SABB Coca-Cola realiza Semana do Meio Ambiente com programação
para funcionários, escolas públicas e crianças atendidas pelos CRAS
 Oficina de reciclagem, jogos, apresentação de vídeo sobre o processo produtivo de bebidas,
exposição e sessão de cinema estão entre as atividades que serão desenvolvidas em
Linhares;

 Limpeza e instalação de coletores de lixo reciclável e não reciclável na Lagoa Japaranã; apoio

aos municursos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e ao Passeio Ciclístico serão feitos em
parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município.

De 04 a 10 de junho, a SABB Coca-Cola realiza a Semana do Meio Ambiente em sua
fábrica da Sucos Mais em Linhares (ES). Serão diversas atividades dirigidas
exclusivamente aos seus colaboradores e familiares, às escolas públicas do
Município, além de crianças e pessoas da Terceira Idade atendidas pelo Centro de
Referência e Assistência Social (CRAS). As ações visam promover a reflexão,
sensibilização e educação sobre água, terra, ar, energia e pessoas, cinco elementos
centrais que serão trabalhados durante a semana e transmitidos em um tour
ambiental.
Para receber o público, haverá no estacionamento da fábrica duas tendas temáticas,
interligadas por dois túneis de acesso. O primeiro túnel é um estímulo aos sentidos
com a exposição de imagens e sons dos elementos da natureza. Já no segundo, o
visitante é convidado para conhecer mais sobre a SABB Coca-Cola no Espírito Santo.
As atividades de grande interação estarão concentradas nestas tendas. Na tenda
educativa haverá oficina de reciclagem, com a demonstração desse processo em
embalagem cartonada (longa vida); apresentação de vídeo em 3D sobre a cadeia
produtiva da SABB; quiz e jogos que estimulam os conhecimentos dos participantes
por meio de perguntas e respostas, entre outras ações. Na tenda cinema será
exibido um longa-metragem em animação abordando a importância da natureza,
com seus recursos e serviços ambientais para a vida no planeta, a fim de estimular
uma reflexão sobre a importância na preservação do meio ambiente.
Ao todo serão seis monitores, na sua maioria estudantes universitários do curso de
Ciências Biológicas, para dar suporte operacional e pedagógico ao público
participante que deve chegar a três mil pessoas até o final do evento. A duração do
tour é de duas horas e trinta minutos. Outro destaque da Semana do Meio Ambiente
da SABB será a apresentação de sua moderna Estação de Tratamento de Efluentes,
no dia 06.

Rua Paes Leme, 524
11o e 15o andar

Na lagoa
Em paralelo às iniciativas no âmbito da unidade fabril, a SABB Coca-Cola fez uma
parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos para a
realização de uma ação voluntária, no dia 04, de limpeza e manutenção da Lagoa
Japaranã, envolvendo seus colaboradores e familiares.
“Para manter a lagoa sempre limpa, a companhia fez uma parceria com um de
nossos fornecedores, a Tetra Pak, que doará coletores de lixo reciclável e não
reciclável para serem instalados no entorno da lagoa”, diz Fabiano Rangel, gerente
de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa da SABB Coca-Cola. “A
junção de esforços e a formação de parcerias são elementos importantes para
construção de uma sociedade mais justa. Nesta ação, tivemos também o
compromisso da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de que todo o lixo gerado
no local será coletado periodicamente”, complementa Rangel.
Os coletores, que serão instalados na lagoa, são integralmente feitos com
embalagens cartonadas (longa vida) recicladas e reprocessadas, demonstrando que
é possível buscar o reaproveitamento integral de materiais residuais.
Além do mutirão de limpeza da lagoa, a SABB Coca-Cola vai apoiar
institucionalmente a Semana do Meio Ambiente promovida pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Linhares com a doação de
bebidas produzidas em sua unidade fabril. Os produtos serão distribuídos no
Passeio Ciclístico, realizado na cidade no dia 05, e durante os minicursos e palestras
sobre a temática ambiental da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que acontecem
até o dia 08.
Serviço:
SABB Coca-Cola
Endereço: Fazenda Giuclube, s/n – Linhares – ES
Local das atividades: estacionamento externo da fábrica
04/6 – Das 9h30 às 12h00 – Mutirão de limpeza e instalação de coletores para lixo reciclável
e não reciclável na Lagoa Japaranã.
05/06 - Das 07 às 11h00 - Passeio Ciclístico, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos e apoiado com a doação de produtos da SABB Coca Cola, saindo da Praça
Nestor Gomes.
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Sobre a SABB
Criada em outubro de 2007, a SABB – Sistema de Alimentos e Bebidas do Brasil – é
uma joint-venture formada pela Coca-Cola Brasil e seus fabricantes regionais para
gerir a produção da linha nacional de bebidas não gaseificadas e a produção e
distribuição da linha de chás secos do portfólio da Coca-Cola no país. A SABB CocaCola atua nos segmentos de néctares, sucos, bebidas mistas, energéticos, isotônicos,
hidrotônicos, achocolatado, chás secos e prontos para beber, que integram produtos
das marcas Del Valle Mais, Del Valle Kapo, Del Valle Frut, Del Valle para o Mc
Donald’s, Burn, Laranja Caseira, Gladiator, I9, Powerade, Chá Leão, Leão Ice Tea,
Guaraná Power, KashayaTea e ChimarãoPampas
A SABB Coca-Cola opera as empresas Mais Indústria de Alimentos (ES), também
conhecida como Sucos Mais, Sucos Del Valle do Brasil (SP) e Leão Júnior (PR e RJ). A
produção dos produtos está distribuída em cinco unidades industriais próprias,
localizadas nas cidades de Linhares (ES), Americana (SP), Fazenda Rio Grande (PR),
Fernandes Pinheiro (PR) e Rio de Janeiro (RJ), e em quatro unidades fabris do
Sistema Coca-Cola Brasil.
Apoiada por um modelo de negócio sustentável, que valoriza as pessoas e o meio
ambiente, a SABB Coca-Cola conta atualmente com mais de 2.000 funcionários e
tem como missão ser reconhecida como centro de excelência na cadeia de
suprimentos de bebidas não gaseificadas.
SABB no Espírito Santo
A SABB – Sistema de Alimentos e Bebidas do Brasil – está presente no Espírito Santo
desde outubro de 2007, quando passou a operar toda a cadeia produtiva da Mais
Indústria de Alimentos (Sucos Mais), instalada em Linhares em 2002 e adquirida pelo
Sistema Coca-Cola Brasil em 2005. Por ter um importante papel no desenvolvimento
da fruticultura e na economia da região onde estão suas instalações, gerando
oportunidades diretas para mais de 1000 pessoas e 100 empresas e parceiros, a
Mais Indústria de Alimentos é considerada uma das mais importantes incentivadoras
no desenvolvimento da economia do Espírito Santo.
Informações para imprensa:
Textual Serviços de Comunicação
(http://www.textual.com.br)
http://twitter.com/textualcomunica
Fabiana Treu
11 3045-6922
fabiana@textual.com.br
Isabel Lopes
11 3045-6922
isabellopes@textual.com.br
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