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LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS PROMOVE TERCEIRA EDIÇÃO DO “ESTAÇÃO 
SUSTENTÁVEL” NAS PRAIAS DE PONTAL DO IPIRANGA E GURIRI 

 

Primeiras ações do projeto acontecem neste domingo, 3 de fevereiro de 2013 
 
Vai começar a edição 2013 do “Estação Sustentável”, evento promovido pela Leão Alimentos e 
Bebidas –, nova denominação social da SABB. As primeiras ações do projeto acontecerão nos dias 
3 e 16 de fevereiro, entre 10h e 16h, nas praias de Pontal do Ipiranga, em Linhares, e Guriri, em 
São Mateus, buscando sensibilizar, de forma lúdica e divertida, os visitantes do litoral norte do 
Espírito Santo em prol de uma conduta mais responsável e cidadã com o meio ambiente, além do 
estímulo à qualidade de vida.  Entre as atrações, destaque para o apoio do projeto na 6ª Corrida 
de Verão em Pontal do Ipiranga; a distribuição de sacos coletores de lixo, brindes e produtos; a 
presença da equipe do Projeto CRIAR com uma oficina de educação ambiental focada na 
disposição responsável do “lixo” residencial e ainda, a manutenção da tenda de massoterapia, 
proporcionando um momento de relaxamento como forma de fomento a práticas que ajudam a 
melhorar a qualidade de vida. 
 
No dia 3 de fevereiro, no Pontal do Ipiranga, será realizada a sexta edição da Corrida de Verão, 
dessa vez, com o apoio inédito do projeto “Estação Sustentável” com o objetivo de estimular as 
pessoas à prática do exercício físico com foco na melhoria da qualidade de vida. Cuidando do bem-
estar dos participantes, a Leão garantirá a distribuição de produtos para a hidratação dos atletas 
durante a corrida e no ponto de chegada, público que também contará com lanches. Já a 
mobilização para a coleta de resíduos nos balneários acontecerá nos dois dias e locais do “Estação 
Sustentável 2013”.  Sucesso nas edições anteriores, a iniciativa promete agitar mais uma vez 
adultos e crianças, que serão recompensadas com produtos da Leão. Vale lembrar que, em 2011 e 
2012, cerca de 3 mil pessoas participaram ativamente da ação recolhendo um total de 4 toneladas 
de resíduos. 
 
“Além de ajudarem na limpeza e preservação dos balneários, a população conta ainda com o 
apoio do Projeto CRIAR para assumirem uma conduta mais responsável com os resíduos gerados”, 
conta Mauro Ribeiro, Diretor de Relações Institucionais da Leão. O evento contará ainda com a 
importante presença do Projeto Tamar, ONG que apresentará ao público informações sobre seus 
projetos e auxiliará no trabalho de educação ambiental. E a disseminação do conhecimento irá 
além das praias de São Mateus e Linhares com o lançamento – em breve – de um site especial, 
que será um canal de mobilização continua da região para o estimulo a ações de cuidado com o 
meio ambiente e qualidade de vida. 
 
O “Estação Sustentável” é um projeto da Leão Alimentos e Bebidas, desenvolvido em parceria com 
as rádios Gazeta e Litoral, que conta com o apoio da Secretaria de Serviços Urbanos de Linhares, 
as Secretarias de Meio Ambiente de Linhares e São Mateus e do SAAE - Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de ambas as cidades. 
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Sobre a Leão Alimentos e Bebidas – Anteriormente denominada SABB, a Leão Alimentos e Bebidas é 
formada pela Coca-Cola Brasil e seus fabricantes regionais e é responsável pela gestão de toda a linha 
nacional de bebidas sem gás, chás e energéticos do portfólio da Coca-Cola no país. A Leão atua nos 
segmentos de néctares, sucos, bebidas mistas, energéticos, isotônicos, achocolatado e chás secos, solúveis 
e prontos para beber, respondendo pela fabricação de produtos das linhas 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, Chimarrão Pampas e Guaraná Power. 
 
A Leão Alimentos e Bebidas conta atualmente com cerca de 2,7 mil funcionários e seis unidades fabris 
próprias, localizadas nas cidades de Linhares (ES), Americana (SP), Fazenda Rio Grande e Fernandes 
Pinheiro (PR) e no Rio de Janeiro (RJ). Além das fábricas para a produção de bebidas, o grupo também 
responde pelas atividades da TROP Frutas, processadora de frutas também sediada em Linhares (ES), 
integrando toda a cadeia produtiva de sucos por meio desta unidade que possui capacidade para processar 
até 72 mil toneladas de frutas – o equivalente a produção média de 36 mil toneladas de polpa – por ano. 
 
A Leão Alimentos e Bebidas também detém a primeira fábrica do Brasil a receber a certificação LEED 
(Liderança em Energia e Design Ambiental). Sua unidade de Fazenda Rio Grande (PR), que produz a linha de 
chás solúveis e para infusão da Matte Leão. Concedida pelo U.S. Green Building Council, a certificação LEED 
é um reconhecimento de que a fábrica atingiu a rígida meta estabelecida para padrões sustentáveis de 
construção civil.  
 
Mais informações sobre a Leão Alimentos e Bebidas: 
Alexandre Moreno (alexandre@bansen.com.br) e Marcelo Fontenele (marcelo@bansen.com.br)  
BANSEN & Associados Comunicação 
Tel: (11) 5539-2344 
www.bansen.com.br 
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