Fazenda Rio Grande celebra aniversário em pleno
desenvolvimento
Instalação da unidade fabril Leão Júnior, em 2010, é um marco de crescimento
industrial para a cidade
Fazenda Rio Grande acaba de comemorar, em 26 de janeiro, 22 anos de emancipação
política. Com pouco mais de duas décadas, o município - localizado na região
metropolitana de Curitiba - conta com 110 mil habitantes e tem relevante expansão
em sua cadeia produtiva, especialmente após a instalação, em agosto de 2010, da
unidade fabril da Leão Júnior no local. Ela é uma das cinco fábricas geridas pela SABB
Coca-Cola, joint-venture da multinacional no Brasil.
Em festa de aniversário organizada pela Prefeitura, a cidade recebeu da SABB CocaCola três novos veículos, que entraram para seu patrimônio público. O objetivo da
empresa, que produz toda a linha de chás secos no município, é beneficiar o cidadão
local no que diz respeito a necessidades assistenciais e de segurança.
“A Matte Leão é uma das principais empresas em operação na cidade de Fazenda Rio
Grande, e tem orgulho de retribuir à população toda a atenção e boas-vindas
recebidas nestes quase dois anos de operação no município”, ressalta o diretor de
Relações Institucionais da SABB, Mauro Ribeiro, que acrescenta: “É a prova de que
nossa empresa está engajada com a comunidade, com a qual mantém também um
ótimo relacionamento”.
Depois de adaptações, duas das vans doadas se tornaram Ambulâncias de Simples
Remoção. Elas estarão disponíveis para uso no Pronto Atendimento e no Hospital, que,
juntos, recebem em torno de 400 pessoas diariamente. A terceira foi transformada em
uma Unidade Móvel da Guarda Municipal.
“A presença da SABB em Fazenda Rio Grande tem sido de extrema importância no
fomento ao desenvolvimento da cidade. A empresa foi uma das que acreditaram em
nosso potencial e, hoje, trilhamos um caminho de crescimento e prosperidade. Essa
parceria institucional tem trazido mudanças estruturais ao município”, comenta o
prefeito, Chico Santos. “A doação das vans é um exemplo disso, pois vai zelar ainda
mais pela saúde e segurança da comunidade”, finaliza.

Sobre a SABB
Criada em outubro de 2007, a SABB – Sistema de Alimentos e Bebidas do Brasil – é uma jointventure 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).

SABB no Paraná
A SABB – Sistema de Alimentos e Bebidas do Brasil – está presente no Paraná desde agosto de
2010, quando passou a operar toda a cadeia produtiva da Leão Júnior. Fundada em 1901, em
Curitiba, Paraná, a Leão Júnior conta atualmente com duas unidades industriais no Estado.
Uma na cidade de Fernandes Pinheiro, que responde pelo processamento da erva mate, e
outra no município de Fazenda Rio Grande. Esta é a primeira planta do Sistema Coca-Cola da
América Latina construída de acordo os padrões da certificação LEED (Leadership in Energy
andEnvrionmental Design), inaugurada em 2009, onde é produzida a linha de chás secos.
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