997, o grupo Oboé 
adotou a máxima: "A sociedade é mais que um 
mercado; o cidadão é mais que cliente". 

O mercado representa somente relações 
comerciais, e o cliente é simplesmente um 
consumidor de bens e serviços.  

A sociedade representa muito mais: é um 
complexo de relações dos cidadãos com seus 
semelhantes, unidos pelo princípio da autoridade 
ou pelo assentimento, e o cidadão é o indivíduo 
investido de cidadania, e o "status" de cidadania 
implica um complexo de direitos e deveres de 
caráter público. As sociedades com uma mesma 
consciência cultural e moral formam uma Nação.  

Contribuir para a sociedade e para a cidadania é 
promover a educação e a cultura, pois só um 
indivíduo com uma base de educação e cultura 
sabe exercitar seus direitos e cumprir suas 
obrigações. Somente uma base de educação e de 
cultura dá ao indivíduo as condições mínimas de 
ter o suficiente para não depender da caridade. 

A subsistência, a dignidade, a educação, o 
trabalho, o amparo na velhice são direitos do 
cidadão. O pagamento de impostos, o respeito a 
lei, a cooperação com o trabalho social, enfim, a 
retribuição do esforço comum são deveres do 
cidadão. 

 
 


