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Rua Padre Auling, 595
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Possui o Certificado Número: FM 38466
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Desenvolvimento e produção de sacos e filmes plásticos, com ou sem impressão, para uso alimentício e
não alimentício. Desenvolvimento e produção de produtos plásticos descartáveis em polipropileno, com e
sem impressão, para uso alimentício e não alimentício: copos, pratos, potes e tampas. Produção de
produtos plásticos descartáveis em poliestireno expandido para uso alimentício e não alimentício, com e
sem impressão: bandejas, pranchas e discos. Desenvolvimento e Produção de Embalagens Plásticas
flexíveis monocamada ou laminada (sacos e filmes), impressos ou sem impressão, para uso alimentício ou
não alimentício. Produção e vendas de produtos plásticos descartáveis de polipropileno (PP) e poliestireno
(PS) para uso alimentício e não alimentício: copos, pratos, Produtos de Festas, potes e tampas. Produção
e Venda de Produtos Plásticos Descartáveis a Base de Poliestireno (PS): Copos, Pratos, Potes e Tampas.
Produção e vendas de produtos plásticos descartáveis de polipropileno (PP), poliestireno (PS) e
poliestireno expandido (EPS) para uso alimentício e não alimentício: copos, pratos, potes, tampas,
bandejas, pranchas e discos. Desenvolvimento e produção de Sacos e Filmes Plásticos, com e sem
impressão, para uso alimentício e não alimentício e Produção de produtos plásticos descartáveis em
poliestireno expandido para uso alimentício: Bandejas, Pranchas, Discos, Potes e Tampas. Produção de
embalagens em poliestireno expandido para uso alimentício e não alimentício, com e sem impressão:
copos e potes.

Development and production of printed and non printed plastic films and bags for food and non food
application purposes. Development and production of disposable plastic products in polypropylene, with or
without priting, for food and non food application purposes: cups, plates, pots and covers. Production of
disposable plastic products in expanded polystyrene for food and non food, with and without printing:
trays, boards and discs. Development and Production of Flexible Packing (films and bags), single layer or
laminated, printed or non printed for food or non food application purposes. Production and Sale of
Disposable Plastic Products in Polypropylene (PP) and Polystyrene (PS) and Expanded Polystyrene (EPS)
for food and non-food application purposes: Cups, Plates, Party Products, Pots and Covers. Production and
Sale of Disposable Plastic Products based on Polystyrene (PS): Cups, Plates, Pots and Covers. Production
and Sale of Disposable Plastic Products in Polypropylene (PP), Polystyrene (PS) and Expanded Polystyrene
(EPS) for food and non-food application purposes: Cups, Plates, Pots, Covers, Trays, Boards and Discs.
Development and production of bags and films plastic, with and without printing, for food and non food
application purposes and Production of disposable plastic products in expanded polystyrene for food:
Trays, Boards, Discs, Pots and Covers.
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Copobras S.A. Indústria e Comércio de
Embalagens
Incoplast - SC
Rua Padre Auling, 595
Bairro Industrial
São Ludgero
Santa Catarina
88730-000
Brasil

Desenvolvimento e produção de sacos e filmes plásticos, com
ou sem impressão, para uso alimentício e não alimentício.

Development and production of printed and non printed
plastic films and bags for food and non food application
purposes.

Copobras S.A. Indústria e Comércio de
Embalagens
Copobras I
Av. Monsenhor Frederico Tombrock, 300
Bairro Industrial
São Ludgero
Santa Catarina
88730-000
Brasil

Desenvolvimento e produção de produtos plásticos
descartáveis em polipropileno, com e sem impressão, para
uso alimentício e não alimentício: copos, pratos, potes e
tampas.

Development and production of disposable plastic products in
polypropylene, with or without priting, for food and non food
application purposes: cups, plates, pots and covers.

Copobras S.A. Indústria e Comércio de
Embalagens
Copobras II
Av. Monsenhor Frederico Tombrock, 299
Bairro Industrial
São Ludgero
Santa Catarina
88730-000
Brasil

Produção de produtos plásticos descartáveis em poliestireno
expandido para uso alimentício e não alimentício, com e sem
impressão: bandejas, pranchas e discos.

Production of disposable plastic products in expanded
polystyrene for food and non food, with and without printing:
trays, boards and discs.

Copobras S.A. Indústria e Comércio de
Embalagens
Incoplast - PR
Rodovia BR 376, Km 198, Contorno Sul, 50
Parque Industrial
Marialva
Paraná
86990-000
Brasil

Desenvolvimento e Produção de Embalagens Plásticas
flexíveis monocamada ou laminada (sacos e filmes),
impressos ou sem impressão, para uso alimentício ou não
alimentício.

Development and Production of Flexible Packing (films and
bags), single layer or laminated, printed or non printed for
food or non food application purposes.
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Copobras S.A. Indústria e Comércio de
Embalagens
Copobras - PB
Rua Maria Rufino dos Santos Medeiros, 201 - Bloco B
Distrito Industrial
João Pessoa
Paraíba
58082-228
Brasil

Produção e vendas de produtos plásticos descartáveis de
polipropileno (PP) e poliestireno (PS) para uso alimentício e
não alimentício: copos, pratos, produtos de festas, potes e
tampas.
Produção de produtos plásticos descartáveis em poliestireno
expandido (EPS) para uso alimentício e não alimentício:
bandejas, pranchas, discos, potes, tampas, hamburgueiras,
porta ovos e bobinas.

Production and sales of disposable plastic products in
polypropylene (PP) and polystyrene (PS) products for food
and non-food use: cups, plates, party products, pots and
covers.
Production of disposable plastic products in expanded
polystyrene (EPS) for food and non-food applications: trays,
boards, discs, pots, covers, plastic burgers containers, plastic
eggs containers and bobbins.

Copobras da Amazônia Industrial de
Embalagens Ltda.
Copobras - AM
Rua João Monte Fusco, 1101 - Quadra C, Lote 5
Santa Etelvina
Manaus
Amazonas
69059-500
Brasil

Produção e Venda de Produtos Plásticos Descartáveis a Base
de Poliestireno (PS): Copos, Pratos, Potes e Tampas.

Production and Sale of Disposable Plastic Products based on
Polystyrene (PS): Cups, Plates, Pots and Covers.

Copobras S.A. Indústria e Comércio de
Embalagens
Copobras - MG
Rua Carlos Vicente Lara, 146
Fátima
Carmópolis de Minas
Minas Gerais
35534-000
Brasil

Produção e vendas de produtos plásticos descartáveis de
polipropileno (PP), poliestireno (PS) e poliestireno expandido
(EPS) para uso alimentício e não alimentício: copos, pratos,
potes, tampas, bandejas, pranchas e discos.

Production and Sale of Disposable Plastic Products in
Polypropylene (PP), Polystyrene (PS) and Expanded
Polystyrene (EPS) for food and non-food application
purposes: Cups, Plates, Pots, Covers, Trays, Boards and
Discs.

Incoplast Embalagens do Nordeste Ltda.
Incoplast - PB
Rua Maria Rufino dos Santos Medeiros, 201 - Bloco C
Distrito Industrial
João Pessoa
Paraíba
58082-228
Brasil

Desenvolvimento e produção de sacos e filmes plásticos, com
e sem impressão, para uso alimentício e não alimentício.

Development and production of bags and films plastic, with
and without printing, for food and non-food application
purposes.
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Copobras S.A. Indústria e Comércio de
Embalagens
Copobras III
Avenida Monsenhor Frederico Tombrock, 463
São Ludgero
Santa Catarina
88730-000
Brasil

Produção de embalagens em poliestireno expandido para uso
alimentício e não alimentício, com e sem impressão: copos e
potes.

Production of expanded polystyrene packages for food and
non-food use, with and without printing: cups and pots.
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