Leão Alimentos e Bebidas patrocina Feira Sabores da Terra para
fortalecer produtor rural capixaba
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 Brasil, será novamente
patrocinadora da Feira Sabores da Terra – A Feira do Empreendedor Rural, que neste ano acontece entre os
dias 5 a 8 de junho, na Praça do Papa, em Vitória. Além de apoiar o evento, a Leão contará com um estande
onde realizará degustação de bebidas de seu portfólio e disponibilizará informações sobre seus incentivos à
fruticultura do Espírito Santo.
Organizada pela Agrotures – Associação de Agroturismo do Espírito Santo, em parceria com o Governo do
Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Estado da Agricultura e Prefeituras Municipais, a Feira
Sabores da Terra tem como objetivo colocar em evidência as potencialidades e vocações dos setores
ligados ao Agronegócio. A feira será divida em Ilhas, contemplando os seguintes segmentos: Agroturismo,
Fruticultura, Agricultura Orgânica, Cachaça, Floricultura, Artesanato, Cafeicultura, Gastronomia Capixaba,
Apicultura e Piscicultura. Nesses espaços, os visitantes poderão acompanhar desde o processo produtivo
até os produtos finais.
“A Feira Sabores da Terra permite com que produtores e empreendedores divulguem produtos e serviços,
conheçam novos parceiros e fortaleçam as relações de mercado. O apoio da Leão Alimentos e Bebidas a
esta feira mostra nossa parceria com toda a classe produtiva do Estado do Espírito Santo”, afirma Mauro
Ribeiro, diretor de relações institucionais da Leão Alimentos e Bebidas.
Serviço
Sabores da Terra – A Feira do Empreendedor Rural
Data: de 5 a 8 de junho de 2014
Horários de funcionamento:
05/06/2014 (Quinta-feira): 20h às 23h
06/06/2014 (Sexta-feira): 16h às 23h
07/06/2014 (Sábado): 10h às 23h
08/06/2014 (Domingo): 10h às 19h
Local: Praça do Papa – Vitória/ES
Mais informações: (27) 3337–6222
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 para a imprensa sobre a Leão Alimentos e Bebidas:
Alexandre Moreno (alexandre@bansen.com.br) e Marcelo Fontenele (marcelo@bansen.com.br)
BANSEN & Associados Comunicação
Tel: (11) 5539-2344
www.bansen.com.br

