Estação Sustentável promove coleta de mais de duas
toneladas de resíduos em Linhares
Cerca de mil banhistas foram mobilizados pela iniciativa que ocorreu no litoral norte do
Espírito Santo, em parceria com a SABB Coca-Cola
A segunda edição do projeto Estação Sustentável, iniciativa de educação ambiental
promovida em Linhares (ES), em parceria com a SABB Coca-Cola - Sistema de
Alimentos e Bebidas do Brasil, retirou 2180 quilos de resíduos das praias de Guriri e
Regência, localizadas no litoral norte do Espírito Santo. Mais de 1000 pessoas, entre
adultos e crianças, participaram da mobilização que ocorreu nos dias 28 de janeiro e 4
de fevereiro. O montante coletado pôde ser trocado por néctares, sucos e outras
bebidas do portfólio da Coca-Cola, doados pela SABB, que é uma joint-venture da
multinacional no Brasil.
Os visitantes presentes nos dois balneários receberam sacos de papel 100% reciclado
pós-consumo a partir de embalagens cartonadas (longa vida), que foram utilizados na
retirada de resíduos como garrafas pet, sacolas e copos plásticos, vidros, entre outros
objetos. “Os resíduos recicláveis foram encaminhados para reciclagem, já os orgânicos
ou rejeitos foram enviados para aterros”, informa o gerente de Sustentabilidade e
Responsabilidade da SABB Coca-Cola, Fabiano Rangel. Segundo ele, a participação dos
banhistas nesta edição foi bastante expressiva. Ao todo, a ação durou sete horas em
cada dia, das 9 às 16h, com retirada equivalente a dois quilos por pessoa.
Com realização da Rádio Litoral Linhares e Gazeta FM e participações do SAAE, Projeto
Tamar e Ecocidadania, e ainda apoio da Tetra Pak, o Estação Sustentável já começa a
traçar planos para 2013. “Quanto mais incentivarmos a comunidade a preservar o
meio ambiente, melhor será para todos”, afirma o diretor de Relações Institucionais da
SABB, Mauro Ribeiro “A SABB já lidera muitas iniciativas junto às comunidades onde a
empresa possui fábrica. É a empresa ajudando a desenvolver e a cuidar da sociedade e
suas futuras gerações” acrescenta.
A data para a terceira edição do projeto não está definida, mas já se sabe que será
entre janeiro e fevereiro de 2013.
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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