
 

 
 

Leão Alimentos e Bebidas e TROP Frutas conquistam Selo Social – Ciclo 2014 

do Governo do Estado do Espírito Santo 
   

Projeto que promove ressocialização de detentos foi reconhecido como case de enfrentamento da 

reincidência criminal 

    

  Uma segunda chance de integrar a sociedade de forma digna e honesta. Comprometidas com as 

comunidades ao redor de suas unidades, em abril deste ano, a Leão Alimentos e Bebidas e a TROP Frutas 

lançaram o Projeto Reeducando, incorporando 18 detentos ao quadro de funcionários de suas unidades 

localizadas em Linhares, no norte do Espírito Santo. Após terem passado pela avaliação prévia da assistente 

social do presídio e, em seguida, da equipe da área de Recrutamento e Seleção da empresa, eles vêm se 

dedicando com seriedade e profissionalismo às atividades de Produção ou Manutenção da fábrica. E o 

resultado não podia ser melhor. “Em menos de um ano, já contratamos dois reeducandos como 

funcionários efetivos. Além disso, outro participante do projeto social também foi admitido por uma 

empresa terceirizada”, comemora Sérgio Ferreira, diretor de Recursos Humanos e Sustentabilidade da Leão 

Alimentos e Bebidas. Agora, a iniciativa da empresa conquista o Selo Social – Ciclo 2014 do Governo do 

Estado do Espírito Santo. 

 Lançado e constituído no âmbito do Governo do Estado, o Selo Social busca dar visibilidade e 

reconhecimento às empresas e organizações participantes do Programa Responsabilidade Social e 

Ressocialização da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que atuam na reintegração social de presos e ex-

detentos por meio de oportunidade de trabalho digno. O Programa estimula o setor produtivo a absorver a 

mão de obra da pessoa presa e de egressos nas unidades prisionais e nas empresas. Esse trabalho amplia a 

profissionalização e prepara para o mundo do trabalho. É também uma estratégia de enfrentamento da 

reincidência criminal por meio da ressignificação do sujeito privado de liberdade. Dentro deste contexto, 

250 empresas – entre elas, a Leão e a TROP Frutas -- são conveniadas à Sejus e empregam cerca de 2,7 mil 

presos tanto dentro quanto fora dos presídios capixabas. Vale lembrar que, além do Projeto Reeducando, a 

Leão Alimentos e Bebidas e a TROP Frutas também mantêm, em São Mateus, norte do Espírito Santo, o 

Semeando a Liberdade, pelo qual 14 internos da Penitenciária Regional de São Mateus trabalham no cultivo 

do maracujá em uma fazenda localizada ao lado da unidade prisional. 

 Leão Alimentos e Bebidas – Liderança e referência em sustentabilidade 

 Líder de mercado, a Leão Alimentos e Bebidas participa ativamente da Economia brasileira, gerando 

emprego e investindo em diferentes regiões nacionais. Das unidades fabris, localizadas em Linhares, no 

Espírito Santo; Americana, em São Paulo, Fazenda Rio Grande e Fernandes Pinheiro, ambas no Paraná, sai 

uma ampla e variada linha de bebidas que refrescam e hidratam milhões de brasileiros, de Norte a Sul do 

país. São néctares, bebidas mistas, energéticos, isotônicos, achocolatados e chás de marcas consagradas 

nacionalmente como Del Valle Mais, Del Valle Kapo, Del Valle Reserva, Laranja Caseira, Burn, Powerade, I9, 

Matte Leão, Leão Fuze, Chimarrão Pampas e Guaraná Power. 

 

 



 
 

  

A Leão Alimentos e Bebidas orgulha-se de ser responsável pela primeira fábrica de bebidas do Brasil a 

receber a certificação internacional LEED – Liderança em Energia e Design Ambiental, concedida à unidade 

de Fazenda Rio Grande. Vale ressaltar que o conceito de sustentabilidade vai além da infraestrutura e das 

boas práticas adotadas nas fábricas. Ele é o alicerce do negócio da Leão Alimentos e Bebidas, que inclui, por 

exemplo, o compromisso da empresa com o desenvolvimento da produção rural e a valorização das 

pessoas e do meio ambiente. É por isso que, no norte do Espírito Santo, a Leão Alimentos e Bebidas 

participa de projetos junto ao homem do campo e comanda as atividades da processadora de frutas TROP, 

integrando assim toda a cadeia produtiva de néctares. 

  

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 

 

 


