V Festival Leões do Vôlei reúne crianças de escolas
municipais em Curitiba
Evento sócio esportivo será realizado em comemoração às atividades desenvolvidas
pelo projeto durante o ano
Curitiba, 11 de Dezembro de 2012 – Curitiba será palco do V Festival Leões do Vôlei –
Voleibol com Educação, uma iniciativa socioeducativa que contará com a presença do
campeão olímpico Emanuel e marcará o encerramento das atividades realizadas em
2012. O evento acontece nesta quarta-feira, dia 12, e reunirá crianças das 10 escolas
municipais participantes do projeto.
Realizado desde 2008, esta é a quinta edição do Festival, organizado por uma parceria
público privada entre a Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal de
Educação e a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e a SABB – Sistema de
Alimentos e Bebidas do Brasil, empresa responsável pela produção dos produtos da
marca Matte Leão no país, além dos atletas olímpicos Emanuel e Giba.
Somente nessa edição, o Festival espera envolver cerca de 1.000 estudantes com
idades entre 08 e 14 anos da capital paranaense e já planeja sua expansão para o
município de Fazenda Rio Grande - PR em 2013, local em que a SABB possui a primeira
“fábrica verde” com a certificação LEED no Brasil.
“O projeto Leões do Vôlei contribui para formação de valores importantes ao
desenvolvimento pessoal, além do rendimento e retenção escolar de crianças e
adolescentes. Além disso, demonstrações de superação, determinação, como as de
Emanuel e Giba, patronos do projeto, são exemplos que motivam jovens de todas as
idades”, ressalta o Diretor de Relações Institucionais da SABB Coca-Cola, Mauro
Ribeiro.
A festa será realizada no Ginásio do Tarumã, das 9h00 às 17h00. Neste ano, a
programação contará com uma oficina de reciclagem, além de atividades como
orientação à Educação no Trânsito, Educação Alimentar e Educação sobre Qualidade
de Vida, além dos tradicionais jogos de vôlei de quadra e, como novidade, também o
vôlei de areia. Os participantes e visitantes do evento também poderão conhecer de
perto a trajetória atlética dos campeões Emanuel e Giba, que estará à mostra em um
espaço no local.
Serviço
V Festival Leões do Vôlei – Voleibol com Educação
Data: 12/12/2012 – quarta-feira
Horário: das 9h00 às 17h00
Local: Ginásio do Tarumã – Av. Victor Ferreira do Amaral, 1749 – Curitiba - PR
Sobre os Leões do Vôlei
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Leões do Vôlei é um projeto de responsabilidade social da Leão Júnior e da SABB Coca-Cola. Idealizado
pela empresa em conjunto com o jogador de vôlei de praia Emanuel, campeão mundial e medalhista
olímpico, o projeto é realizado em Curitiba, no Paraná, desde 2008. O objetivo da iniciativa é mostrar
por meio do esporte a formação de valores importantes ao desenvolvimento pessoal, além da qualidade
vida, estímulo e retenção escolar. O desejo de conhecer o esporte, de faze-lo uma lição de vida e o
domínio sobre a modalidade esportiva, compõem os três pilares do programa. Para participar da
iniciativa, basta que as crianças e adolescentes, entre 08 e 14 anos, estejam devidamente matriculadas
nas escolas integrantes do projeto, apresentem boas notas e bom comportamento escolar, além de
demonstrarem interesse pelo esporte. Patrocinadoras da iniciativa, a SABB e a Leão disponibilizam toda
a estrutura necessária de materiais esportivos a uniformes adequados ao bom andamento das
atividades.
Em 2012, foram abertos 05 núcleos nos Centros de Esporte e Lazer no município a fim de estender a
participação para jovens de até 17 anos.
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, 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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