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Na capital paulista, um dos grandes empreendimentos voltados ao varejo na zona leste, o 
Complexo Comercial Tatuapé (que envolve o Shopping Metrô Tatuapé, além do Shopping 
Metrô Boulevard Tatuapé), administrado pela AD Shopping, resolveu lançar a campanha 
"Mulheres de Eco, Milhares de Bolsas". A ideia é incentivar os seus clientes a trocarem as 
sacolinhas plásticas acumuladas em casa, por ecobags , bolsas ecologicamente produzidas.  
 
A ação envolve a entrega de quatro modelos exclusivos de ecobags e promete atrair a atenção 
dos clientes mais interessados em ações de sustentabilidade. Segundo a campanha do centro 
comercial, até 31 de março, a cada R$ 250 em compras nas lojas dos empreendimentos, os 
clientes ganharão uma das opções da linda ecobag. Os valores das notas fiscais são 
acumulativos e os saldos das compras feitas nos dois shoppings poderão ser somados às 
trocas. 
 
"O objetivo da ação é estimular os hábitos sustentáveis dos nossos consumidores, em 
benefício do meio ambiente", comenta Sylvia Navarro, gerente de Marketing do Complexo. Ela 
acredita que é preciso conscientizar o consumidor para o problema das sacolas plásticas, que 
são descartáveis e, por isso, incompatíveis com um futuro sustentável no longo prazo. "É a 
hora de criar hábito de usar a sacola retornável e utilizá-la o maior número de vezes ."  
 
Fibra de algodão  
 
As ecobags foram produzidas em fibra de algodão natural totalmente biodegradável e que 
podem ser utilizadas centenas de vezes, ao contrário das sacolas plásticas produzidas com 
polietileno de baixa densidade (PEBD) e que levam cerca de 300 anos para decompor. No 
Brasil cerca de 9,7% do lixo é composto por saquinhos plásticos e cerca de 14 bilhões de 
sacolas são produzidas por ano, segundo dados do Instituo Akatu.  
 
A iniciativa lançada a partir da parceria entre o Ministério Público do Estado de São Paulo, a 
Fundação Procon-SP e a Associação Paulista de Supermercados (Apas) pretende abolir a 
distribuição de sacolas plásticas nos pontos comerciais. A expectativa é que cerca de 80% dos 
supermercados do estado deixem de fornecer as sacolas plásticas.  
 
Promoção à mulher   
 
Até 18 de março, o Continental Shopping, também em São Paulo, oferece a promoção 'Espaço 
Mulher'. A cada R$ 200,00 ou a soma dos cupons fiscais até atingir o valor, o participante terá 
direito a um tratamento relaxante. Entre os tratamentos oferecidos estão massagem corporal, 
peeling facial de diamante com hidratação, drenagem facial com massagem craniana, 
tratamento facial com limpeza, tonificação, máscara revitalizante e massagem antiage, todos 
fornecidos em parceria com o SPA Forma Vital. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 10, 11 e 12 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A8. 
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