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Crie novas memórias especiais 
celebrando o Dia das Mães com 
sabores, aromas e cores únicas
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Luís Góis agora tem rodízio de 
rolinhos chineses e yakissoba 
por preço único individual

Cinemateca vai reabrir ao público
Desde dezembro, a So-

ciedade Amigos da Cine-
mateca assumiu a direção 
deste que é o principal 
espaço de preservação e 
difusão da memória do 
audiovisual do Brasil, com 
mais de 40 mil fi lmes em 
acervo. A Cinemateca está 
fechada ao público há qua-
se dois anos, por um lon-
go histórico de abandono 
e polêmicas. Mas, desde 
que a SAC assumiu o espa-
ço, os trabalhos recome-
çaram, com organização 
e cuidados para evitar in-
cêndios do material que é 
tão sensível. Em abril, foi 
reaberta a biblioteca, para 
pesquisas agendadas. E 
agora a programação cul-
tural será retomada, bem 
como visitação ao espaço 
na Vila Mariana    P����� 5

Crime bárbaro no Jabaquara faz 
Governo lançar operação Sufoco

A morte de um rapaz de 

23 anos na Rua Freire Farto 
chocou não apenas os pau-
listanos como todo o Brasil. 
O assassinato, em tentativa 

de roubo de celular, foi uma 
das inúmeras ocorrências 

que vêm ocupando o notici-

ário nos últimos meses. E le-

vou Governo e Prefeitura a 

organizarem e anunciarem a 
Operação Sufoco .  P����� 6
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Todos os anos, quator 
mil crianças nascem com Pé 
Torto Congênito no Brasil 
e, em São Paulo, uma em 

cada 500 crianças apresen-
ta a condição. Mas, ain-

da é pouco conhecida dos 
brasileiros, embora tenha 

até uma data mundial de 
conscientização - 3 de ju-

nho. Aqui em São Paulo, a 
Associação Primeiro Passo, 

que atende famílias que li-
dam com PTC, vai promover 

a segunda edição da Corrida 

para crianças em tratamen-
to ou já tratadas. O evento 
será em 5 de junho e todos 
podem participar. Além de 
promover a inclusão e a cons-
cientização sobre a importân-
cia do tratamento precoce, a 
Associação pretende atingir 
o maior número de pessoas 
para que redes de atendi-
mentos sejam ampliadas e 
crianças que nascem com a 
deformidade possam ser tra-
tadas precocemente. Saiba 
como participar.  P����� 3
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Feliz Dia das Mães
"Sua luta será sempre 
nossa grande inspiração" NNNNNNÃÃÃÃÃÃOOOOOO HHHHHHÁÁÁ NNNAAADDDAAANÃO HÁ NADA 
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M E I O A M B I E N T E
Futuro exigirá reciclagem de resíduos

Que a adesão da população 
à coleta seletiva deveria ser 
maior, todos já sabem. Mas, 
o fato é que, em um futuro 
muito próximo, a reciclagem 
não será apenas uma opção, 
mas uma necessidade. Da 
mesma forma, será essen-
cial reduzir a quantidade de 
resíduos ou rejeitos comuns 
gerados, aproveitar parcela 
desses resíduos para geração 
de energia e incentivar empre-
sas a desenvolver embalagens 
ambientalmente corretas, ou 
seja, que possam ser reapro-
veitadas ou com processo de 
reciclagem facilitado. 

No mês passado, foi lança-
do no país o Programa Reci-
cla+, que institui o Certi� ca-
do de Crédito de Reciclagem 
(CCR). A medida, formulada 
pelos ministérios da Economia 
e do Meio Ambiente, pretende 
estimular investimentos priva-
dos na reciclagem de produtos 
e embalagens descartados. 

Atualmente, estima-se que 
o Brasil deixe de ganhar R$ 14 
bilhões de reais por ano por não 
reciclar e enviar para os aterros 
sanitários o material que deve-
ria ser coletado e transformado: 
papéis, metais, vidros e plástico. 
Assim, para o novo programa 
de incentivo, a expectativa é de 
que em breve seja possível gerar 
os mesmos 14 bilhões. 

Certifi cado de 
reciclagem

Uma das principais novida-
des estabelecidas pelo Plano 
é o Certi� cado de Crédito de 

Reciclagem. Cooperativas de 
catadores, prefeituras, con-
sórcios, iniciativa privada e 
microempreendedores indi-
viduais poderão, a partir da 
nota � scal eletrônica emitida 
pela venda de matérias reci-
cláveis, solicitar o certi� cado 
de crédito. Este documento é 
a garantia de que embalagens 
ou produtos sujeitos à logística 
reversa foram, de fato, restituí-
dos ao ciclo produtivo.

A expectativa é de que o 
Certi� cado de Crédito de Re-
ciclagem tenha potencial para 
elevar a renda dos catadores 
de material reciclável em até 
25%, de acordo com entrevista 
do presidente do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), Erick Figueiredo, à 
Agência Brasil. 

Segundo ele, a iniciativa 
deve beneficiar mais de 800 
mil catadores. “O catador ven-
de o material físico e tem uma 
nota � scal, que será associada 
a um crédito de reciclagem. 
Parece com o mercado de car-
bono, mas costumo dizer que 
a certi� cação é mais simples, 
pois ela se dá a partir da nota 
� scal emitida no ato da venda 
do material”, disse Figueiredo.

 “De posse dessa nota � scal 
e do certi� cado de reciclagem 
eles podem vender para uma 
empresa, que então conse-
guirá cumprir sua obrigação 
em  logística reversa sem a 
necessidade de criação de um 
sistema complexo de recicla-
gem”, a� rmou.

Segundo o governo, as no-
tas � scais passarão por um ri-

goroso processo de homologa-
ção, realizado por veri� cador 
independente, que irá atestar 
a veracidade, autenticidade 
e unicidade da nota, além da 
rastreabilidade do material 
coletado. Há ainda a garantia 
do retorno da massa ao setor 
produtivo, realizado pelo re-
ciclador � nal. Cada tonelada 
equivale a um crédito, que 
pode ser comercializado com 
empresas que precisam com-
provar o atendimento às metas 
de logística reversa.

Produção 
responsável

Já ouviu falar em “logís-
tica reversa?” O conceito é 
essencial para entender a res-
ponsabilidade compartilhada 
quando se trata de produção 
dos mais diferentes itens da 
vida moderna e a destinação 
dos resíduos que são gerados 
a partir dessa fabricação.

A legislação brasileira exi-
ge que empresas fabricantes, 
importadoras, distribuidoras 
e comerciantes de diversos ti-
pos de produtos, como pneus, 
lâmpadas, óleos, agrotóxicos, 
eletrônicos, embalagens de 
plástico, vidro ou metálicas, 
entre outros materiais, pro-
movam a coleta e a destinação 
para reciclagem após o consu-
mo. Essa é a chamada logística 
reversa. 

Mas, nem sempre as em-
presas conseguem reaver não 
só os itens produzidos mas 
também as embalagens. 

Por exemplo, não são ape-
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nas os consumidores de re-
frigerantes, óleos e outros 
produtos vendidos em garrafas 
pet que precisam se preocupar 
com o destino dessas emba-
lagens - a responsabilidade é 
compartilhada com os fabri-
cantes. 

Agora, com o Certificado 
de Reciclagem, a expectativa é 
de que as empresas se engajem 
mais, inclusive na compra de 
recicláveis a partir de coope-
rativas e catadores, facilitando 
que cumpram o compromisso 
de dar destinação correta a 
esse material. 

E o consumidor � nal? Pode 
ser estimulado por coope-
rativas, poder público, cata-
dores e fabricantes para que 
efetivamente não desperdice 
suas embalagens e separe esse 
material. 

A meta do governo é ou-
sada e prevê que, na média 
nacional, a reciclagem vá saltar 
de 2% para 48% em 18 anos. 

Como 
contribuir

Ousada mas não impossí-
vel. Em São Paulo, a Prefeitura 
vem investindo nos últimos 20 
anos na ampliação do volu-
me de recicláveis recolhidos, 
triados e transformados na 
capital. 

Para tanto, há coleta seletiva 
feita por caminhões em toda 
a cidade, Pontos de Entre-
ga Voluntária, campanha de 
conscientização, Centrais Me-
canizadas de Triagem, parceria 
com cooperativas de catadores 
que leva à geração de renda 
para centenas de famílias... 

Mesmo com todo o inves-
timento e facilidades ao con-
sumidor � nal, a média de re-
ciclagem é estimada entre 7%  
e 10% do volume total - bem 
acima da média nacional, mas 
ainda abaixo da capacidade 
já instalada por toda infraes-
trutura disponível e também 

muito menos do que seria 
necessário para prolongar a 
vida útil dos aterros sanitários, 
garantir efetivos resultados 
para o meio ambiente. 

Como o consumidor final 
pode contribuir? Muito sim-
ples: basta separar todos os 
recicláveis limpos em um único 
saco - garrafas pet, latinhas 
de alumínio e ferro, caixas de 
papelão e tetrapak, potes e gar-
rafas de vidro. Depois, consulte 
o site www.ecourbis.com.br/
coleta/index.html para saber 
qual o horário e data o cami-
nhão faz a coleta em sua casa. 
A concessionária Ecourbis é a 
responsável pela coleta domici-
liar tradicional, coleta seletiva, 
além de resíduos de saúde das 
zonas sul e leste da capital. 

Opera ainda a Central Me-
canizada de Triagem Carolina 
Maria de Jesus, na região de 
Santo Amaro e a Central de 
Tratamento de Resíduos Leste. 
(CTL Leste).

Brasil é recordista em reciclagem de latinhas de alumínio
O Brasil é um dos campe-

ões mundiais em reciclagem 
de alumínio. E, no ano passa-
do, o país bateu seus próprios 
recordes e atingiu o maior ín-
dice de reciclagem de latas de 
alumínio para bebidas: 98,7% 
em 2021.

Mas, por que o Brasil é esse 
sucesso na coleta de latinhas 
de alumínio e não repete re-
sultados semelhantes na reci-
clagem de outros itens como 
o plástico, o vidro e o papel?

Uma conjunção de fatores 
explica o sucesso. Um dos 
principais fatores é o valor 
pago pelo quilo do alumínio, 
que incentiva o trabalho dos 
catadores, sejam eles inde-
pendentes ou ligados a coo-
perativas. 

Quantas vezes você já viu 
um catador buscando latinhas 
em papeleiras pelas ruas ou 
solicitando em mesinhas nas 
calçadas de bares e restauran-
tes para que clientes doassem 
as latinhas já vazias? 

Em casa, você já separa o 
alumínio e outros recicláveis? 

Se sim, lembre-se apenas de 
não contaminá-los misturan-
do com lixo comum, comida 
gordurosa nem jogando cin-
zas de cigarro nas latinhas, o 
que impede a reciclagem. 

Vale ainda lembrar que 
basta juntar todos os itens 
feitos de materiais recicláveis e 
limpos - vidro, papel, plástico 
e metais em geral - em um 
único saco a ser enviado para 
as centrais de triagem e coo-
perativas de reciclagem por 
meio da coleta seletiva. 

Para saber a data e horário 
em que esses serviços são 
prestados em sua rua, basta 
acessar: www.ecourbis.com.
br/coleta/index.html

Números 
O bom resultado da reci-

clagem de latinhas de bebida 
de alumínio consta em docu-
mento entregue ao Ministério 
do Meio Ambiente em 31 
de março, contemplando o 
trabalho realizado pela Asso-
ciação Brasileira do Alumínio 
(ABAL) e pela Associação 
Brasileira dos Fabricantes de 

Latas de Alumínio (Abrala-
tas), consolidado no primeiro 
relatório anual de desempe-
nho da Recicla Latas, entidade 
gestora do Termo de Compro-
misso para Aperfeiçoamento 
do Sistema de Logística Re-
versa das Latas de Alumínio 
para Bebidas.

De um total de 33,4 bi-
lhões de latas de alumínio 
comercializadas no mercado 
interno, 33 bilhões foram reci-
cladas. O expressivo resultado 
representa um crescimento 
de 1,4 ponto percentual em 
relação ao patamar de 2020, 
con� rmando o Brasil entre os 
países campeões mundiais na 
coleta e reciclagem desse tipo 
de embalagem. Além disso, o 
índice supera os 95% estabe-
lecidos no Termo de Compro-
misso de Latas � rmado pela 
indústria junto ao Ministério 
do Meio Ambiente, em 2020.

“Há mais de dez anos o 
índice de reciclagem de latas 
de alumínio se encontra em 
patamares superiores a 96%. 
O Brasil é benchmark no se-

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

tor para o mundo, graças aos 
esforços e investimentos da 
indústria do alumínio na mo-
dernização do setor e de am-
pliação dos centros de coleta 
e reciclagem”, destaca Janaina 
Donas, presidente-executiva 
da ABAL. “A despeito das 
dificuldades impostas pela 
pandemia, a cadeia de reci-
clagem de latas de alumínio 
continuou operando com a 
e� ciência costumeira, entre-

gando um resultado que gera 
valor ambiental, econômico 
e social”.

 O sucesso da reciclagem de 
latas é resultado de um ecos-
sistema de logística reversa 
sólido e estruturado de ponta 
a ponta. Hoje, por exemplo, 
o Brasil possui 36 centros de 
coleta de sucata distribuídos 
por 18 estados.

“Além dos impactos positi-
vos no âmbito socioambiental 

proporcionados em matéria 
de gestão de recursos e redu-
ção de emissões, a manuten-
ção do alto índice de recicla-
gem deve-se, em grande parte, 
a uma cadeia estruturada e 
sólida, a partir da coopera-
ção mútua entre empresas, 
sociedade e cooperativas de 
catadores”, diz Alfredo Veiga, 
coordenador do Comitê de 
Mercado de Reciclagem da 
ABAL.

SE A SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 
JÁ É FUNDAMENTAL HOJE, NO FUTURO SERÁ 
OBRIGATÓRIA. COMO ESTIMULAR PARTICIPAÇÃO?
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•SAÚDE

Associação promove corrida para 
crianças com Pé Torto Congênito

Kids, em um universo cheio de 
encanto e magia, por meio de 
números circenses misturados 
com as canções de sucessos 
da dupla. 

Números
No Brasil são cerca de 4 

mil crianças nascidas por ano 
com Pé Torto Congênito. Em 
São Paulo, de acordo com a 
Escola Paulista de Medicina, 
a cada 500 nascidos, 1 (um) 
nasce com o Pé Torto. A de-
formidade inclui alterações 
nos tecidos dos músculos, 
tendões, ligamentos, ossos, 
vasos e nervos. Sua incidência 
tem relação com a etnia: a 
proporção é de um caso para 
cada 1.000 nascidos vivos da 
cor branca e de até 6,8 para 
cada 1.000 nascidos vivos po-
linésios. O sexo masculino é 
duas vezes mais afetado.

A Associação
É uma entidade civil que 

nasceu do desejo de muitos 
pais de crianças que nascem 
com o Pé Torto Congênito, 
tratadas pelo Método Ponseti, 
de multiplicar, incentivar e di-
fundir o tratamento. A entida-
de atua na detecção precoce 
desta alteração ortopédica, 
no suporte e na facilitação do 
acesso aos centros de trata-

mento espalhados pelo Brasil 
e no exterior. 

A Associação possui reco-
nhecimento da PIA (Associa-
ção Ponseti Internacional) e 
já realizou diversos eventos 
como: Caminhada dos Pezi-
nhos (2015), no Parque Ibira-
puera, em São Paulo; Corrida 
dos Pezinhos, em Goiânia e em 
Cuiabá (2016), Erradicando o 
Pé Torto no Brasil, em Salvador 
(2017), e 1º Corrida e Caminha-
da no Parque das Bicicletas, 
em São Paulo (2019).

Banco de órteses
As famílias poderão levar 

órteses para doação durante 
o evento. Os dispositivos farão 
parte do Banco de Órteses da 
Associação Primeiro Passo, 
que existe há 12 anos e já aten-
deu mais de 430 famílias que 
não têm condições de adquirir 
órteses novas e compram a 
baixo custo pela Associação.

SERVIÇO:
2º Corrida e Caminhada da 

Associação Primeiro Passo 
Data e horário: 05 de junho de 
2022, às 11h30. Endereço: Rua 
Uriel Gaspar, n° 149, 03178-
200. Acessibilidade no local: 
Sim. Capacidade: 540 pessoas 
. Largada: no mesmo local.. 
Classifi cação Etária: livre

Para comemorar o Dia 
Mundial do Pé Torto Congê-
nito, celebrado no dia 03 de 
junho, a Associação Primeiro 
Passo organiza sua segunda 
edição da Corrida para crianças 
tratadas ou em tratamento de 
Pé Torto Congênito. O evento 
será realizado no Circo Show 
Patati Patatá, localizado na rua 
Uriel Gaspar, 149 - Belenzinho, 
em São Paulo, no dia 05 de 
junho, às 11h30. 

Além de promover a inclu-
são e a conscientização sobre 
a importância do tratamento 
precoce, a Associação pre-
tende atingir o maior número 
de pessoas para que redes de 
atendimentos sejam amplia-
das e crianças que nascem 
com a deformidade possam 
ser tratadas precocemente. “O 
nosso objetivo é conscientizar 
com diversão, de forma que 
crianças tratadas, não trata-
das ou em tratamento, pais e 
familiares, ou qualquer pessoa 
que apoie a causa, participem 
deste momento tão especial 
com a gente. A ideia é fazer 
com que todos compreendam, 
apoiem e difundam ações de 
Pé Torto Congênito, só assim 
vamos alcançar nosso propó-
sito, que é levar atendimento 
para todas as crianças que pre-
cisam”, ressalta Sandra Cristi-
na Domingues, presidente da 
Associação Primeiro Passo. 

Durante o evento haverá 
interação de médicos e convi-
dados especiais, corrida com 
percurso curto, sorteios de 
brindes e muito mais. Além de 
as crianças terem a oportuni-
dade de ver de perto os perso-
nagens da série Parque Patati 
Patatá, sucesso no Discovery 

•BELEZA

Mães merecem descobrir e 
realçar sua beleza individual

Quando se pensa no concei-
to da maternidade, é inevitável 
pensar em força combinada 
com sensibilidade. Mas, ser 
mãe também resulta em muita 
dedicação aos filhos e, infe-
lizmente, às vezes, descaso 
consigo mesma. Então, que 
tal presentear sua mãe com 
cuidados com o visual. Ou, por 
que não, presentear-se?

Se dia das mães é todo dia, 
como se costuma dizer, então 
escolha uma data e mude os 
cabelos, com um novo corte e 
cor, cuidados com podologia, 
tratamento capilar... 

“Não há receita para ser 
feliz. Mas há produtos incríveis 
para cuidar dos cabelos, das 
unhas, e tantas outras formas 
de encontrar a própria beleza, 
seja lá qual for sua idade, tipo 
físico”, opina Rosemary Teruo 
Inoki, do salão de beleza Cut & 
Color, localizado na região da 
estação Praça da Árvore.

Ela conta que o salão se fi r-
mou nos últimos sete anos por 
conta da diversidade de sua 
clientela. São pessoas de todas 
as idades, gostos, tendências, 
tipos físicos. “Em comum, o 
entendimento de que é preciso 
ter autoestima e que beleza 
também é saúde - mental e 
física.”, avalia.

Rose e a sócia, Michelle 
Ceródio, são profi ssionais for-
madas pela escola Soho e com 
experiência de mais de quinze 
anos em coloração, cortes e 
tratamentos. 

“Quem não presta atenção 
a si mesma pode sofrer as 
consequências de uma vida 

feita só de trabalho e estresse. 
Sucesso é saber conciliar traba-
lho, família, diversão– mesmo 
que às vezes a gente se perca, 
erre, chore… se descabele”, 
brinca Michelle.

E quanto àquelas que op-
tam por não ser mães? “Elas 
igualmente merecem não só 
respeito às suas escolhas. 
São mulheres decididas e que 
muitas vezes fi cam tão desca-
beladas quanto qualquer outra 
mãe! O importante é reconhe-
cer sua trajetória, valorizar 
seus pontos fortes, cuidar-se 
sempre”, completa Michela.

“O nosso trablaho é ajudar 
mulheres nesse processo de 
valorizar sues pontos fortes, 
destacar sua beleza, porque 
juntas somos melhores”, com-
pleta a profi ssional. 

 Serviço:
A Cut&Color fica na Rua 

Caramuru, 431 - Saúde, bem 
pertinho da estação Praça da 
Árvore do Metrô. Telefone: 
2640-3660. Funciona de terça 
a sábado, das 10h às 18h. Veja 
no facebook.com/cutscolor ou 
instagram @cutscolorh fotos 
de visuais produzidos pelas pro 
fi ssionais.

REALIZAÇÃO

Secretaria da Cultura e Economia Criativa

PRODUÇÃOPATROCÍNIO

ENTRADA GRATUITA

Venha nos ajudar no combate à 
poluição e reforçar a importância 

de preservar a natureza.
No local:

10/05
10h e 14h 

11/05
10h

CEU CANTOS DO AMANHECER 
Avenida Cantos do Amanhecer, S/N Jardim Eledy - São Paulo/SP.

Teatro Infantil
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APRESENTAÇÃO:

https://jornalzonasul.com.br/secao/ecourbis/
https://jornalzonasul.com.br/reciclar-sera-exigencia-no-futuro/
https://jornalzonasul.com.br/brasil-e-recordista-na-reciclagem-de-latinhas/
https://jornalzonasul.com.br/secao/ecourbis/
https://jornalzonasul.com.br/associacao-promove-corrida-de-rua/
http://prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa
https://jornalzonasul.com.br/maes-merecem-realcar-beleza/


M E I O A M B I E N T E
Futuro exigirá reciclagem de resíduos

Que a adesão da população 
à coleta seletiva deveria ser 
maior, todos já sabem. Mas, 
o fato é que, em um futuro 
muito próximo, a reciclagem 
não será apenas uma opção, 
mas uma necessidade. Da 
mesma forma, será essen-
cial reduzir a quantidade de 
resíduos ou rejeitos comuns 
gerados, aproveitar parcela 
desses resíduos para geração 
de energia e incentivar empre-
sas a desenvolver embalagens 
ambientalmente corretas, ou 
seja, que possam ser reapro-
veitadas ou com processo de 
reciclagem facilitado. 

No mês passado, foi lança-
do no país o Programa Reci-
cla+, que institui o Certi� ca-
do de Crédito de Reciclagem 
(CCR). A medida, formulada 
pelos ministérios da Economia 
e do Meio Ambiente, pretende 
estimular investimentos priva-
dos na reciclagem de produtos 
e embalagens descartados. 

Atualmente, estima-se que 
o Brasil deixe de ganhar R$ 14 
bilhões de reais por ano por não 
reciclar e enviar para os aterros 
sanitários o material que deve-
ria ser coletado e transformado: 
papéis, metais, vidros e plástico. 
Assim, para o novo programa 
de incentivo, a expectativa é de 
que em breve seja possível gerar 
os mesmos 14 bilhões. 

Certifi cado de 
reciclagem

Uma das principais novida-
des estabelecidas pelo Plano 
é o Certi� cado de Crédito de 

Reciclagem. Cooperativas de 
catadores, prefeituras, con-
sórcios, iniciativa privada e 
microempreendedores indi-
viduais poderão, a partir da 
nota � scal eletrônica emitida 
pela venda de matérias reci-
cláveis, solicitar o certi� cado 
de crédito. Este documento é 
a garantia de que embalagens 
ou produtos sujeitos à logística 
reversa foram, de fato, restituí-
dos ao ciclo produtivo.

A expectativa é de que o 
Certi� cado de Crédito de Re-
ciclagem tenha potencial para 
elevar a renda dos catadores 
de material reciclável em até 
25%, de acordo com entrevista 
do presidente do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), Erick Figueiredo, à 
Agência Brasil. 

Segundo ele, a iniciativa 
deve beneficiar mais de 800 
mil catadores. “O catador ven-
de o material físico e tem uma 
nota � scal, que será associada 
a um crédito de reciclagem. 
Parece com o mercado de car-
bono, mas costumo dizer que 
a certi� cação é mais simples, 
pois ela se dá a partir da nota 
� scal emitida no ato da venda 
do material”, disse Figueiredo.

 “De posse dessa nota � scal 
e do certi� cado de reciclagem 
eles podem vender para uma 
empresa, que então conse-
guirá cumprir sua obrigação 
em  logística reversa sem a 
necessidade de criação de um 
sistema complexo de recicla-
gem”, a� rmou.

Segundo o governo, as no-
tas � scais passarão por um ri-

goroso processo de homologa-
ção, realizado por veri� cador 
independente, que irá atestar 
a veracidade, autenticidade 
e unicidade da nota, além da 
rastreabilidade do material 
coletado. Há ainda a garantia 
do retorno da massa ao setor 
produtivo, realizado pelo re-
ciclador � nal. Cada tonelada 
equivale a um crédito, que 
pode ser comercializado com 
empresas que precisam com-
provar o atendimento às metas 
de logística reversa.

Produção 
responsável

Já ouviu falar em “logís-
tica reversa?” O conceito é 
essencial para entender a res-
ponsabilidade compartilhada 
quando se trata de produção 
dos mais diferentes itens da 
vida moderna e a destinação 
dos resíduos que são gerados 
a partir dessa fabricação.

A legislação brasileira exi-
ge que empresas fabricantes, 
importadoras, distribuidoras 
e comerciantes de diversos ti-
pos de produtos, como pneus, 
lâmpadas, óleos, agrotóxicos, 
eletrônicos, embalagens de 
plástico, vidro ou metálicas, 
entre outros materiais, pro-
movam a coleta e a destinação 
para reciclagem após o consu-
mo. Essa é a chamada logística 
reversa. 

Mas, nem sempre as em-
presas conseguem reaver não 
só os itens produzidos mas 
também as embalagens. 

Por exemplo, não são ape-

Participe, discuta, refl ita. Esta página é toda sua!
Quinzenalmente, o Jornal SP Zona Sul trará neste espaço debates e informações sobre preser-
vação e consciência ambiental em meio urbano, com especial ênfase à questão da destinação 
fi nal de resí duos. Esta página conta com o apoio da EcoUrbis Ambiental S/A, concessionária 
pública responsável pela coleta, transporte e destinação fi nal de resíduos domiciliares e de 
saúde na Área Sudeste da capital paulista, que abrange 19 das 32 Subprefeituras, e o ob-
jetivo é contribuir para ampliar cada vez mais a conscientização e educação ambiental da 
população. Envie suas sugestões de pauta para educacaoambiental@jornalzonasul.com.br.

nas os consumidores de re-
frigerantes, óleos e outros 
produtos vendidos em garrafas 
pet que precisam se preocupar 
com o destino dessas emba-
lagens - a responsabilidade é 
compartilhada com os fabri-
cantes. 

Agora, com o Certificado 
de Reciclagem, a expectativa é 
de que as empresas se engajem 
mais, inclusive na compra de 
recicláveis a partir de coope-
rativas e catadores, facilitando 
que cumpram o compromisso 
de dar destinação correta a 
esse material. 

E o consumidor � nal? Pode 
ser estimulado por coope-
rativas, poder público, cata-
dores e fabricantes para que 
efetivamente não desperdice 
suas embalagens e separe esse 
material. 

A meta do governo é ou-
sada e prevê que, na média 
nacional, a reciclagem vá saltar 
de 2% para 48% em 18 anos. 

Como 
contribuir

Ousada mas não impossí-
vel. Em São Paulo, a Prefeitura 
vem investindo nos últimos 20 
anos na ampliação do volu-
me de recicláveis recolhidos, 
triados e transformados na 
capital. 

Para tanto, há coleta seletiva 
feita por caminhões em toda 
a cidade, Pontos de Entre-
ga Voluntária, campanha de 
conscientização, Centrais Me-
canizadas de Triagem, parceria 
com cooperativas de catadores 
que leva à geração de renda 
para centenas de famílias... 

Mesmo com todo o inves-
timento e facilidades ao con-
sumidor � nal, a média de re-
ciclagem é estimada entre 7%  
e 10% do volume total - bem 
acima da média nacional, mas 
ainda abaixo da capacidade 
já instalada por toda infraes-
trutura disponível e também 

muito menos do que seria 
necessário para prolongar a 
vida útil dos aterros sanitários, 
garantir efetivos resultados 
para o meio ambiente. 

Como o consumidor final 
pode contribuir? Muito sim-
ples: basta separar todos os 
recicláveis limpos em um único 
saco - garrafas pet, latinhas 
de alumínio e ferro, caixas de 
papelão e tetrapak, potes e gar-
rafas de vidro. Depois, consulte 
o site www.ecourbis.com.br/
coleta/index.html para saber 
qual o horário e data o cami-
nhão faz a coleta em sua casa. 
A concessionária Ecourbis é a 
responsável pela coleta domici-
liar tradicional, coleta seletiva, 
além de resíduos de saúde das 
zonas sul e leste da capital. 

Opera ainda a Central Me-
canizada de Triagem Carolina 
Maria de Jesus, na região de 
Santo Amaro e a Central de 
Tratamento de Resíduos Leste. 
(CTL Leste).

Brasil é recordista em reciclagem de latinhas de alumínio
O Brasil é um dos campe-

ões mundiais em reciclagem 
de alumínio. E, no ano passa-
do, o país bateu seus próprios 
recordes e atingiu o maior ín-
dice de reciclagem de latas de 
alumínio para bebidas: 98,7% 
em 2021.

Mas, por que o Brasil é esse 
sucesso na coleta de latinhas 
de alumínio e não repete re-
sultados semelhantes na reci-
clagem de outros itens como 
o plástico, o vidro e o papel?

Uma conjunção de fatores 
explica o sucesso. Um dos 
principais fatores é o valor 
pago pelo quilo do alumínio, 
que incentiva o trabalho dos 
catadores, sejam eles inde-
pendentes ou ligados a coo-
perativas. 

Quantas vezes você já viu 
um catador buscando latinhas 
em papeleiras pelas ruas ou 
solicitando em mesinhas nas 
calçadas de bares e restauran-
tes para que clientes doassem 
as latinhas já vazias? 

Em casa, você já separa o 
alumínio e outros recicláveis? 

Se sim, lembre-se apenas de 
não contaminá-los misturan-
do com lixo comum, comida 
gordurosa nem jogando cin-
zas de cigarro nas latinhas, o 
que impede a reciclagem. 

Vale ainda lembrar que 
basta juntar todos os itens 
feitos de materiais recicláveis e 
limpos - vidro, papel, plástico 
e metais em geral - em um 
único saco a ser enviado para 
as centrais de triagem e coo-
perativas de reciclagem por 
meio da coleta seletiva. 

Para saber a data e horário 
em que esses serviços são 
prestados em sua rua, basta 
acessar: www.ecourbis.com.
br/coleta/index.html

Números 
O bom resultado da reci-

clagem de latinhas de bebida 
de alumínio consta em docu-
mento entregue ao Ministério 
do Meio Ambiente em 31 
de março, contemplando o 
trabalho realizado pela Asso-
ciação Brasileira do Alumínio 
(ABAL) e pela Associação 
Brasileira dos Fabricantes de 

Latas de Alumínio (Abrala-
tas), consolidado no primeiro 
relatório anual de desempe-
nho da Recicla Latas, entidade 
gestora do Termo de Compro-
misso para Aperfeiçoamento 
do Sistema de Logística Re-
versa das Latas de Alumínio 
para Bebidas.

De um total de 33,4 bi-
lhões de latas de alumínio 
comercializadas no mercado 
interno, 33 bilhões foram reci-
cladas. O expressivo resultado 
representa um crescimento 
de 1,4 ponto percentual em 
relação ao patamar de 2020, 
con� rmando o Brasil entre os 
países campeões mundiais na 
coleta e reciclagem desse tipo 
de embalagem. Além disso, o 
índice supera os 95% estabe-
lecidos no Termo de Compro-
misso de Latas � rmado pela 
indústria junto ao Ministério 
do Meio Ambiente, em 2020.

“Há mais de dez anos o 
índice de reciclagem de latas 
de alumínio se encontra em 
patamares superiores a 96%. 
O Brasil é benchmark no se-

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

tor para o mundo, graças aos 
esforços e investimentos da 
indústria do alumínio na mo-
dernização do setor e de am-
pliação dos centros de coleta 
e reciclagem”, destaca Janaina 
Donas, presidente-executiva 
da ABAL. “A despeito das 
dificuldades impostas pela 
pandemia, a cadeia de reci-
clagem de latas de alumínio 
continuou operando com a 
e� ciência costumeira, entre-

gando um resultado que gera 
valor ambiental, econômico 
e social”.

 O sucesso da reciclagem de 
latas é resultado de um ecos-
sistema de logística reversa 
sólido e estruturado de ponta 
a ponta. Hoje, por exemplo, 
o Brasil possui 36 centros de 
coleta de sucata distribuídos 
por 18 estados.

“Além dos impactos positi-
vos no âmbito socioambiental 

proporcionados em matéria 
de gestão de recursos e redu-
ção de emissões, a manuten-
ção do alto índice de recicla-
gem deve-se, em grande parte, 
a uma cadeia estruturada e 
sólida, a partir da coopera-
ção mútua entre empresas, 
sociedade e cooperativas de 
catadores”, diz Alfredo Veiga, 
coordenador do Comitê de 
Mercado de Reciclagem da 
ABAL.

SE A SEPARAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 
JÁ É FUNDAMENTAL HOJE, NO FUTURO SERÁ 
OBRIGATÓRIA. COMO ESTIMULAR PARTICIPAÇÃO?
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•SAÚDE

Associação promove corrida para 
crianças com Pé Torto Congênito

Kids, em um universo cheio de 
encanto e magia, por meio de 
números circenses misturados 
com as canções de sucessos 
da dupla. 

Números
No Brasil são cerca de 4 

mil crianças nascidas por ano 
com Pé Torto Congênito. Em 
São Paulo, de acordo com a 
Escola Paulista de Medicina, 
a cada 500 nascidos, 1 (um) 
nasce com o Pé Torto. A de-
formidade inclui alterações 
nos tecidos dos músculos, 
tendões, ligamentos, ossos, 
vasos e nervos. Sua incidência 
tem relação com a etnia: a 
proporção é de um caso para 
cada 1.000 nascidos vivos da 
cor branca e de até 6,8 para 
cada 1.000 nascidos vivos po-
linésios. O sexo masculino é 
duas vezes mais afetado.

A Associação
É uma entidade civil que 

nasceu do desejo de muitos 
pais de crianças que nascem 
com o Pé Torto Congênito, 
tratadas pelo Método Ponseti, 
de multiplicar, incentivar e di-
fundir o tratamento. A entida-
de atua na detecção precoce 
desta alteração ortopédica, 
no suporte e na facilitação do 
acesso aos centros de trata-

mento espalhados pelo Brasil 
e no exterior. 

A Associação possui reco-
nhecimento da PIA (Associa-
ção Ponseti Internacional) e 
já realizou diversos eventos 
como: Caminhada dos Pezi-
nhos (2015), no Parque Ibira-
puera, em São Paulo; Corrida 
dos Pezinhos, em Goiânia e em 
Cuiabá (2016), Erradicando o 
Pé Torto no Brasil, em Salvador 
(2017), e 1º Corrida e Caminha-
da no Parque das Bicicletas, 
em São Paulo (2019).

Banco de órteses
As famílias poderão levar 

órteses para doação durante 
o evento. Os dispositivos farão 
parte do Banco de Órteses da 
Associação Primeiro Passo, 
que existe há 12 anos e já aten-
deu mais de 430 famílias que 
não têm condições de adquirir 
órteses novas e compram a 
baixo custo pela Associação.

SERVIÇO:
2º Corrida e Caminhada da 

Associação Primeiro Passo 
Data e horário: 05 de junho de 
2022, às 11h30. Endereço: Rua 
Uriel Gaspar, n° 149, 03178-
200. Acessibilidade no local: 
Sim. Capacidade: 540 pessoas 
. Largada: no mesmo local.. 
Classifi cação Etária: livre

Para comemorar o Dia 
Mundial do Pé Torto Congê-
nito, celebrado no dia 03 de 
junho, a Associação Primeiro 
Passo organiza sua segunda 
edição da Corrida para crianças 
tratadas ou em tratamento de 
Pé Torto Congênito. O evento 
será realizado no Circo Show 
Patati Patatá, localizado na rua 
Uriel Gaspar, 149 - Belenzinho, 
em São Paulo, no dia 05 de 
junho, às 11h30. 

Além de promover a inclu-
são e a conscientização sobre 
a importância do tratamento 
precoce, a Associação pre-
tende atingir o maior número 
de pessoas para que redes de 
atendimentos sejam amplia-
das e crianças que nascem 
com a deformidade possam 
ser tratadas precocemente. “O 
nosso objetivo é conscientizar 
com diversão, de forma que 
crianças tratadas, não trata-
das ou em tratamento, pais e 
familiares, ou qualquer pessoa 
que apoie a causa, participem 
deste momento tão especial 
com a gente. A ideia é fazer 
com que todos compreendam, 
apoiem e difundam ações de 
Pé Torto Congênito, só assim 
vamos alcançar nosso propó-
sito, que é levar atendimento 
para todas as crianças que pre-
cisam”, ressalta Sandra Cristi-
na Domingues, presidente da 
Associação Primeiro Passo. 

Durante o evento haverá 
interação de médicos e convi-
dados especiais, corrida com 
percurso curto, sorteios de 
brindes e muito mais. Além de 
as crianças terem a oportuni-
dade de ver de perto os perso-
nagens da série Parque Patati 
Patatá, sucesso no Discovery 

•BELEZA

Mães merecem descobrir e 
realçar sua beleza individual

Quando se pensa no concei-
to da maternidade, é inevitável 
pensar em força combinada 
com sensibilidade. Mas, ser 
mãe também resulta em muita 
dedicação aos filhos e, infe-
lizmente, às vezes, descaso 
consigo mesma. Então, que 
tal presentear sua mãe com 
cuidados com o visual. Ou, por 
que não, presentear-se?

Se dia das mães é todo dia, 
como se costuma dizer, então 
escolha uma data e mude os 
cabelos, com um novo corte e 
cor, cuidados com podologia, 
tratamento capilar... 

“Não há receita para ser 
feliz. Mas há produtos incríveis 
para cuidar dos cabelos, das 
unhas, e tantas outras formas 
de encontrar a própria beleza, 
seja lá qual for sua idade, tipo 
físico”, opina Rosemary Teruo 
Inoki, do salão de beleza Cut & 
Color, localizado na região da 
estação Praça da Árvore.

Ela conta que o salão se fi r-
mou nos últimos sete anos por 
conta da diversidade de sua 
clientela. São pessoas de todas 
as idades, gostos, tendências, 
tipos físicos. “Em comum, o 
entendimento de que é preciso 
ter autoestima e que beleza 
também é saúde - mental e 
física.”, avalia.

Rose e a sócia, Michelle 
Ceródio, são profi ssionais for-
madas pela escola Soho e com 
experiência de mais de quinze 
anos em coloração, cortes e 
tratamentos. 

“Quem não presta atenção 
a si mesma pode sofrer as 
consequências de uma vida 

feita só de trabalho e estresse. 
Sucesso é saber conciliar traba-
lho, família, diversão– mesmo 
que às vezes a gente se perca, 
erre, chore… se descabele”, 
brinca Michelle.

E quanto àquelas que op-
tam por não ser mães? “Elas 
igualmente merecem não só 
respeito às suas escolhas. 
São mulheres decididas e que 
muitas vezes fi cam tão desca-
beladas quanto qualquer outra 
mãe! O importante é reconhe-
cer sua trajetória, valorizar 
seus pontos fortes, cuidar-se 
sempre”, completa Michela.

“O nosso trablaho é ajudar 
mulheres nesse processo de 
valorizar sues pontos fortes, 
destacar sua beleza, porque 
juntas somos melhores”, com-
pleta a profi ssional. 

 Serviço:
A Cut&Color fica na Rua 

Caramuru, 431 - Saúde, bem 
pertinho da estação Praça da 
Árvore do Metrô. Telefone: 
2640-3660. Funciona de terça 
a sábado, das 10h às 18h. Veja 
no facebook.com/cutscolor ou 
instagram @cutscolorh fotos 
de visuais produzidos pelas pro 
fi ssionais.
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Venha nos ajudar no combate à 
poluição e reforçar a importância 

de preservar a natureza.
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Casas de repouso Odontologia

Estética e Saúde

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional) Fone:

5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

R. dos Cambuis, 183
(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

- Vagas para ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

• IMPLANTES (IMPLANTODONTIA)
• PRÓTESES (FIXAS OU MÓVEIS)
• ESTÉTICA (DENTÍSTICA)
• APARELHOS FIXOS/MÓVEIS (ORTODONTIA)
• ALINHADORES ESTÉTICOS (POLÍMEROS - CREDENCIADO CA E EA)
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•GASTRONOMIA

Novidade! Restaurante chinês oferece 
festival de rolinhos e yakissoba

casa. Por isso, criamos novos 
sabores de rolinhos”, explica 
Teresa Wei, que comanda a 
casa.  Além do tradicional de 
legumes, o rodízio terá roli-
nhos de frango com catupiry, 
bauru, brócolis, 3 queijos, 
pizza, romeu e julieta, banana 
com chocolate e outros.

E pode confi ar: o rolinho 
tem aquela massa bem sequi-
nha e crocante, o yakissoba 

vem no ponto, com molho 
bem caprichado. 

Os clientes ainda vão po-
der experimentar e saborear 
outra delícia inclusa no rodí-
zio: o bolinho recheado Niku-
man, cozido no vapor. 

O China Wei ainda mantém 
um cardápio diversificado 
com pratos executivos e vá-
rias combinações que os fãs 
da culinária oriental adoram.  

O China Wei fica na Rua 
Luís Góis, 1106 - Saúde. Tele-
fone: 5581-1010 ou WhatsApp 
96632-4433.

Comida chinesa é um fes-
tival de sabores, de mescla 
entre salgado e doce, ingre-
dientes levemente picantes, 
crocância, mistura entre le-
gumes, massas e carnes... 
Agora, os fãs dessas delícias 
- e também aqueles que ainda 
querem descobrir as maravi-
lhas da culinária oriental - têm 
uma novidade incrível para sa-
borear tudo com diversidade 
e qualidade. 

O Restaurante China Wei 
lançou um Festival de Rolinhos 
e Yakissoba. Funciona assim: 
por um preço fi xo, os clientes 
comem as iguarias à vontade. 
São mais de doze sabores dife-
rentes de recheios de rolinho 
e Yakissoba inclusos no valor 
fi xo de R$ 39,90 por pessoa. 

“A ideia foi oferecer os 
dois pratos mais vendidos da 

Presenteie sua mãe com uma 
experiência inesquecível

Nem sempre é simples 
decidir como homenagear 
e presentear mulheres es-
peciais. Nossas mães, mães 
de nossos filhos, mães de 
esposas e maridos... Se está 
em dúvida sobre como ce-
lebrar a data, uma dica: que 
tal criar uma experiência 
inesquecível?

Presentes são bons, mas 
vivenciar o presente e re-
contar histórias do passado, 
fazer planos para o futuro, 
brindando a vida pode ser 
ainda melhor. 

Por isso, terminar o Dia 
das Mães com um jantar es-
pecial é, certamente, uma 
decisão sensível e que vai 
gerar novas memórias. 

A GattoFiga Pizza Bar ain-
da tem tudo que as mães 
gostam: no ambiente, luz 
amena, aromas incríveis, de-
coração suave e muito fl ori-
da, tudo ao som de jazz.

As pizzas são do tipo na-
politano, individuais, com 
coberturas únicas e originais. 
Mas que podem e devem 
ser compartilhadas, espe-
cialmente por aqueles que 
curtem a noite do jeito que 
merece: com entradinhas 
de igual inspiração italiana, 
drinks, boas conversas. 

Quer a sugestão comple-
ta? Comece a noite com o 
Mini Calzzone 3 formaggi 
ou a Burrata, que ali vem 
acompanhada de pesto, no-
zes, tomatinhos confi tados e 
acompanhado de um crostini. 
Boa para compartilhar é Cle-
mentine, massa fi ninha, tipo 
crostine, com mascarpone 
pesto, alcachofra, champig-
non, alecrim, tomilho, grana 
padano e azeite trufado. 

Um drink que as mães po-
dem curtir é o Bloody Mary, 
um clássico: vodca, suco de 
tomate, suco de limão, molho 
inglês, tabasco e pimenta. O 
detalhe é que na GattoFiga, 
é preparado com o especia-
líssimo Molho San Marzano, 
que também recobre todas 
as pizzas da casa.

Entre as pizzas, que tal 
uma cheia de personalidade? 
Para as fortes, a Putanesca é 
a dica, com Molho de Toma-
te, Aliche Espanhol Realmar, 
Azeitonas Pretas, Alho e Pi-
menta Dedo de Moça.

Mais suave? Peça pela 
Luca, com Molho de Tomate, 
Champignon, Abobrinha Ma-
rinada, Grana Padano, Fior Di 
Latte e fi nalizada com Azeite 
Trufado e Salsinha.

Ou algo mais clássico? 

Muitos dirão que nada se 
compara a uma incrível Mar-
gherita, com Molho de Toma-
te, Fior Di Latte e Manjericão.

Vale ressaltar que na Gat-
toFiga a massa fermenta 
naturalmente, por até 72 
horas. Depois, vai para o 
forno elétrico italiano Izzo 
Scunizzo Napoletano, que 
atinge até 480ºC por cerca de 
90 segundos. Os ingredientes 
que compõem os sabores da 
casa são todos artesanais, se-
lecionados e garantem uma 
experiência gastronômica 
inesquecível. 

Cortesia para mães
A previsão indica que será 

uma noite ideal para curtir 
um bom vinho acompanhan-
do as pizzas. Quem preferir 
uma boa e geladinha cerveja 
também encontra no cardá-
pio. 

Ao final, claro que não 
pode faltar uma boa sobre-

mesa. No domingo, 8 de 
maio, Dia das Mães, elas vão 
ganhar um Bastoni di Latte, 
que vem acompanhada de 
doce de leite artesanal pri-
moroso. 

A GattoFiga Pizza bar ofe-
rece outras opções de so-
bremesa Panna Cotta, com 
calda de frutas vermelhas, os 
canolli, que podem ser de Nu-
tella ou Ricota, e não poderia 
faltar o clássico italiano Tira-
misú. O cardápio ainda traz  
a novidade da casa: mousse 
de chocolate com chocolate 
belga.  

Como diriam nossas mães, 
o que se leva dessa vida é a 
vida que se leva. 

Confira o cardápio com-
pleto em gattofi ga.com. Fica 
na Rua Luís Gois, 1.625. Tele-
fone/WhatsApp  (11) 5587-
1360- Esquina com Rua das 
Rosas. Nas redes sociais, siga 
@gattofi gapizzabar.

Ambiente fl orido e com luz suave, pizzas napolitanas 
incríveis como a de Parma, drinks clássicos e originais: 
GattoFiga pode ser a experiência ideal para o Dia das Mães
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•CULTURA

Cinemateca deve reabrir portas 
na próxima sexta, 13 de maio

São quase dois anos to-
talmente fechada e mais um 
longo período de indefi nições 
e precariedade por conta da 
falta de uma política clara e 
repasse de verbas. Mas, agora 
a reabertura da Cinemateca 
tem data e a comunidade 
torce para que dê muita sorte: 
sexta-feira, 13 de maio. 

Sob administração da So-
ciedade Amigos da Cinema-
teca (SAC) e com nova dire-
tora - Maria Dora Mourão - a 
instituição é responsável pela 
manutenção e difusão do 
maior acervo audiovisual da 
América Latina. Ali, na sede da 
Vila Mariana, reside a memó-
ria do cinema nacional - sem 
falar na história do próprio 
prédio, que é tombado e um 
dos principais patrimônios 
históricos e arquitetônicos 
da cidade. 

A SAC assumiu a gestão 
da Cinemateca em dezembro 
passado, depois de muitas 
polêmicas e abandonos, e 
passou a reorganizar a casa, 
sua administração, reestabe-
lecer projetos para que todo 
esse material seja aproveitado 
pelo público e preservado 
para gerações futuras. 

Vale ainda destacar que a 
própria sede da Cinemateca é 
também uma ótima opção de 
passeio, para além das salas 
e sessões de cinema. Pelos 
jardins, onde se espalham 
obras de arte, a comunidade 
passeava, levava crianças, 
fazia piqueniques - sem falar 
nas sessões ao ar livre e gra-
tuitas para o público, que se 
espalhava pelo gramado para 
assistir fi lmes. 

Biblioteca
A reabertura ao público, 

na verdade, já teve início a 
partir da Biblioteca Paulo Emí-
lio Sales Gomes, do Centro de 
Documentação e Pesquisa da 
Cinemateca Brasileira.

Esses espaços já estão 
recebendo interessados em 
pesquisa, ainda que em ho-
rário restrito de atendimen-
to: das 10h às 17h, mediante 
agendamento pelo e-mail 
biblioteca@cinesac.org.br.

Os interessados podem 
realizar pesquisas prévias nos 
catálogos, por meio do site 
bases.cinemateca.gov.br e 
encaminhar a seleção de ma-
teriais via e-mail, solicitando 
o agendamento. Ao enviar a 
solicitação, é importante in-
cluir o número de acesso dos 
materiais desejados.

O acervo não é circulante, 
sendo restrito ao ambiente da 
biblioteca. Para consulta local, 
é obrigatório o uso de máscara 
e a apresentação do compro-
vante de vacinação.Para dúvi-

das, escreva para o endereço 
de e-mail da biblioteca. 

Streaming
Em sintonia com tempos 

modernos, a Cinemateca ain-
da divulgou em suas redes 
sociais outra novidade nas 
últimas semanas. 

Desde o dia 29 de abril, a 
Itaú Cultural Play, plataforma 
gratuita de streaming dedica-
da ao cinema nacional, man-
tém um espaço permanente 
para mostras com curadoria 
da Cinemateca. Como lan-
çamento dessa parceria, a 
IC Play apresenta 13 filmes, 
divididos em duas seleções: 
O cinema sempre foi colorido 
e Veja o Brasil. 

“O cinema sempre foi co-
lorido” traz seis produções 
dos tempos do cinema mudo 
brasileiro, colorizadas por 
técnicas como pintura à mão, 
estêncil, tingimento e vira-
gem. Os fi lmes que compõem 
essa mostra são: “Exemplo 
Regenerador” (1919); “Brasil 
pitoresco: as viagens de Cor-

nélio Pires” (1925); “Veneza 
Americana” (1925); “Ouro 
Fino” (1926); “Braza Dormi-
da” (1928); e “Companhia 
Docas de Santos” (1928).

“Veja o Brasil” apresenta 
sete fi lmes curtos realizados 
pelo pesquisador Alceu May-
nard de Araújo para a extinta 
TV Tupi, nos anos 1950. Os fi l-
mes que compõem essa mos-
tra são: “Petróleo, Sondas e 
Refi narias” (1950); “Manaus 
- Rubens Ferreira” (1950); 
“Arte Popular” (1950); “Bahia 
de Dona Janaína” (1951); 
“Casa de Farinha” (1950); 
“Noite de São João” (1950); e 
“Crepúsculo de Tupã” (1950).

Para assistir aos filmes, 
basta acessar o link itaucultu-
ralplay.com.br e cadastrar-se 
gratuitamente.

Reabertura
Ainda não foram divulga-

dos detalhes da programação 
de reabertura da Cinemateca. 
Acompanhe a instituição nas 
redes sociais ou em nosso 
site: jornalzonasul.com.br

Cansado do home offi ce? 
Do aluguel fi xo?
Conheça a Cozy Work: salas de reunião, endereço 
fi scal, endereço comercial, espaços compartilhados, 
espaço ao ar livre, salas privativas. 

Monte seu pacote

(11) 2577-0009
contato@cozywork.com.br

Rua Luís Góis, 2004
Mirandópois - São Paulo - SP 

https://jornalzonasul.com.br/maes-merecem-experiencia-inesquecivel/
https://jornalzonasul.com.br/rodizio-de-rolinhos-e-yakissoba-novidade-na-luis-gois/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551155871360&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://jornalzonasul.com.br/
https://www.facebook.com/CasadeRepousoTresCoracoes
http://casaderepousoadonai.com.br
http://casaderepousoadonai.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511955849517&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://jornalzonasul.com.br/cinemateca-vai-reabrir/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511977509214&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999017469&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511977000395&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
http://cozywork.com.br
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Casas de repouso Odontologia

Estética e Saúde

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional) Fone:

5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

R. dos Cambuis, 183
(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

- Vagas para ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

• IMPLANTES (IMPLANTODONTIA)
• PRÓTESES (FIXAS OU MÓVEIS)
• ESTÉTICA (DENTÍSTICA)
• APARELHOS FIXOS/MÓVEIS (ORTODONTIA)
• ALINHADORES ESTÉTICOS (POLÍMEROS - CREDENCIADO CA E EA)
• CIRURGIAS (DENTE DO SISO, EXTRAÇÕES)
• TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX)
• ENZIMA DE PAPADA (ÁCIDO DEOXICÓLICO)
• PREENCHIMENTO FACIAL (ÁCIDO HIALURÔNICO)
• CLAREAMENTO A LASER E/OU MONITORADO
• TRATAMENTO GENGIVA
• RASPAGEM E LIMPEZA
• BICHECTOMIA
• MICROAGULHAMENTO
• CLÍNICO GERAL
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•GASTRONOMIA

Novidade! Restaurante chinês oferece 
festival de rolinhos e yakissoba

casa. Por isso, criamos novos 
sabores de rolinhos”, explica 
Teresa Wei, que comanda a 
casa.  Além do tradicional de 
legumes, o rodízio terá roli-
nhos de frango com catupiry, 
bauru, brócolis, 3 queijos, 
pizza, romeu e julieta, banana 
com chocolate e outros.

E pode confi ar: o rolinho 
tem aquela massa bem sequi-
nha e crocante, o yakissoba 

vem no ponto, com molho 
bem caprichado. 

Os clientes ainda vão po-
der experimentar e saborear 
outra delícia inclusa no rodí-
zio: o bolinho recheado Niku-
man, cozido no vapor. 

O China Wei ainda mantém 
um cardápio diversificado 
com pratos executivos e vá-
rias combinações que os fãs 
da culinária oriental adoram.  

O China Wei fica na Rua 
Luís Góis, 1106 - Saúde. Tele-
fone: 5581-1010 ou WhatsApp 
96632-4433.

Comida chinesa é um fes-
tival de sabores, de mescla 
entre salgado e doce, ingre-
dientes levemente picantes, 
crocância, mistura entre le-
gumes, massas e carnes... 
Agora, os fãs dessas delícias 
- e também aqueles que ainda 
querem descobrir as maravi-
lhas da culinária oriental - têm 
uma novidade incrível para sa-
borear tudo com diversidade 
e qualidade. 

O Restaurante China Wei 
lançou um Festival de Rolinhos 
e Yakissoba. Funciona assim: 
por um preço fi xo, os clientes 
comem as iguarias à vontade. 
São mais de doze sabores dife-
rentes de recheios de rolinho 
e Yakissoba inclusos no valor 
fi xo de R$ 39,90 por pessoa. 

“A ideia foi oferecer os 
dois pratos mais vendidos da 

Presenteie sua mãe com uma 
experiência inesquecível

Nem sempre é simples 
decidir como homenagear 
e presentear mulheres es-
peciais. Nossas mães, mães 
de nossos filhos, mães de 
esposas e maridos... Se está 
em dúvida sobre como ce-
lebrar a data, uma dica: que 
tal criar uma experiência 
inesquecível?

Presentes são bons, mas 
vivenciar o presente e re-
contar histórias do passado, 
fazer planos para o futuro, 
brindando a vida pode ser 
ainda melhor. 

Por isso, terminar o Dia 
das Mães com um jantar es-
pecial é, certamente, uma 
decisão sensível e que vai 
gerar novas memórias. 

A GattoFiga Pizza Bar ain-
da tem tudo que as mães 
gostam: no ambiente, luz 
amena, aromas incríveis, de-
coração suave e muito fl ori-
da, tudo ao som de jazz.

As pizzas são do tipo na-
politano, individuais, com 
coberturas únicas e originais. 
Mas que podem e devem 
ser compartilhadas, espe-
cialmente por aqueles que 
curtem a noite do jeito que 
merece: com entradinhas 
de igual inspiração italiana, 
drinks, boas conversas. 

Quer a sugestão comple-
ta? Comece a noite com o 
Mini Calzzone 3 formaggi 
ou a Burrata, que ali vem 
acompanhada de pesto, no-
zes, tomatinhos confi tados e 
acompanhado de um crostini. 
Boa para compartilhar é Cle-
mentine, massa fi ninha, tipo 
crostine, com mascarpone 
pesto, alcachofra, champig-
non, alecrim, tomilho, grana 
padano e azeite trufado. 

Um drink que as mães po-
dem curtir é o Bloody Mary, 
um clássico: vodca, suco de 
tomate, suco de limão, molho 
inglês, tabasco e pimenta. O 
detalhe é que na GattoFiga, 
é preparado com o especia-
líssimo Molho San Marzano, 
que também recobre todas 
as pizzas da casa.

Entre as pizzas, que tal 
uma cheia de personalidade? 
Para as fortes, a Putanesca é 
a dica, com Molho de Toma-
te, Aliche Espanhol Realmar, 
Azeitonas Pretas, Alho e Pi-
menta Dedo de Moça.

Mais suave? Peça pela 
Luca, com Molho de Tomate, 
Champignon, Abobrinha Ma-
rinada, Grana Padano, Fior Di 
Latte e fi nalizada com Azeite 
Trufado e Salsinha.

Ou algo mais clássico? 

Muitos dirão que nada se 
compara a uma incrível Mar-
gherita, com Molho de Toma-
te, Fior Di Latte e Manjericão.

Vale ressaltar que na Gat-
toFiga a massa fermenta 
naturalmente, por até 72 
horas. Depois, vai para o 
forno elétrico italiano Izzo 
Scunizzo Napoletano, que 
atinge até 480ºC por cerca de 
90 segundos. Os ingredientes 
que compõem os sabores da 
casa são todos artesanais, se-
lecionados e garantem uma 
experiência gastronômica 
inesquecível. 

Cortesia para mães
A previsão indica que será 

uma noite ideal para curtir 
um bom vinho acompanhan-
do as pizzas. Quem preferir 
uma boa e geladinha cerveja 
também encontra no cardá-
pio. 

Ao final, claro que não 
pode faltar uma boa sobre-

mesa. No domingo, 8 de 
maio, Dia das Mães, elas vão 
ganhar um Bastoni di Latte, 
que vem acompanhada de 
doce de leite artesanal pri-
moroso. 

A GattoFiga Pizza bar ofe-
rece outras opções de so-
bremesa Panna Cotta, com 
calda de frutas vermelhas, os 
canolli, que podem ser de Nu-
tella ou Ricota, e não poderia 
faltar o clássico italiano Tira-
misú. O cardápio ainda traz  
a novidade da casa: mousse 
de chocolate com chocolate 
belga.  

Como diriam nossas mães, 
o que se leva dessa vida é a 
vida que se leva. 

Confira o cardápio com-
pleto em gattofi ga.com. Fica 
na Rua Luís Gois, 1.625. Tele-
fone/WhatsApp  (11) 5587-
1360- Esquina com Rua das 
Rosas. Nas redes sociais, siga 
@gattofi gapizzabar.

Ambiente fl orido e com luz suave, pizzas napolitanas 
incríveis como a de Parma, drinks clássicos e originais: 
GattoFiga pode ser a experiência ideal para o Dia das Mães
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Cinemateca deve reabrir portas 
na próxima sexta, 13 de maio

São quase dois anos to-
talmente fechada e mais um 
longo período de indefi nições 
e precariedade por conta da 
falta de uma política clara e 
repasse de verbas. Mas, agora 
a reabertura da Cinemateca 
tem data e a comunidade 
torce para que dê muita sorte: 
sexta-feira, 13 de maio. 

Sob administração da So-
ciedade Amigos da Cinema-
teca (SAC) e com nova dire-
tora - Maria Dora Mourão - a 
instituição é responsável pela 
manutenção e difusão do 
maior acervo audiovisual da 
América Latina. Ali, na sede da 
Vila Mariana, reside a memó-
ria do cinema nacional - sem 
falar na história do próprio 
prédio, que é tombado e um 
dos principais patrimônios 
históricos e arquitetônicos 
da cidade. 

A SAC assumiu a gestão 
da Cinemateca em dezembro 
passado, depois de muitas 
polêmicas e abandonos, e 
passou a reorganizar a casa, 
sua administração, reestabe-
lecer projetos para que todo 
esse material seja aproveitado 
pelo público e preservado 
para gerações futuras. 

Vale ainda destacar que a 
própria sede da Cinemateca é 
também uma ótima opção de 
passeio, para além das salas 
e sessões de cinema. Pelos 
jardins, onde se espalham 
obras de arte, a comunidade 
passeava, levava crianças, 
fazia piqueniques - sem falar 
nas sessões ao ar livre e gra-
tuitas para o público, que se 
espalhava pelo gramado para 
assistir fi lmes. 

Biblioteca
A reabertura ao público, 

na verdade, já teve início a 
partir da Biblioteca Paulo Emí-
lio Sales Gomes, do Centro de 
Documentação e Pesquisa da 
Cinemateca Brasileira.

Esses espaços já estão 
recebendo interessados em 
pesquisa, ainda que em ho-
rário restrito de atendimen-
to: das 10h às 17h, mediante 
agendamento pelo e-mail 
biblioteca@cinesac.org.br.

Os interessados podem 
realizar pesquisas prévias nos 
catálogos, por meio do site 
bases.cinemateca.gov.br e 
encaminhar a seleção de ma-
teriais via e-mail, solicitando 
o agendamento. Ao enviar a 
solicitação, é importante in-
cluir o número de acesso dos 
materiais desejados.

O acervo não é circulante, 
sendo restrito ao ambiente da 
biblioteca. Para consulta local, 
é obrigatório o uso de máscara 
e a apresentação do compro-
vante de vacinação.Para dúvi-

das, escreva para o endereço 
de e-mail da biblioteca. 

Streaming
Em sintonia com tempos 

modernos, a Cinemateca ain-
da divulgou em suas redes 
sociais outra novidade nas 
últimas semanas. 

Desde o dia 29 de abril, a 
Itaú Cultural Play, plataforma 
gratuita de streaming dedica-
da ao cinema nacional, man-
tém um espaço permanente 
para mostras com curadoria 
da Cinemateca. Como lan-
çamento dessa parceria, a 
IC Play apresenta 13 filmes, 
divididos em duas seleções: 
O cinema sempre foi colorido 
e Veja o Brasil. 

“O cinema sempre foi co-
lorido” traz seis produções 
dos tempos do cinema mudo 
brasileiro, colorizadas por 
técnicas como pintura à mão, 
estêncil, tingimento e vira-
gem. Os fi lmes que compõem 
essa mostra são: “Exemplo 
Regenerador” (1919); “Brasil 
pitoresco: as viagens de Cor-

nélio Pires” (1925); “Veneza 
Americana” (1925); “Ouro 
Fino” (1926); “Braza Dormi-
da” (1928); e “Companhia 
Docas de Santos” (1928).

“Veja o Brasil” apresenta 
sete fi lmes curtos realizados 
pelo pesquisador Alceu May-
nard de Araújo para a extinta 
TV Tupi, nos anos 1950. Os fi l-
mes que compõem essa mos-
tra são: “Petróleo, Sondas e 
Refi narias” (1950); “Manaus 
- Rubens Ferreira” (1950); 
“Arte Popular” (1950); “Bahia 
de Dona Janaína” (1951); 
“Casa de Farinha” (1950); 
“Noite de São João” (1950); e 
“Crepúsculo de Tupã” (1950).

Para assistir aos filmes, 
basta acessar o link itaucultu-
ralplay.com.br e cadastrar-se 
gratuitamente.

Reabertura
Ainda não foram divulga-

dos detalhes da programação 
de reabertura da Cinemateca. 
Acompanhe a instituição nas 
redes sociais ou em nosso 
site: jornalzonasul.com.br

Cansado do home offi ce? 
Do aluguel fi xo?
Conheça a Cozy Work: salas de reunião, endereço 
fi scal, endereço comercial, espaços compartilhados, 
espaço ao ar livre, salas privativas. 

Monte seu pacote

(11) 2577-0009
contato@cozywork.com.br

Rua Luís Góis, 2004
Mirandópois - São Paulo - SP 

https://jornalzonasul.com.br/maes-merecem-experiencia-inesquecivel/
https://jornalzonasul.com.br/rodizio-de-rolinhos-e-yakissoba-novidade-na-luis-gois/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551155871360&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://jornalzonasul.com.br/
https://www.facebook.com/CasadeRepousoTresCoracoes
http://casaderepousoadonai.com.br
http://casaderepousoadonai.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511955849517&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://jornalzonasul.com.br/cinemateca-vai-reabrir/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511977509214&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999017469&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511977000395&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20an%C3%BAncio%20no%20Jornal%20SP%20Zona%20Sul
http://cozywork.com.br
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•SEGURANÇA

Prefeitura e Governo prometem se 
unir para combater criminalidade

Vários relatos de violência, 
ataques por falsos entregado-
res em motocicletas, agres-
sões e roubos. Alguns, com 
fi nal ainda mais trágico, como 
o rapaz de apenas 20 anos 
que foi assassinado no Jaba-
quara, por um falso motoboy 
que tentava levar seu celular. 

A morte de Renan por ou-
tro jovem de 23 anos, Acxel 
Gabriel de Holanda Peres 
trouxe comoção e indignação 
popular. Em meio a tantos re-
latos, a milhares de vídeos fei-
tos por câmeras de segurança 
nas ruas e que inundam as 
redes sociais, o crime na rua 
Freire Farto parece ter tido 
o impacto necessário para a 
divulgação de uma ação con-
junta da Prefeitura paulistana 
e Governo do Estado. 

Essa semana, foi anuncia-
da a Operação Sufoco, para 
combater a criminalidade que 
tem feito paulistanos saírem 
de casa sem aparelhos celular, 
receosos de conversar nas 
ruas ou mesmo de instalar 
aplicativos bancários e de 
transferência monetária. Afi -
nal, também têm aumentado 
os casos de sequestros em 
que os criminosos exigem se-
nhas e transferências de suas 
vítimas a partir dos aparelhos 
celular. 

Vale destacar que a Pre-
feitura, desde 2017, já vinha 
tentando reduzir a criminali-
dade a partir da instalação de 
Câmeras por toda a cidade. O 
Projeto City Câmeras propôs 

a instalação de mais de 10 mil 
câmeras para “detectar, pre-
venir e reagir a situações de 
emergência, além de auxiliar 
na manutenção do espaço 
público”.

Mas, as cÂmeras espalha-
das pela cidade não estão 
inibindo a criminalidade - em-
bora efetivamente ajudem a 
identifi car criminosos e eluci-
dar as ocorrências.

Sufoco
Pela Operação Sufoco, a 

cidade de São Paulo terá a 
segurança reforçada com o 
dobro do policiamento atual, 
que atualmente é de 5 mil 
agentes e chegará a 9,7 mil 
policiais, segundo anúncio 
ofi cial do Governo. 

A proposta é tornar os po-
lícias mais visíveis e presentes 
nas ruas, com isto aumentan-
do a sensação de segurança 
da população.

As polícias defi niram, em 
conjunto com empresas de 
entrega por aplicativo, um 
sistema de segurança e de 
fi scalização dos motofretistas 
para evitar que criminosos se 
passem por esses profissio-
nais para realizar roubos.

Na capital, a Operação 
Sufoco irá realizar ações inte-
gradas das polícias Militar e 
Civil e da Guarda Civil Metro-
politana (GCM) em toda cida-
de, principalmente em 500 
pontos de atenção: grandes 
corredores de trânsito, como 
as marginais Tietê e Pinheiros, 
avenida Rebouças e corredor 

Norte-Sul; áreas com maior 
incidência de ocorrências; e 
pontos de desordens.

O contingente ampliado 
vai permitir a utilização de 
1,5 mil viaturas a mais nas 
ruas, sendo 500 para pronta-
-resposta às demandas da 
população. Haverá também o 
uso de seis helicópteros: cinco 
aeronaves da Polícia Militar e 
uma da Polícia Civil.

O aumento do efetivo nas 
ruas da capital será possi-
bilitado por uma ampliação 
na quantidade das vagas em 
programas que permitem que 
policiais atuem em jornadas 
extras, ou seja, em seu horá-
rio de folga. 

Neste plano, estarão in-
cluídas as Diárias Especiais 
por Jornada Extraordinária 
de Trabalho para a Polícia 
Militar e a Polícia Civil (Dejem 
e Dejec, respectivamente), e a 
Atividade Delegada. O investi-
mento mensal será de R$ 41,8 
milhões no pagamento das 
jornadas extras dos policiais 
e na utilização das viaturas e 
das aeronaves.

Tanto a Dejem como a 
Dejec correspondem a uma 
diária de oito horas contínu-
as de atividade policial, com 
um limite máximo de dez 
diárias mensais para cada 
profi ssional e pagamento rea-
lizado pelo Estado. O mesmo 
sistema ocorre com a Ativi-
dade Delegada, que existe 
desde 2009 na Capital e tem 
o pagamento efetuado pela 

Prefeitura.
A Guarda Civil Metropo-

litana também vai colocar 
750 homens a mais nas ruas, 
por meio do pagamento da 
Diária Especial de Atividade 
Complementar. Hoje, a média 
de guardas municipais nas 
ruas diariamente é de 1.824 
homens. Com a Operação 
Sufoco, esse número saltará 
para 2.574 por dia.

Falsos entregadores
de delivery
Para realizar a fi scalização 

de motofretistas, foi fi rmado 
um convênio entre o Governo 
de São Paulo e as empresas 
para compartilhamento dos 
bancos de dados dos aplica-
tivos com o Detecta, sistema 
de monitoramento inteligente 
do Governo do Estado com-
posto pelo monitoramento 
de câmeras combinado com 
o maior banco de dados de 
informações policiais da Amé-
rica Latina. Esse comparti-
lhamento já começou e está 
sendo ampliado.

A troca da base de dados 
será incorporada para facilitar 
a identificação de falsos en-
tregadores de delivery, que 
utilizam mochilas dos apli-
cativos de entrega para não 
chamar a atenção e praticar 
crimes. Será realizada ainda 
uma campanha de conscien-
tização sobre os serviços de 
entrega por aplicativos, sobre 
as iniciativas que visam valo-
rizar a profi ssão e proteger a 
população.

ORAÇÕES

EDITAIS

PUBLICIDADE LEGAL
Precisa publicar balanços, avisos ofi ciais, editais 
de convocação, declarações legais diversas?

O jornal São Paulo Zona Sul publica. 
Preços especiais para Ongs e

instituições benefi centes
Informações e orçamentos: 5072-2020

https://jornalzonasul.com.br/crime-barbaro-no-jabaquara-leva-a-operacao-sufoco/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551150722020&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20publicar%20uma%20ora%C3%A7%C3%A3o
https://api.whatsapp.com/send?phone=551150722020&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20publicidade%20legal
https://api.whatsapp.com/send?phone=551150722020&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20publicidade%20legal



