SABB Coca-Cola apresenta modernização da Estação de Tratamento
de Efluentes de sua unidade em Linhares
Fábrica Sucos Mais terá sistema com capacidade para tratar um volume de
efluentes equivalente ao gerado por uma cidade de 150 mil habitantes
Linhares, 06 de junho de 2011 – A SABB Coca-Cola, empresa formada pela CocaCola Brasil e por seus fabricantes regionais, apresenta na tarde de hoje as obras
de modernização da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) de sua unidade
fabril Sucos Mais em Linhares. O evento reúne o presidente da Coca-Cola Brasil,
Xiemar Zarazúa; o diretor-geral da SABB, Axel de Meeûs; o governador do
Espírito Santo, Renato Casagrande; o prefeito de Linhares, Guerino Zanon e
outras autoridades estaduais e municipais.
Para realizar a modernização e ampliação da ETE, a companhia investiu mais de
R$ 13 milhões na implantação de um sistema tecnológico de ponta, construção
de novos tanques e instalação de controle operacional centralizado e moderno.
Ao todo 60 profissionais, entre efetivos e terceirizados, foram contratados para a
realização das obras que foram acompanhadas, do início ao fim, pelos técnicos e
autoridades ambientais do estado.
“Temos um compromisso com o Espírito Santo e vamos investir continuamente
na planta da Sucos Mais, seja na modernização de nossas instalações ou no
aperfeiçoamento do capital humano aqui presente, tão importante para o
crescimento e desenvolvimento desta indústria. A SABB Coca-Cola é uma
companhia pautada pelo desenvolvimento sustentável, o que implica em agir de
forma responsável nos aspectos econômico, social e ambiental, multiplicando os
benefícios gerados pela sua atividade para seus funcionários, fornecedores e
comunidade onde a empresa está inserida”, afirma Axel de Meeûs, diretor-geral
da SABB Coca-Cola.
O novo sistema de tratamento de efluentes está dimensionado para tratar
100m³/h, o que equivale tratar os esgotos sanitários de uma cidade de
aproximadamente 150 mil habitantes. Neste primeiro momento, no entanto, a
fábrica utilizará 31m³/h em sua operação nos processos para recomposição da
água. A ETE atende todas as normas do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA), órgão regulador que determina os parâmetros e condições de
operação no Brasil.
Segundo Edson Rubião, diretor-industrial da SABB Coca-Cola, os investimentos
realizados refletem o comprometimento da companhia com o meio ambiente e
com uma operação limpa, que garanta a qualidade dos efluentes não só para a
empresa, mas para toda a comunidade.
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Para dar suporte operacional eficiente ao processo de operação da ETE, a SABB
Coca-Cola aprimorou o plano de contingência, no caso de falta de energia
elétrica, com utilização de modernos geradores, além de dois tanques de
emergência com capacidade para 240m³ e autonomia de 8 horas. A tecnologia
utilizada no sistema de tratamento compreende três etapas: físico-químico por
flotação; biológico e decantação/filtração, fase final que confere ao efluente
elevada qualidade.
A entrega da modernização da ETE marca as comemorações da Semana de Meio
Ambiente, realizada em todas as unidades fabris operadas pela SABB (Sucos Del
Valle do Brasil, Leão Júnior e Sucos Mais), com atividades de conscientização
voltadas aos colaboradores, seus familiares e também à comunidade. Em
Linhares, a SABB Coca-Cola está apoiando a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente com a doação de bebidas para o passeio ciclístico e minicursos
realizados pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), entre outras ações.
“Para mostrar o nosso compromisso com questões ambientais, decidimos
apresentar a nova ETE durante a Semana de Meio Ambiente, que teve início no
último sábado, dia 4, com o mutirão de limpeza e instalação de coletores de lixo
reciclável e não reciclável na Lagoa Japaranã com a presença de voluntários da
SABB”, afirma Mauro Ribeiro, diretor de Relações Institucionais da SABB CocaCola. “Nossa empresa será um ícone na região, não apenas por produzir
produtos de alta qualidade, mas também por empregar métodos e
procedimentos operacionais que a tornam um verdadeiro centro de excelência”,
complementa Ribeiro.
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
Coca-Cola 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, Kashaya Tea e Chimarão Pampas
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
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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.
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