Fazenda Rio Grande recebe doação em festa de aniversário
Emancipada em 1990, a cidade passará a contar com três novos veículos em sua frota
municipal, doados pela SABB Coca-Cola
A celebração dos 22 anos da cidade de Fazenda Rio Grande (PR), neste dia 26 de
janeiro, ficará marcada por uma festa organizada pela prefeitura da cidade e também
pelo recebimento de três vans, doadas pela SABB Coca-Cola, que farão parte do
patrimônio do município. 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, possui uma unidade fabril na cidade, a Leão Júnior, local em que é
produzida toda a sua linha de chás secos.
As três vans doadas passaram por uma adaptação que vai beneficiar a cidade emancipada em 1990 - e seus moradores. Duas delas se tornaram Ambulâncias de
Simples Remoção, e a terceira foi transformada em uma Unidade Móvel da Guarda
Civil.
“Uma das premissas da SABB Coca-Cola é agir em parceria com a comunidade da qual
também faz parte e, especialmente, zelar por ela”, afirma o diretor de Relações
Institucionais da empresa, Mauro Ribeiro. Ele ressaltou que o intuito da iniciativa é
“contribuir com a Prefeitura de Fazenda Rio Grande no apoio a serviços assistenciais
voltados ao cidadão local”.
A comemoração ao aniversário da cidade será realizada na Praça Brasil e terá início às
13h, com uma programação voltada para as crianças. Na sequência, haverá a
cerimônia de entrega dos equipamentos, sorteios e também show com a dupla Alison
e Fernando. A festa está prevista para terminar às 21h.

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
and Envrionmental Design), inaugurada em 2009, onde é produzida a linha de chás secos.
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