I. Introdução


	A Máquinas J.A.T.O., desde sua fundação, teve como princípio, transformar cada cliente em um amigo.
	Dentro deste espírito é que resolvemos elaborar este Manual. Tem aumentado consideravelmente, nos últimos anos, o número de empresas que nos procuram querendo iniciar no ramo de cartonagens e buscando informações a respeito.
	Não temos a pretensão de tornar este Manual uma “palavra definitiva” sobre o assunto mas sim, procurar orientar aqueles que pretendem iniciar uma cartonagem, transmitindo nossa experiência no ramo e indicar as empresas que poderão ajudar nesta empreitada.
	Esperamos que esta nossa iniciativa venha a preencher uma lacuna até então existente no mercado e, esperamos fortemente, que este Manual possa ajudar a todos que a ele tiverem acesso.
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Oduvaldo Valério Serrano
Diretor Comercial


Procuramos manter o presente Manual sempre atualizado.
Entretanto devido a constantes mudanças nas operadoras de telefonia, caso encontre algum telefone e/ou endereço eletrônico incorreto, por favor, comunique para que possamos corrigir.







II. Tipos de materiais  e utilizações

	Vários são os tipos de materiais utilizados em embalagens. De acordo com a utilização, cada um dos materiais descritos abaixo é a melhor opção para cada finalidade mencionada. Procuramos destacar os materiais mais usuais e corriqueiros. Existem, obviamente, exceções e materiais diferentes dos aqui indicados. Tanto aqui, como em outros capítulos deste Manual, vamos nos ater apenas as situações corriqueiras.

2.1 - Cartão duplex e triplex

	É um dos materiais mais utilizados em embalagens. Entre seus vários usos podemos destacar: embalagens para remédios, maço de cigarros, caixas para presentes, camisas, meias, etc. Existe no mercado inclusive, empresas que já fornecem o material acoplado com papéis metalizados para presente ( veja Málaga adiante ).
	A conformação deste material geralmente é executada pelo processo de corte e vinco. Nas máquinas de grande produção, que trabalha-se com o material em placas ou bobinas. Nestas últimas inclusive, é possível a impressão em quadricromia pelo processo de flexografia e , em seguida,  o corte e vinco é efetuado através de facas circulares disponíveis na máquina.
	Para pequenas tiragens a MÁQUINAS J.A.T.O. produz a as máquinas MCV - máquina de corte e vinco, com alimentação manual ou semi-automática. Permite até 600 passagens/hora com alimentação manual e até 1000 passagens/hora com alimentação semi-automática. Solicite catálogo específico.
Indicamos alguns fabricantes/ distribuidores de cartão:

KSR Distribuidora - Rua Karam Simão Racy, 340 - São Paulo - SP - 04257-110 - Tel.: ( 11 ) 6948.8500   -   Fax : ( 11 ) 6946.0654                                                                                                                  Av. Dr. Alberto Byington, 2786 - São Paulo - SP - 06276-903 
Tel.: ( 11 ) 3601.4630  -  Fax: ( 11 ) 3601.3170

Málaga Produtos Metalizados Ltda.  – Av. Dr. Alberto Buyngton, 2786 – Osasco - SP
06276-000    - (11) 3601-0200   3601-4630  3693-7551  3693-7552

Papirus Ind. de Papel S.A. - Av. Santo Amaro, 3330 - São Paulo - SP 
04556-300 - tel.: ( 11 ) 5090.3900   -   Fax: ( 11 ) 5090.3927
http://www.papirus-e.com.br          E-mail:  pvpapel@uol.com.br

Recipel Ind. e Com. de Papéis Ltda. - Rua Eng. João Bley, 480 -  81870-370 - Curitiba - PR - tel.: ( 41 ) 349.5533  -   Fax : ( 41 ) 349.1715

Suzano Cia de Papel e Celulose - Av. Brig. Faria Lima, 1355 - São Paulo - SP - 01452-919  tel.: ( 11 ) 3037.9000   -   Fax : ( 11 ) 3037.9487
http://www.suzano.com.br      

	
2.2 - Micro-ondulado	
	Este tipo de material é utilizado em combinação com outros materiais, tais como, papel couché, papel cartão, papel alta alvura, entre outros.
	Existem embalagens que utilizam este tipo de combinação de materiais, com o objetivo de obter resistência mecânica, associada a estética externa da embalagem. É utilizada, por exemplo, em caixas para componente eletrônicos, eletrodomésticos, componentes para computador, entre outros. O processo de conformação da embalagem é idêntico ao descrito anteriormente. O que difere aqui é o acoplamento do micro-ondulado com outros materiais. Para esta função a MÁQUINAS J.A.T.O. possui a máquina de acoplar micro-ondulado. A máquina possibilita o acoplamento de micro-ondulado com outros materiais, através de processo de colagem a frio, possibilitando o acoplamento em até 1.200 mm de largura de material, com velocidade de passagem de 40 a 60 metros/min. Solicite catálogo específico. Para aquisição de micro-ondulado citamos algumas fontes:

Klabin Fabr. de Papel e Celulose S.A.  – Rua do Rocio, 109
Tel.: ( 11 ) 3048.4800  -  Fax: ( 11 ) 3048.4924
http://www.klabin.com.br

Comapa ( 19 ) 524.9555 - Sr. Diógenes

Guaçu S.A. Papéis –  DDG 0800 –119361
http://www.guacu.com.br

Lupal Luciano Papéis Ltda.
Av. Antonio Neto, 2200 - Divinópolis - MG - Caixa Postal 78
35500-336 - Tel.: ( 37 ) 3213.2612 

Rigesa Celulose Papel e Embalagens - Rua Carlos Grimaldi, 1704 – 5o. and. –Campinas – SP – 13091-901
Tel.: ( 19 ) 3707.4000   -   Fax: ( 19 ) 3707.4090
http://www.rigesa.com.br         

Tradebox Embalagens Ltda.
Estrada Caieiras, 651 - Caucaia
07750-000 – Caieiras – SP
Tel.: ( 11 ) 4407.1692 – 4407.1693   fax: ( 11 ) 4447.1422
E-mail:    tradebox@ig.com.br

A MÁQUINAS J.A.T.O. produz a MCVP-100 - máquina de corte e vinco plano, com alimentação manual ou semi-automática. Permite até 600 passagens/hora com alimentação manual e até 1000 passagens/hora com alimentação        semi-automática. Solicite catálogo específico.Para a cola:

Corn Products Brasil – Av. do Café, 277-2o. and. Torre B – 
São Paulo - SP  - 04311-000
Tel.: ( 11 ) 5070-7700   -   Fax : ( 11 ) 5070-7831
http://www.cornproducts.com.br         E-mail:  sac@cornproducts.com.br

2.3 - Papelão ondulado
	Este é o material utilizado para caixas de transporte, ou melhor dizendo, de acondicionamento. Nestas caixas é que são despachados os produtos manufaturados: computadores, impressoras, peças para automóveis, eletrodomésticos, móveis, etc. etc. O material, dado suas características, confere boa resistência à cargas e impactos, protegendo o material nele contido. Vários são os tipos produzidos (ondas) e a escolha do tipo dependerá do tamanho final da embalagem. A conformação do material é efetuada através de operações de corte e vinco, sendo disponíveis pela MÁQUINAS J.A.T.O. alguns equipamentos:


·	Máquina de corte e vinco plano
·	Máquina de cortar e riscar ondulado
·	Máquina de serrar papelão ondulado
•	Máquina de amostras ( Sampler ) 

	A escolha das máquinas está ligada diretamente ao tipo de embalagem que se pretende produzir. Quando se pretende produzir embalagens simples, transporte de latas de óleo ou sabão,por exemplo, a melhor opção é escolher a máquina de cortar e riscar ondulado e a máquina de serrar. Com a primeira é efetuado os cortes externos e vincos das dobras. Com a segunda , efetuamos o corte parcial nas abas, para permitir a dobra          ( fechamento da caixa ) .
	Lançamos em novembro de 1997, a SAMPLER máquina para confecção de amostras de caixas. Esta máquina permite confeccionar amostras de caixas sem que haja necessidade de paralisar a produção. Versátil permite manufaturar até papelão de onda dupla. Solicite catálogo adicional.
	Com a máquina de corte e vinco plano, podemos produzir embalagens mais sofisticadas, como por exemplo, caixas para pizzas em formato hexagonal ou octogonal, embalagens para alimentos( fast food ) , transporte de frutas,  caixas para sapatos, displays,etc. É mais indicada para produções médias, pois possibilita a produção de 800 passagens/hora. Se considerarmos, por exemplo, utilização de máquina com mesa de 2 x 2,5 metros e faca para produzir caixas de maçãs, consegue-se produzir 1.100 embalagens por hora com apenas dois operadores. Outra vantagem: além de papelão ondulado, pode cortar materiais como: couro, plásticos, cortiça, entre outros. 
	Para quem está iniciando neste segmento de mercado, sugerimos a aquisição das máquinas de cortar e riscar ondulado e a máquina de serrar. Com estas duas máquinas é perfeitamente possível produzir-se embalagens de boa qualidade, com produção ao redor de 6.000 caixas/dia utilizando-se dois operadores. Obviamente, podemos prestar treinamento aos seus funcionários na melhor utilização das máquinas, bem como, fornecemos tabelas de compensação para confecção de vários tipos de embalagens utilizando este processo.
	Para a aquisição de papelão ondulado, solicitamos verificar relação ao final deste manual.


2.4 - Papelão pardo 

	Este material é largamente utilizado para produção de capas de livros e cadernos. A MÁQUINAS J.A.TO. possui duas máquinas para este tipo de material:
·	Máquina cortadeira de papelão semi-automática
·	Máquina de passar cola
	Com a primeira é possível cortar o material de maneira semi-automática na produção, por exemplo, de capas de livros. O formato mínimo no modo semi-automático é de 150 x 150 mm e o máximo de 400 x 1200 mm. A largura útil de corte é de 1.200 mm.
	Com a máquina de passar cola pode-se fazer encadernações de livros, utilizando o papelão rígido e material de acabamento. Velocidade de aplicação de cola de 30 metros/min e possuímos dois tamanhos: para até 485 mm de largura útil e para até 680 mm de largura útil.
	Indicamos fabricante de cola especial para esta tipo de operação: 

Corn Products Brasil – Av. do Café, 277-2o. and. Torre B – 
São Paulo - SP  - 04311-000
Tel.: ( 11 ) 5070.7700   -   Fax : ( 11 ) 5070.7831

Indicamos fabricantes de papelão pardo:

Paraibuna  - http://www.paraibuna.com.br/

Ind. de Papelão Horlle Ltda.
Rod. Do Café, km 102,7 – Campo Largo – PR – 
Caixa postal 11048 – Cep 80241-991 – Curitiba - PR
Tel. ( 41 ) 649.1919  Fax ( 41 ) 649.1912
http://www.horlle.co m.br      e-mail: horlle@horlle.com.br   


2.5. - Papelão pinho ( ou branco ) 

	Material muito utilizado na confecção de caixas de pizza por termo-prensagem, caixas de sapatos, formas, pratos de papelão com revestimento de alumínio, entre outros. 	Seu uso está sendo substituído, em alguns casos como caixas de pizza ,por exemplo, a favor do papelão micro-ondulado. Mas para muitas situações ainda será bastante utilizado.
	A MÁQUINAS J.A.T.O. produz para este segmento a máquina de passar cola. Além disto, reformamos máquinas usadas e temos reposição de peças para estes equipamentos. O papelão pinho poderá ser adquirido com:

Marombas Ind. e Com. de Mad. e Papelão Ltda.
Rua Valdir Ortigari,220 - Caixa Postal 107 - Curitibanos- SC- 89520-000
Tel.: ( 49 ) 245.0871  Fax ( 49 ) 245.1876

Indl. Agrícola Rio Verde Ltda - Rua Coelho Neto, 75 - Edifício Coelho Neto-
 3o. andar - sala 34 - Rio do Sul -SC –
 Fone: (47) 821.0440   Fax: (47) 821.2108 
http://www.rioverdepapelao.com.br/     

Esta empresa, além de fornecer o papelão pinho, poderá indicar equipamentos para este tipo de material.


2.6 – Polionda, polietileno (PE) e polipropileno(PP)

	Recentemente foi introduzido no mercado de embalagens para presentes e cosméticos, a utilização de plástico para confecção de embalagens, bem como, para  materiais de apoio como pastas, arquivos de documentos e outros.
	Para estes materiais a máquina de corte e vinco plano  tem sido utilizada para a confecção destas embalagens e ainda, outras utilizações como, por exemplo, alças para embalagens de papel Kraft ( carvão, ração e outros ), caixas de transporte de peças automotivas, etc.
	Abaixo destacamos um fornecedor para chapas de polionda:

Atco Plásticos Ltda.
Rua Luiz Carlos Brunello, 485
13278-074 – Valinhos – SP
Tel.: (19) 3881.1280    Fax: (19) 3881.2697
http://www.atco.com.br       E-mail: atco@atco.com.br

Cartona Ind. e Benefic. Materiais Plásticos Ltda.
Rua Florianópolis, 160 – Lote 3 – Quadra C – 
Jardim Represa
06500-000 - Santana do Parnaíba – SP
Tel.: ( 11 ) 4705.1170
http://www.cartona.ind.br    E-mail:    cartona@cartona.ind.br

Exapack Embalagens Especiais
Rua Manuel Murguia, 89
04654-000 – São Paulo – SP
Telefax: ( 11 ) 5523.4844
http://www.exapack.com.br 

III. Facas de corte e vinco ( ou navalhas ) 
	
	Em muitas ocasiões, neste manual, encontramos o termo facas    ( ou navalhas,  como é conhecido na região Sul ) . Na produção de embalagens pelo sistema de corte e vinco esta ferramenta é indispensável e sua construção deve ser executada de maneira a melhor aproveitar a máquina onde será instalada. Independente do tipo de máquina, fabricada ou não pela    MÁQUINAS J.A.T.O., o resultado de uma boa operação de corte e vinco, depende também de uma ferramenta bem executada. No caso de nossa 
máquina de corte e vinco plano, por exemplo, é fundamental que a faca utilize lâminas micro-serrilhadas, caso contrário, a máquina não funcionará 
corretamente e o cilindro revestido de poliuretano, poderá ter sua vida útil muito reduzida.
	Nas facas rotativas utilizadas nas máquinas de nossa produção, são utilizados aços de alta qualidade e tratamento térmico controlado, garantindo uma vida útil longa. 
	Nós da MÁQUINAS J.A.T.O. não produzimos facas de corte e vinco e, lembramos que existem várias  empresas que atuam neste segmento. Dentre elas destacamos uma, que recomendamos:

Magnus Cort - Rua Joaquim da Silva Moreira, 96 a 116 - Valinhos - SP - 
13.274-310 - Tel.: ( 19 )  3869.4333   -   Fax: ( 19 ) 3869.2929
E-mail: magnus@dglnet.com.br






IV. Impressão

	Podemos utilizar impressoras flexográficas para impressão nas embalagens. Os modelos disponíveis no mercado, são produzidos para grandes volumes de produção, algo em torno de 4 a 5.000 embalagens/hora. Destacamos dois bons fabricantes:

Ind. Mecânica Irmãos Barban Ltda. - Rua Antonio de Macedo, 78 - São Paulo - SP - 03087-010 - Tel.: ( 11 ) 6941. 6433   -   Fax: ( 11 ) 217.0888

Nilgraf Ind. e Com. e Assistência Técnica Ltda. - Rua Minas Gerais, 283 - Diadema - SP - 09941-760 - Telefax: ( 11 ) 745.4688 e 4076.3438

	Para quem está iniciando, recomendamos utilizar o processo de serigrafia para efetuar as impressões nas embalagens de papelão. Existem já no mercado, tintas específicas para papelão à base/água, mais fáceis de serem utilizadas neste processo. O investimento em uma mesa serigráfica, certamente, será menor do que investir em uma impressora flexográfica para esta finalidade. O uso da impressora só se justifica para grandes volumes de produção. 
Fabricante de máquinas de serigrafia:

Máquinas Larese - Rua Eduardo Froner n. 170- Guarulhos - SP – 07243-590 
Telefone: ( 11 ) 6480-0593 Fax: (11) 6480-3447
http://www.larese.com.br        larese@larese.com.br









V. Fornecedores de papelão ondulado

	Na lista a seguir, relacionamos os principais fornecedores deste
segmento:

ADAMI S.A. MADEIRAS
Rua Nereu Ramos, 196 Caixa Postal 15
Centro
89500-000 – Caçador – SC
Fone/fax: ( 49 ) 663.0077    E-mail: adami@conection.com.br



ALVARENGA SOLANO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA.
Setor de Indústria 01 – Quadra 20 – Lotes 10/16
Ceilândia
72265-200 – Brasília – DF
fone: ( 61 ) 585.3023  fax: (61) 585.3525
E-mail: papelartcaixas@aol.com

ARAGUAIA IND. DE PAPELÃO ONDULADO
Av. Pedro Luiz Ribeiro – Área 02 - Jardim Bela Morada
74920-760 – Aparecida de Goiânia – GO
fone/fax: ( 62 ) 284.6966

ARTELIS IND. DE EMBALAGENS LTDA.
Rua Santa Davina, 1014 – Parque Paulistano
08080-030 – São Paulo – SP
fone/fax: (11) 6586.6119

AVELINO BRAGAGNOLO S.A. IND. E COM.
Rua Treze de Maio, 11 – Caixa Postal 357
89600-000 - Joaçaba- SC  
fone/fax: ( 49 ) 522.0200   
http://www.bragagnolo.com.br/    E-mail: avelino@gragagnolo.com.br

CELULOSE IRANI S.A.
Estrada dos Romeiros, 943 – altura do km. 40 - Chácara das Moças
06500-000 – Santana do Parnaiba – SP
telefone: ( 11 ) 4154.1000  -fax: ( 11 ) 4154.1756   
http://www.irani.com.br

CIBRAPEL S.A. INDÚSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS
Av. Brasil, 22.884  - Guadalupe
21660-000 – Rio de Janeiro – RJ
telefone: ( 21 ) 2450.2979     fax: ( 21 ) 3390.8800
E-mail: cibrapel@iss.com.br



CITROPLAST – IND. E COM. DE PAPÉIS E PLÁSTICOS LTDA.
Rod. Euclides Oliveira Figueiredo, km 188 - Fazenda Moinho
16900-000 – Andradina – SP
telefone: ( 18 )3702.7000  fax: ( 18 ) 3702.7010    
E-mail: citropla@andranet.com.br

COBAP – COM. E BENEFICIAMENTO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA.
Av. Parque Sul, 145 - Distrito Industrial
61910-000 – Maracanaú – CE
telefone: ( 85 ) 293.1177  fax: ( 85 ) 293.1318   
 E-mail: contato@cobap.com.br     site: www.cobap.com.br

COMAPA INDÚSTRIA DE PAPEL LTDA.
Rodovia Washington Luiz, km 175 -  Jardim Maria Cristina
13500-905 – Rio Claro – SP
telefone: ( 19 ) 524.9555    fax: ( 19 ) 534.9325   
 E-mail: comapa@linkaway.com.br   site: www.comapa.com.br

FÁBRICA DE PAPEL E PAPELÃO N. S. DA PENHA S.A.
Rua da Glória, 279 – 2o. andar  -  Liberdade
01510-001 – São Paulo – SP  
telefone: ( 11 ) 3341.7007    fax: ( 11 ) 3277.0787   
 E-mail: adriana@penha.com.br    site: www.penha.com.br

FÁBRICA DE PAPEL DA BAHIA S.A. – SAPELBA
Rua Amazonas, 1020 - Pituba
41830-380 – Salvador – BA
telefone: ( 71 ) 248.4877  fax: ( 71 ) 248.9436   
 E-mail: sapelba@cbl.com.br


FIBRACAIXA IND. DE PAPELÃO E EMBALAGENS LTDA.
Rua Helena, 218 cjto. 210  -  Vila Olimpia
04552-050 – São Paulo – SP
fone/fax: ( 11 ) 3845.5188    E-mail: fibracaixa@uol.com.br

GUAÇU S.A. DE PAPÉIS E EMBALAGENS 
Rua Boa Morte, 922 5o. andar salas 51/2  -  Centro
13480-182 – Limeira – SP
telefone: DDG 0800 –119361 
E-mail: info@guacu.com.br     site: www.guacu.com.br

IGARAS PAPÉIS E EMBALAGENS S.A.
Rua do Rócio, 109  -  Vila Olímpia
04552-000 – São Paulo – SP
telefone: ( 11 ) 3048.4800    fax: ( 11 ) 3048.4928     
E-mail: hiportiz@igaras.com.br    site: www.igaras.com.br

IND. DE PAPÉIS PARA EMBALAGENS IRMÃOS SIQUEIRA LTDA.
Rua Soldado Aristides Gouveia, 326  -  Parque Novo Mundo
02188-090 – São Paulo – SP
telefone: ( 11 ) 6954.6731    fax: ( 11 ) 6954.6248    
E-mail: ipapeis@pit.estancias.com.br

IND. DE PAPEL E PAPELÃO SÃO ROBERTO S.A.
Rua Alcântara, 328  -  Vila Maria
02110-900 – São Paulo – SP    
telefone: ( 11 ) 6955.7077   fax: ( 11 ) 6954.2741
http://www.saoroberto.com.br/

KLABIN FABRICADORA DE PAPEL E CELULOSE S.A.
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1955 – 5o. andar    -   Vila Olimpia
04548-005 – São Paulo – SP
telefone: ( 11 ) 3048.4800    fax: ( 11 ) 3048.4924    
E-mail: klabin@klabin.com.br    site: www.klabin.com.br

KLR PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA.
Estrada Municipal do Guarita, 20 – Embu Guaçu – SP –
Tel.: (11) 496.1927 / 496.1540   fax – ramal 107

MAIRIPORÃ IND. E COM. DE PAPEL E PAPELÃO LTDA.
Rua Antonio Macedo, 78  -  Parque São Jorge
03087-010 – São Paulo – SP
telefone: ( 11 ) 6941.6433    fax: ( 11 ) 217.0888

N.V.Z. PAPELÃO ONDULADO LTDA.
Rua Flor da Noiva, 936 - Quinta da Boa Vista
08597-630 – Itaquaquecetuba – SP
fone/fax: ( 11 ) 4646.8400    E-mail: nvz@uol.com.br

NITTOW PAPEL S.A.
Rua Cel. Alfredo do Nascimento, 516  -  Sousas
13131-000 – Campinas – SP
telefone: ( 19 ) 3258.2125  fax: ( 19 ) 3258.1072    
E-mail: mmn@bestwat.com.br

ONDUNORTE – CIA. DE PAPÉIS E PAPELÃO ONDULADO DO NORTE
Rodovia BR-101 s/no. Km 29
53600-000 – Igarassu – PE
telefone: ( 81 ) 3543.1022  fax: ( 81 ) 3543.0556    
E-mail: ondunort@hotlink.com.br



ORSA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S.A.
Alameda Mamoré,989 - Alphaville
06454-010 – Barueri – SP  -  fone: ( 11 ) 4689.8700  fax: (11) 4195.9502
site: www.grupoorsa.com.br

PONSA – PAPELÃO ONDULADO DO NORDESTE S.A.
Rua Coelho Leite, 393 – 1o. andar  -  Santo Amaro
50100-040 – Recife – PE
telefone: ( 81 ) 3421.4433   fax: ( 81 ) 3421.4709   
E-mail: ajbelo@klabin.com.br    site: www.klabinkpo.com.br

POC – PAPELÃO ONDULADO DO CEARÁ LTDA.
BR 020 km 1  -  Parque Tabapuã 
61600-000 – Caucaia – CE  
telefone: ( 85 ) 3285.1744   fax: ( 85 ) 3285.1773

PRIMO TEDESCO S.A.
Rua Guimarães Passos, 133 – cjto. 04   -  Aclimação
04107-020 – São Paulo – SP
telefone: ( 11 ) 5574.5316  fax: ( 11 ) 5574.8087    E-mail: papers@uol.com.br




VI. Entidades de Classe

	O novo empresário do segmento de cartonagens, poderá obter mais informações nas Entidades de Classe: 

ABPO - Assoc. Bras. de Papelão Ondulado - Rua Brig. Gavião Peixoto, 646 - São Paulo - SP - 05078-000 - 
Tel.: ( 11 ) 3831.9844   -   Fax: ( 11 ) 3836.6801
E-mail: abpo@abpo.org.br       site: www.abpo.org.br


ABIGRAF - Assoc. Bras. Ind. Gráfica - Rua do Paraíso, 533 - São Paulo - SP
04103-000 - tel.: ( 11 )  5087.7777   -   fax: ( 11 ) 5087.7733
E-mail: markt@abigraf.org.br              site: www.abigraf.org.br


ABICART - Assoc. Bras.  Ind. Cartonagem - Av. Pedroso de Moraes, 2219 - São Paulo - SP -  05419-001 - Tel.: ( 11 ) 3816.3644   -   Fax: ( 11 ) 3031.0226

ABRE- Associação Brasileira de Embalagem
Rua Oscar Freire, 379 4o. andar – cjto. 41 - São Paulo – SP – 01426-001
Tel.: (11) 3082.9722   Fax: (11) 3081.9201
Site: http://www.abre.org.br     E-mail: abre@abre.org.br

VII. Onde buscar mais informações

	Certamente, não era nossa intenção esgotar o assunto neste Manual e, assim sendo, podemos não ter atendido todas as suas necessidades.Uma boa fonte de pesquisa são as revistas :

Embanews - Av. Fco. Matarazzo, 999 - 2o. and - São Paulo - SP
05001-350 - Tel.:  ( 11 ) 3864.2390   -   Fax: ( 11 ) 3672.9518
E-mail: embanews@packstar.com.br


PACK - Rua Nelson Gama de Oliveira, 825 - bl. B - São Paulo - SP
05734-150 - Tel.: ( 11 ) 3746.1900   -   Fax : ( 11 ) 3746.1951
E-mail: redacao@banas.com.br      site: www.banas.com.br

Embalagem & Cia. - Rua Monte Alegre, 212 - cjto. 171 -São Paulo – 
SP 05014-000 -  Telefax.: ( 11 ) 3871.0089 E-mail: embacia@packstar.com.br

FC Gráfica - Rua Joaquim Floriano, 733 cjto. 1A- São Paulo - SP
04534-013 - Tel.: ( 11 ) 3079.9190   
E-mail: fcingr@uol.com.br    site: www.fc.com.br
	
Outra boa fonte de informações e assessoria comercial é o Balcão Sebrae. Informe-se em sua cidade onde está o escritório mais próximo. 

