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É o melhor que podemos realizar no presente! 
 
SOBRE O INSTITUTO DE EMBALAGENS 
 
O Instituto de Embalagens foi fundado em 2005 com o objetivo de levar conhecimento para o 
setor, visando ao seu avanço e crescimento. O trabalho consiste na coordenação e realização 
de cursos, encontros, treinamentos, publicações técnicas e, sobretudo, no desenvolvimento e 
promoção das embalagens amigas do meio ambiente, colaborando assim para a melhoria e 
para a recuperação do planeta. A crença do Instituto de Embalagens é que melhores 
embalagens promovem melhor qualidade de vida.  
 
A distribuição será feita aos patrocinadores, apoiadores, aos alunos dos colégios participantes, 
aos municípios do estado de São Paulo, para as salas verdes do Ministério do Meio Ambiente e 
as demais serão comercializadas pela rede de livrarias que já distribuem os livros do Instituto 
de Embalagens, como as livrarias Cultura entre outras. 
 
Fonte: Guia da Embalagem, 9 dez. 2010. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.guiadaembalagem.com.br>. Acesso em: 14 dez. 2010. 


