PROJETO ESCOLA FONTE
CRESCE EM 2009
Sempre preocupada em
fomentar a responsabilidade
ambiental, a Cristalina de Natal
desenvolve o Projeto Escola
Fonte, que visa conscientizar
estudantes de diversas idades
a respeito do meio ambiente
com visitas na fonte da Cristalina de Natal. Em 2009, o projeto recebeu 3 mil alunos de escolas públicas municipais, estaduais e federais, além da rede
particular. A expectativa da Cristalina é aumentar este número
para 4 mil alunos, um acréscimo de aproximadamente 25%.

Após a visita na fonte, os alunos retornam para o auditório para o encerramento da visita à Cristalina, onde ele
recebem os brindes fornecidos pela empresa (caneta,
porta-lápis, bloquinho de anotações e folder explicativo
de acordo com o nível de ensino).

Ao chegarem à Cristalina, os alunos recebem água mineral
e em seguida participam de uma palestra de educação ambiental, no auditório da empresa. Em seguida, os estudantes
conhecem todas as etapas do processo de produção de água
mineral, desde à captação até a distribuição, passando pelo
envase e controle de qualidade. O projeto existe desde 2003.

A faixa etária dos estudantes recebidos pelo Projeto
Escola Fonte vai desde os 7 anos até os 30. em 2009, a
Cristalina de Natal recebeu 69 escolas, 32 escolas públicas, 09 federais e 28 particulares.

“O objetivo é despertar a consciência ambiental dos alunos
e cidadãos, que saem da fábrica sabendo da importância do
manejo consciente dos recursos naturais”, explica a coordenadora do projeto, Priscilla Erika.

“O Projeto Escola Fonte recebeu um número recorde de
visitas durante o ano de 2009. Em 2010 busca desenvolver ainda mais a responsabilidade ambiental, trazendo
grandes novidades. Não fique de fora. Ligue e marque
sua visita através do telefone 3643-7065”, informa Priscilla Erika.

“Para este ano, estamos buscando parcerias com outras
empresas para distribuir determinados produtos durante a
visita. Em troca, iremos inserir a logomarca das empresas
que dão apoio à iniciativa nos nossos brindes. Já fechamos parceria com a pipoca Bokus”, adianta a coordenadora do Projeto Escola Fonte.

Sebrae premia empresas por gestão inovadora

Após uma concorrida seleção entre 318 inscritas, 16 empresas norte-rio-grandenses chegaram à final do
“Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresa – MPE Brasil”. A Cristalina de Natal foi uma delas.
As finalistas foram avaliadas em novembro por uma banca examinadora, que escolheu as seis vencedoras.
As empresas que se destacaram foram homenageadas no dia 18 de novembro, durante uma solenidade de
premiação realizada no Olimpo Recepções.

cliente satisfeito
J. R. DA SILVEIRA
Há 22 anos abastecendo o mercado mossoroense e de
cidades vizinhas, a J. R. da Silveira é uma das empresas
que vendem a Água Mineral Cristalina. A relação da J. R.
Da Silveira com a Cristalina já dura 12 anos.
“A
Cristalina é muito importante para nós. Cerca de
70% da água mineral consumida em Mossoró é
da Cristalina”, afirma a diretora da empresa, Gilma

de Oliveira Pinto. Segundo ela, a escolha da Água
Mineral Cristalina se deve ao atendimento dado pela
empresa, bem como a responsabilidade com prazos
e com a qualidade do processo.
Localizada no Distrito Industrial de Mossoró, a J. R. da
Silveira também vende a Água Mineral Cristalina para
Tibau, Grossos, Areia Branca, além dos municípios
cearenses de Jaguaruana, Aracati, Itaiçaba e Quixeré.
“Também vendemos frios, como frango, mortadela,
açúcar, óleo, café, margarina. Vendemos nossos

