SABB promove Programa Nossos Recursos em Linhares
A Escola Municipal Zeferino Batista Fiorot, contemplada pelo programa, será o local de
celebração pelo sucesso da iniciativa
O Programa Nossos Recursos, dirigido aos alunos da rede pública municipal, com
duração de 10 semanas, e liderado por voluntários da SABB Coca-Cola de Linhares,
celebrará o sucesso de mais este investimento que a empresa faz na comunidade.
O evento ocorrerá no próximo dia 24 de novembro na Escola Municipal Zeferino
Batista Fiorot, no bairro Santa Cruz Nesta data a associação educativa sem fins
lucrativos, Jr. Achievement realizará uma feira para a exposição dos produtos
desenvolvidos pelos alunos ao longo do programa.
“O programa proporcionou aos alunos atividades de desenvolvimento voltadas a
empreendimento econômico, com abrangência desde a geração de fluxo de caixa,
renda e lucro, até sua integração com a preservação dos recursos naturais e
valorização das pessoas”, afirma o gerente de Sustentabilidade e Responsabilidade
Corporativa da SABB, Fabiano Rangel. Segundo ele, “a ação proveu à empresa uma
ótima ferramenta de integração da fábrica de Linhares com a comunidade, além de
desenvolvimento pessoal dos voluntários”.
De acordo com o Diretor de Relações Institucionais da SABB Coca-Cola, Mauro Ribeiro,
esta é mais uma de várias iniciativas que a empresa mantém na cidade de Linhares
como contribuição e parceria com a comunidade. “Temos orgulho de sermos uma das
empresas que mais trabalha o aspecto social na cidade e queremos cada vez mais
investir neste objetivo e neste público, pois não há prazer maior quando vemos os
resultados colhidos” relata o diretor.
A feira será realizada das 8h às 9h30, na própria escola, e contará com estandes que
serão montados para apresentação e venda dos produtos que os alunos
desenvolveram com materiais reciclados e que poderão ser adquiridos com moeda
fictícia. Os convidados, pais dos alunos beneficiados e funcionários da fábrica, poderão
prestigiar seus filhos e os cerca de 40 colegas de trabalho que atuaram como
voluntários na iniciativa, ministrando as aulas do programa que foi considerado o de
maior duração de todo o projeto.
Foram aplicados ainda os programas As Vantagens de Permanecer na Escola e
Economia Pessoal, que beneficiaram a Escola Municipal José Modeneze, no bairro
Canivete. No início de dezembro haverá uma avaliação de impacto dos programas na
vida dos alunos participantes. Ainda no mesmo mês, os resultados serão entregues
pela Jr Achievement, parceira da SABB Coca-Cola no programa.
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, solúveis 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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