Helen Brito, da Leão, recebe título de cidadã Espírito-santense

A supervisora de Relações Institucionais/Governamentais da Leão Alimentos e Bebidas, Helen Brito,
recebeu na última segunda-feira, 8 de dezembro, na Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, o
título de Cidadã Espírito-santense, concedido a quem não nasceu no Espírito Santo, mas contribuiu com o
desenvolvimento do Estado. Paulista de nascimento e formada em Direito, desde que assumiu sua posição
na Leão, há quatro anos, Helen vem se dedicando a importantes projetos junto às lideranças e
comunidades capixabas.
No âmbito cultural e dos eventos populares, Helen Brito representa a empresa junto à organização do
tradicional Arraiá da Gata, muito festejado pela população de Linhares. Com programação que envolve
desde o concurso Miss Simpatia a atrações musicais, o evento leva entretenimento e renda para a
comunidade, por meio da comercialização de artesanato, alimentação e bebidas vendidas nas barracas
montadas pela Prefeitura de Linhares.
Ainda no norte do Estado, a supervisora de Relações Institucionais/Governamentais da Leão Alimentos e
Bebidas também integra a equipe que desenvolve o projeto Semeando a Liberdade, possibilitando a
ressocialização de 14 internos da Penitenciária Regional de São Mateus por meio do cultivo do maracujá
em uma fazenda localizada ao lado da unidade prisional.
Helen também traz em seu currículo a atuação no CRIAR - Centro de Reciclagem, Inovação, Aprendizagem
e Renovação, realizado durante quatro anos em Linhares. A iniciativa foi responsável pelo processamento
de cerca de 29 toneladas de material reciclável por mês, permitindo uma renda média de
aproximadamente R$1.000 para cada um dos catadores beneficiados.
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.
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