Copra patrocina palestras dos
nutricionistas Bella Falconi e
Luciano Bruno
A Copra, empresa
localizada em Maceió,
Alagoas, pioneira na
produção de Óleo de
Coco Extravirgem
100% puro e de
derivados do coco, em
sintonia com a
nutrição e com a
qualidade de vida
patrocina eventos dos
nutricionistas Luciano Bruno e Bella Falconi,
que estarão em três capitais com a palestra “Viva em
Equilíbrio - Escolhas Eficientes”, que acontecem em abril,
dia 17 em Belo Horizonte, 18 em Brasília e 19 em São
Paulo

Dentro do Fitness, Nutrição e Life Coaching, os
especialistas abordarão os seguintes tópicos:
 O que é ser saudável?
 Mudança de hábitos
 Como

manter

uma

compromissos
 A busca pelo Equilíbrio
 Prioridades

vida saudável

em

meio

a

tantos

 A decisão é sua

Sobre os Palestrantes
Bella Falconi
Graduada em Nutrição pela Kaplan University, nos EUA, Mestrado em
Nutrição Aplicada pela Northeastern University, Life Coach certificada
e pioneira do movimento fitness nas redes sociais.
Luciano Bruno
Graduado em Nutrição, possui mestrado e doutorado em Alimentos e
Nutrição pela Unicamp e pós-doutorado em Ciência de Alimentos pela
Cornell University-NY. Pesquisador e palestrante, Luciano estuda os
alimentos e compartilha resultados em artigos científicos, livros,
cursos, palestras e também nas mídias sociais, onde diariamente leva
informação, saúde e qualidade de vida para milhões de pessoas.
Idealizador e criador do Sistema DietSmart, possui dezenas de
artigos publicados em periódicos científicos nacionais e internacionais,
assim como livros, capítulos e guias técnicos.

Serviço
Ciclo de Palestras com Bella Falconi e Luciano Bruno
Tema: Viva em Equilíbrio: Escolhas Eficientes
Dia 17 de abril – Belo Horizonte
Hotel Hilton Garden Inn
Av. Prudente de Moraes, 520 Cidade Jardim
Belo Horizonte - Minas Gerais
Horário: das 19h às 22h
Dia 18 de Abril - Brasília
Hotel Royal Tulip Alvorada

SHTN= Trecho1, conj. 1B, Bloco C
Brasília – Distrito Federal
Horário: das 19h às 22h
Dia 19 de abril – São Paulo
Espaço JK Forental
Av. Juscelino Kubitschek 1327, Itaim Bibi
São Paulo - SP
Horário: das 19h às 22h
Realização: Cinc5 Marketing e Branding

Sobre a Copra
Indústria alimentícia especializada no processamento de coco seco.
Foi criada há 19 anos, em Maceió, Alagoas, onde mantém sua sede,
hoje numa área de 12.000 m². Tem 340 colaboradores diretos.
Primeira indústria no Brasil a produzir o Óleo de Coco Extravirgem
100% puro. Possui laboratório próprio com equipamentos de alta
tecnologia que lhe permitem oferecer o mais alto padrão de qualidade
exigido pelo mercado.
É

uma

companhia

sustentabilidade:

preocupada

econômico,

com

social

e

os

três

ambiental.

pilares
No

da

aspecto

econômico garante a competitividade do mercado, sem usufruir de
seu pioneirismo e de sua expressividade nacional, para reduzir preços
ou impor condições de compra de modo a eliminar os concorrentes.
Ao contrário, mantém seus preços e suas práticas de negociação em
sintonia com as praticadas no mercado.

Copra mantém parceria com Instituto Biota e amplia
parceria para desenvolvimento de produtos orgânicos

Sempre atenta à preservação do Meio Ambiente, a Copra fez parceria
com o Instituto Biota de Conservação, criado para promover a
conservação da fauna marinha e de seu habitat, com foco em
mamíferos

e

tartarugas.

Trata-se

de

uma

instituição

não

governamental, sem fins lucrativos, criada há oito anos em Maceió.

Sustentabilidade e ações de responsabilidade social
Uma das ações de destaque da Copra no aspecto sócioeconômico e
sustentável é a parceria com o produtor de cocos orgânicos
certificados, Afrânio Lages Filho, proprietário do Sítio Nossa Senhora
da Glória, localizado na cidade de Porto de Pedras, Estado de
Alagoas, que numa área de 340 hectares, produz coco orgânico
certificado pelo IBD Certificações e tem sua produção destinada à
Copra, para desenvolvimento de seu portfólio de produtos orgânicos.
A comercialização de sua produção orgânica garantida com a Copra
possibilita ao produtor ofertar empregos de qualidade para pelo
menos 30 trabalhadores do sítio, fixando-os no campo.
Ampliação da oferta de produtos orgânicos em seu portfólio e
responde a demanda crescente dos consumidores
A linha de produtos orgânicos da Copra cresce. A certificadora é a
ECOCERT, empresa francesa, presente em mais de 130 países, que
iniciou na Europa o processo de fortalecimento e regulamento
orgânico no mercado europeu. Há sete anos a ECOCERT desenvolve
um trabalho com a Copra e já certificou seis produtos da empresa:
Óleo de Coco Extravirgem Orgânico e toda a linha de Chips de Coco
Orgânico.
O Diretor da Copra Hélcio Oliveira comenta a parceria de longa data
com o produtor Afrânio Lages e a importância das práticas de
sustentabilidade para a empresa. “Estamos muito felizes com a nossa
parceria com um dos maiores produtores de coco orgânico do Brasil,

o Afrânio Lages, colocamos toda nossa experiência adquirida ao longo
dos anos na cadeia do coco para esta certificação orgânica, seguimos
a tendência mundial, priorizamos a alimentação saudável com
produção livre de agrotóxicos, que respeite o meio ambiente”.
Prêmios
Em 2011 ganhou o prêmio SESI de inovação tecnológica em Alagoas e ficou
entre as três primeiras do Brasil na categoria com o Óleo de Coco
Extravirgem. Em 2012 novamente conquistou o prêmio SESI de inovação
tecnológica, desta vez com a Farinha de Coco. Por várias vezes foi
agraciada com o prêmio BakerTop, da Revista Padaria 2000 e considerado
o Oscar da Panificação.

Fone: (82)4009-4000
www.copraalimentos.com.br
Facebook: CopraAlimentos
Instagran: @copra_alimentos
A loja virtual atende todo Brasil: acesse: www.shopgreen.com.br
Mais informações, solicitações de entrevistas e de imagens, poderão
ser obtidas pelos canais abaixo.
JM-Assessoria de Imprensa & Comunicação
José Maria Filho: j.maria.filho@uol.com.br
(11) 2866.2346/ 99804.1112
Márcia Britto: marciadebritto@gmail.com
(11) 2227.0188/ 99

