Fomentadora da fruticultura capixaba, Leão Alimentos
e Bebidas participa da GranExpoNorte & Brasil
PapayaFest
Responsável pela gestão de toda a linha nacional de sucos, néctares, achocolatado,
isotônicos, energético e chás do portfólio da Coca-Cola no Brasil, a Leão Alimentos e Bebidas
marca presença na 2ª edição a GranExpoNorte & Brasil PapayaFest, que ocorre de hoje (2) a
sábado (5). O evento é um espaço de demonstração das cadeias produtivas da agricultura e da
pecuária do norte capixaba, promovendo a realização de negócios nas diversas áreas
envolvidas.
É importante lembrar que a Leão Alimentos e Bebidas absorve boa parte da produção frutícola
do norte do Espírito Santo. Em 2012, a empresa incorporou a empresa TROP, especializada
no processamento de polpa, e também é gestora da antiga Sucos Mais, unidade fabril
localizada em Linhares, desenvolvendo importante papel na economia da região mediante o
desenvolvimento da fruticultura capixaba, além de empregar quase 1% da população da
cidade.
Outro projeto de fomento à fruticultura local é o Semeando a Liberdade, em que quatorze
internos que cumprem pena na Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM) trabalham no
cultivo agrícola, com foco inicial no cultivo do maracujá, em uma fazenda localizada ao lado da
unidade prisional. A produção é vendida para a TROP, em Linhares.
“A Leão Alimentos e Bebidas participa da GranExpoNorte pois acredita muito no potencial do
Espírito Santo. O evento impulsiona o setor de agronegócio local, incitando oportunidades de
negócios para produtores divulgarem seus produtos e serviços”, afirma Mauro Ribeiro, diretor
de relações institucionais da Leão Alimentos e Bebidas.
Com a presença de produtores grandes, médios, pequenos ou familiares, a GranExpoNorte &
Brasil PapayaFest 2014 vai mobilizar 32 municípios da região onde a cafeicultura, fruticultura,
pecuária, aquicultura, silvicultura, apicultura e todos os setores do agronegócio estarão
envolvidos na principal feira técnica e de negócios do norte capixaba.
Serviço
GranExpoNorte & Brasil PapayaFest 2014
Data: 2 a 5 de abril de 2014
Horário de visitação: quarta, quinta e sexta das 14 às 22 h / sábado das 10 às 22 h.
Local: Parque de Exposição de Linhares/ES.
Mais informações: www.granexponorte.com.br/2014/index.asp
Sobre a Leão Alimentos e Bebidas – responsável pela gestão de toda a linha nacional de
sucos, néctares, achocolatado, isotônicos, energético e chás do portfólio da Coca-Cola no país.
A Leão atua nos segmentos de néctares, bebidas mistas, energético, isotônicos, achocolatado
e chás secos, solúveis e prontos para beber, respondendo pela fabricação de produtos das
linhas Del Valle Mais, Del Valle Kapo, Del Valle Frut, Del Valle para o Mc Donald’s, Laranja
Caseira, Burn, Powerade, I9, Matte Leão, Chá Leão, Leão Ice Tea, Chimarrão Pampas e
Guaraná Power.
Conta atualmente com cerca de 2,7 mil funcionários e seis unidades fabris próprias, localizadas
nas cidades de Linhares (ES), Americana (SP), Fazenda Rio Grande e Fernandes Pinheiro
(PR) e no Rio de Janeiro (RJ). Além das fábricas para a produção de bebidas, a empresa

também responde pelas atividades da TROP Frutas, processadora de frutas também sediada
em Linhares (ES), integrando toda a cadeia produtiva de sucos por meio desta unidade.
A Leão Alimentos e Bebidas também detém a primeira fábrica do Brasil a receber a certificação
LEED (Liderança em Energia e Design Ambiental) em Fazenda Rio Grande (PR), local onde a
empresa produz a linha de chás solúveis e para infusão da marca Matte Leão. Concedida pelo
U.S. Green Building Council, a certificação LEED é um reconhecimento de que a fábrica atingiu
a rígida meta estabelecida para padrões sustentáveis de construção civil.

Mais informações sobre a Leão Alimentos e Bebidas:
Alexandre Moreno (alexandre@bansen.com.br) e Marcelo Fontenele
(marcelo@bansen.com.br)
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