
A Câmara dos Deputados recebeu até o 
dia 31 de maio as indicações para o 

Prêmio Zilda Arns pela Defesa e Promoção 
dos Direitos da Pessoa Idosa. Deputados e 
senadores indicaram pessoas, instituições 
ou entidades que tenham contribuído ati-
vamente na defesa dos direitos das pesso-
as idosas. A escolha dos cinco premiados 
será feita no dia 18 de agosto, por um 
conselho composto pela segunda-secretá-
ria da Mesa Diretora da Câmara, depu-
tada Marília Arraes (PT-PE), por membros 

da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa 
e por um representante de cada partido 
político com assento na Câmara, caso a 
bancada não possua membro titular na 
comissão. Os escolhidos receberão o prê-
mio em uma solenidade marcada para 
29 de setembro. Criado em setembro de 
2017, o Prêmio Zilda Arns homenageia a 
médica que atuou em causas humanitárias 
e sanitaristas. Conselheira no Conselho 
Nacional de Saúde, Zilda Arns trabalhou 
também no Ministério da Saúde. 
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MEIO AMBIENTE

Parque Ecológico 
da Asa Sul ganha 
novas mudas 
típicas do cerrado 

Mercado & Impacto Social
Flávio
Resende

fl avioresende@gmail.com

O projeto Mestres da Torre, encabeçado 
por artesãs da Feira de Artesanato da 

Torre de TV de Brasília, acaba de lançar ofici-
nas on line, utilizando artesanato com maté-
rias primas naturais, que são produzidas por 
esses artistas. A iniciativa tem o apoio do FAC, 
fundo de apoio à cultura do GDF. Na prática, 
as artesãs contam um pouco das suas histó-
rias e ensinam, por meio de vídeos no canal, 
a confeccionar  lindas peças que podem ser-
vir para decoração, presentear pessoas que-

ridas e até mesmo para vender, tornando-se 
uma nova fonte de renda. Segundo o diretor 
e idealizador do projeto, Rubens Aguilar,  o 
objetivo é incentivar  a valorização do patri-
mônio cultural da nossa cidade. Interessados 
podem participar gratuitamente das Oficinas, 
se inscrevendo no  YouTube/feiradatorredetv. 
Os vídeos ficarão disponíveis por um ano no 
canal. O trabalho dos artesãos também pode 
ser acompanhado pelo Instagram @feirada-
torredetv.  Informações: 61 99514 8224.

A Escola Virtual, portal de e-learning cria-
do em 2001 pela Fundação Bradesco, 

disponibiliza mais de 110 cursos gratuitos e 
100% on-line nas áreas de administração, 
contabilidade e finanças, desenvolvimento 
pessoal e profissional, educação e tecnolo-
gia. Os cursos respeitam o ritmo e a capa-
cidade de aprendizagem de cada pessoa, 
além de expandir a vocação social da Fun-
dação para além das salas de aula. Entre os 

cursos oferecidos pela Escola Virtual desta-
cam-se o de ‘Introdução à Liderança Lean’, 
‘Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)’ e 
‘Regulação da Preocupação e da Ansieda-
de’. Para se inscrever, é necessário ter, no 
mínimo, 14 anos, possuir Cadastro de Pes-
soa Física (CPF) e conta de e-mail válida.  
Para mais informações sobre a Fundação 
Bradesco e a Escola Virtual, acesse: https://
fundacao.bradesco e https://www.ev.org.br. 
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PRÊMIO ZILDA ARNS será entregue dia 29 de setembro

Ofi cinas de artesanato ON LINE E GRATUITAS

FUNDAÇÃO BRADESCO oferece cursos gratuitos

EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, NA MANHÃ 
DO ÚLTIMO SÁBADO (DIA 5), O INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL, EM 
PARCERIA COM O HOSPITAL SYRIO-LIBANÊS, REALIZOU O PLANTIO 
DE MUDAS TÍPICAS DO CERRADO, NO PARQUE ECOLÓGICO DA ASA 
SUL, COM A PARTICIPAÇÃO DE COLABORADORES DA INSTITUIÇÃO 
PARTICULAR, QUE POSSUEM FILHOS. O OBJETIVO DA AÇÃO FOI DE 

AMPLIAR A CONSCIÊNCIA AMBIENTAL PARA AS PRÓXIMAS GERAÇÕES

iFOOD terá 50% de mulheres na liderança e 40% de 
colaboradores negros até 2023

O iFood, foodtech líder na América Latina, 
anuncia uma nova frente de compro-

misso social. O foco é avançar em diversida-
de e inclusão, não somente dentro de casa, 
mas em todos os componentes do seu ecos-
sistema - entregadores, restaurantes e con-
sumidores. “Queremos alimentar o futuro do 
mundo. Só vamos conseguir com pluralidade 
de pessoas, vivências e ideias. O iFood é para 
todas as pessoas, então precisa ser feito por 
todas as pessoas”, explica Gustavo Vitti, vice-
-presidente de Pessoas e Soluções Sustentá-

veis do iFood. A empresa estabeleceu metas 
de diversidade e inclusão de raça e gênero 
entre os seus colaboradores nos próximos 
três anos. O iFood quer, até dezembro de 
2023, aumentar o número de mulheres em 
cargos de liderança na empresa para 50%, 
além de expandir para 35% a quantidade de 
mulheres em postos de alto comando. Já em 
equidade racial, o objetivo da companhia é 
que o número de líderes negros alcance 30% 
e que a quantidade total de colaboradores 
negros chegue a 40%. 

De acordo com o agente de Uni-
dade de Conservação, Bruno Ra-
belo, foram plantadas 15 mudas 

de espécies nativas na Área de Preser-
vação Permanente (APP) da nascente do 
Parque. “Essas ações contribuem para 
a consciência ambiental, a restaura-
ção das nascentes do parque, contando 
com a participação da comunidade e 
com o envolvimento das crianças.”, afir-
ma. Além do plantio, os colaboradores, 
juntamente com seus filhos, fizeram um 
acordo para o cuidado das mudas.

O Parque Ecológico da Asa Sul, Uni-
dade de Conservação localizada entre 
as vias L4 e L2 Sul e as quadras 613/614 
Sul, foi criado em 10 de setembro de 
2003, conta com quadras poliesporti-
vas, parquinho infantil, pergolados para 
sombreamento natural, pista de cami-
nhada, aparelhos de circuito inteligen-
te de ginástica, Ponto de Encontro Co-
munitário (PEC), playground, Bosque Rio 
+20, e no total já foram plantadas mais 
de trinta mil mudas do Cerrado.  Com 

uma área de 21,7325 ha, o local recebe 
centenas de visitantes por semana e abre 
diariamente das 6h às 20h.


