
 

 

Estação Sustentável mobiliza banhistas a ações de 
sustentabilidade 

 
Já em sua 2.ª edição, o projeto busca conscientizar a população no que diz respeito à 

preservação do meio ambiente 
 
 

O Estação Sustentável, projeto que está no segundo ano de vida, ocorre neste sábado, 
28 de janeiro, e também no próximo, 4 de fevereiro, nas praias capixabas de Guriri e 
Regência, respectivamente. Realizada pela Rádio Litoral Linhares e Gazeta FM, em 
parceria com a SABB Coca-Cola e participação do SAAE, Projeto Tamar e Ecocidadania, 
a iniciativa permitirá que os banhistas de ambas as praias participem da coleta de 
resíduos, que poderão ser trocados por néctares, sucos e outras bebidas do portfólio 
da Coca-Cola, doadas pela SABB. A Tetra Pak e a Mais Ativa também apoiam o projeto. 
 
O objetivo da ação é sensibilizar os visitantes do litoral norte do Espírito Santo a uma 
conduta responsável e cidadã em relação ao meio ambiente, além de levar respeito às 
pessoas que frequentam os balneários. “A conscientização e a vivência de 
experiências, feitas de gestos simples mas conscientes, podem fazer a diferença e 
contribuir para um mundo mais sustentável”, afirma Mauro Ribeiro, diretor de 
Relações Institucionais da SABB Coca-Cola. 
 
Durante o verão, as praias recebem um grande número de turistas e, 
consequentemente, o volume de resíduos “esquecidos” aumenta. Isso pode trazer 
consideráveis impactos ambientais para a flora litorânea, bem como morte precoce de 
espécies da fauna marinha.  
 
“As praias são espaços públicos democráticos, pois recebem crianças e adultos de 
todas as idades. Por esse motivo, as ações de conscientização ambiental podem trazer 
resultados significativos, além de mobilizar muitas pessoas, mostrando que mesmo 
durante o lazer e a diversão é possível ter uma atitude responsável”, acrescenta 
Fabiano Rangel, Gerente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da SABB Coca-
Cola. 
 
Seguindo a proposta da primeira edição, os banhistas receberão sacos - neste ano, de 
papel - para a coleta de resíduos. Serão montados estandes do Projeto Tamar e 
Ecocidadania, onde serão apresentadas as iniciativas de educação e preservação 
ambiental dos programas. O apoio da Tetra Pak permitirá aos turistas a participação 
em oficinas de produção de papel reciclado, a partir de embalagens longa vida. Além 
disso, os participantes da ação poderão contar com um momento de relaxamento, 
mediante sessão de massoterapia oferecida pela Mais Ativa. 
 
 

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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