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Concebido para ser um pólo irradiador de iniciativas e atitudes socialmente justas, 
ambientalmente corretas e economicamente viáveis, esse projeto agregará em um só
empreendimento o ensino e a prática dos conceitos de sustentabilidade.
Com proposta de instalação no espaço da antiga Indústria de Papel Leon Feffer, no bairro do 
Ipiranga em São Paulo, este complexo, único em todo o país, se propõe a ser referência nas 
práticas sustentáveis de gerenciamento dos núcleos de atuação (ensino, cultura, reciclagem). 
Cada unidade será auto-sustentável.
Existe também um grande projeto público de revitalização para a região, hoje uma área 
degradada com grandes galpões abandonados ou para venda/aluguel. Não existem atrativos 
turísticos, culturais ou educacionais nas imediações e o acesso por meio de transporte público 
é atualmente muito precário. O projeto de revitalização propõe alternativas para os atuais 
problemas.
Além de parcerias com outras organizações do setor de papel e celulose para a implantação e 
manutenção do Museu do Papel, esse complexo contará também com a participação em 
negociação do SENAI e do Poder Público (Governo do estado de São Paulo e da Prefeitura do 
município de São Paulo). 
Este complexo tem por objetivo ser um pólo irradiador de cultura e educação, gerador de 
emprego e renda visando disseminar os fundamentos do desenvolvimento sustentável.
Acreditamos que este projeto poderá alavancar a revitalização da área ao redor. Por congregar 
num só lugar escola, biblioteca e museu o local possui um grande potencial de irradiar de 
cultura e educação para toda a região e arredores. 
A cidade de São Paulo não possui espaço para que os catadores de materiais recicláveis 
separem o material recolhido e preparem para a venda. Atualmente existem centrais de triagem 
onde o material coletado pela prefeitura é separado e enviado a reciclagem, mas sem vínculo 
direto com as cooperativas. A central de seleção do material que constará no complexo servirá
de base para essas e outras ações ligadas ao Movimento Cooperativas de Material Reciclável, 
projeto do Instituto Ecofuturo.
O Museu do Papel será único na América Latina reforçando o pioneirismo do Brasil tanto na 
produção de papel de fibra curta de eucalipto, como na valorização da importância do papel na 
sociedade. Ao fazer parte da Association of Historical Paper Studies o museu terá inúmeros 
benefícios culturais e administrativos e também projeção internacional. A iniciativa inédita 
fará São Paulo, e conseqüentemente o Brasil, figurarem entre os países que compõe esse 
seleto grupo de responsáveis históricos.
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