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SABB Coca-Cola realiza Dia Mundial de Limpeza de  
Rios e Praias em Linhares 

A empresa responsável pela gestão de toda a cadeia produtiva da linha nacional de 
bebidas sem gás, chás e energéticos do portfólio da Coca-Cola no país, deve reunir 

cerca de 1000 voluntários nas cidades de suas fábricas 

Para conscientizar a população sobre o correto descarte dos resíduos sólidos “lixo”, 
a SABB Coca-Cola, companhia que integra o Sistema Coca-Cola Brasil, irá promover, 
pelo quinto ano consecutivo, o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias em Linhares, 
município onde a companhia tem instalada uma de suas cinco fábricas. O evento, 
que acontece no próximo dia 17, das 10h00 às 13h00, na Praia de Povoação, vai 
reunir um mutirão de limpeza com o objetivo de limpar o local e chamar a atenção 
para a grande quantidade de lixo descartado inadequadamente e que, assim, acaba 
poluindo aos rios e mares e colocando em risco a fauna e flora destes ambientes. O 
mote da ação será “Quem é sábio cuida do Meio Ambiente”.  
 
Cerca de 400 voluntários são esperados para retirar da areia e arredores da praia, 
em um único dia, materiais como plástico, vidro, papel, borracha, entre outros itens 
responsáveis por degradar o local. Para realizar a tarefa, sob a coordenação da SABB, 
a empresa contará com a ajuda de seus colaboradores e familiares, alunos de escolas 
públicas da região, moradores da comunidade de Povoação, além de apoio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Projeto Tamar, Ecocidadania e Natufarma. 
 
“A SABB Coca-Cola está totalmente alinhada com a plataforma de sustentabilidade 
da Coca-Cola Brasil. As duas companhias compartilham a certeza de que a atitude 
das pessoas em questões importantes como a limpeza da natureza e a reciclagem de 
lixo tem o poder de transformar o mundo em que vivemos”, afirma Mauro Ribeiro, 
diretor de Relações Institucionais da SABB. “Incentivar e organizar o Dia Mundial de 
Limpeza de Rios e Praias em áreas onde a empresa se faz presente reforça o nosso 
compromisso com a comunidade local da qual a empresa também faz parte”, 
complementa Ribeiro.  
 
O Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias foi criado há 26 anos pela organização 
não governamental norte-americana The Ocean Conservancy. A instituição, fundada 
em 1975, teve a ideia de estabelecer uma data que fizesse parte do calendário para 
que as pessoas pudessem fazer algo de concreto pelo meio ambiente e com 
resultados imediatos, além de ampliar a conscientização das pessoas em relação ao 
lixo descartado inadequadamente e a poluição que isso gera e nossos recursos 
hídricos, um elemento de extrema importância a vida 
 
“Com a ajuda de nossos colaboradores, pretendemos reunir cerca de 1000 
voluntários entre todas as plantas geridas pela SABB localizadas em Americana (SP), 
Rio de Janeiro (RJ), Fazenda Rio Grande (PR), Fernandes Pinheiro (PR) e Linhares (ES) 
e até nos escritórios localizados em São Paulo (SP)”, diz Fabiano Rangel, gerente de 
Sustentabilidade da SABB. 
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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, responsável pela gestão de toda a cadeia 
produtiva da linha nacional de bebidas sem gás, chás e energéticos do portfólio da Coca-Cola no país. 
A SABB Coca-Cola atua nos segmentos de néctares, sucos, bebidas mistas, energéticos, isotônicos, 
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, Laranja Caseira, Burn, Gladiator, Powerade, 
I9, Matte Leão, Chá Leão, Leão Ice Tea, Chimarão Pampas e Guaraná Power.  
 
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. A empresa possui  
cinco unidades fabris próprias, localizadas nas cidades de Linhares (ES), Americana (SP), Fazenda Rio 
Grande (PR), Fernandes Pinheiro (PR) e Rio de Janeiro (RJ). 
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