
Em virtude de notícias veiculadas nesta quinta-feira (31), o Grupo ABC vem a público esclarecer os seguintes pontos.

Devido a nossa preocupação e necessidade em sempre atender bem a população, o Grupo ABC, com o intuito de expandir seus 
negócios, está elaborando um projeto para construção, a curto prazo, de um Centro de Distribuição e Logística para produtos 
Refrigerados, empreendimento este a ser projetado e executado dentro das exigências legais, moderno e ecologicamente correto.

O local para implantação do projeto inicialmente é Divinópolis, cidade Natal da empresa, que atualmente está em operação em 
outras 25 cidades no estado de Minas Gerais.

Estima-se que para suportar um empreendimento dessa natureza, será necessário a empresa criar cerca de 300 vagas de 
empregos diretos e centenas de vagas indiretas, para atuação em uma área construída de aproximadamente 15.000 m².
 
Espera-se ainda que a inauguração dessa filial irá impulsionar a geração de uma grande cadeia produtiva na região para operar o 
empreendimento e proporcionar o abastecimento dos produtos que serão comercializados pelo Grupo ABC, movimentando a 
economia local e contribuindo para a função social e econômica da empresa, criando oportunidades de negócios para pequenos e 
grandes fornecedores e produtores rurais, ao agricultor familiar e principalmente, aos produtores e fornecedores regionais.

É com esse pensamento que o Grupo ABC sempre que inicia suas atividades em um novo empreendimento, busca alinhar seus 
interesses aos do Município e da população.

Neste cenário, em sessão ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis, realizada na última quinta-feira (24/10/2019), foi votado e 
aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº 061/2019, de autoria do poder executivo, que prevê a doação com encargos de uma 
área para que o Grupo ABC construa seu novo Centro de Distribuição e Logística.

Na doação com encargos, também conhecida como doação onerosa, a donatária, em contrapartida, se compromete a cumprir 
obrigações e prazos para cumprimento dos mesmos.

No caso da doação em questão não foi diferente. Seguem abaixo as contrapartidas a serem executadas pelo Grupo ABC: (i) 
Construção de um Centro de Produção, Distribuição e Logística, com área aproximada de 15.000,00 m²; (ii) Investimento 
na construção de aproximadamente R$ 16.700.000,00. (iii) Geração de aproximadamente 200 empregos diretos na 
construção; (iv) Criação de aproximadamente 300 novas vagas de empregos diretos e estimativa de centenas de vagas 
indiretas para o funcionamento do Empreendimento; (v) Elaboração e doação ao Município de Divinópolis dos Projetos de 
Terraplenagem – Geométrico e perfis longitudinais e transversais com detalhamento de corte e aterro para o novo Centro 
Industrial de Divinópolis; (vi) Elaboração dos Projetos de drenagem pluvial completos, para o novo Centro Industrial de 
Divinópolis; (vii) Elaboração dos Projetos de esgoto sanitário, para o novo Centro Industrial de Divinópolis; (viii) 
Elaboração dos Projetos do sistema de abastecimento de água, para o novo Centro Industrial de Divinópolis; (ix) 
Elaboração dos Projetos de Iluminação Pública, para o novo Centro Industrial de Divinópolis; (x) Elaboração dos Projetos 
de Rede de Transmissão elétrica, para o novo Centro Industrial de Divinópolis. (xi) Execução dos Estudos de Impacto no 
Trânsito local, em função da implantação do empreendimento para elaboração do “RIC” - Relatório de Impacto de 
Circulação, indicando quais as medidas a serem adotadas para minimizar o impacto no trânsito local devido a implantação 
do Empreendimento; (xii) Aprovação dos Projetos junto à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública; (xiii) 
Negociação com a Prefeitura Municipal de Divinópolis e a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, das 
medidas mitigadoras a serem executadas pelo Grupo ABC para melhorias no trânsito local; (xiv) Execução das melhoras 
no Trânsito, ao entorno do Empreendimento; (xv) Execução e Aprovação dos Projetos Ambientais junto a Secretaria de 
Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Divinópolis; (xvi) Execução e Aprovação dos Projetos junto à Comissão de Uso 
e Ocupação do Solo da Prefeitura Municipal de Divinópolis; (xvii) Execução e Aprovação dos Projetos Arquitetônicos 
junto à Prefeitura Municipal de Divinópolis; e (xviii) Execução e Aprovação junto ao Corpo de Bombeiros dos projetos do 
Empreendimento.  

Contudo, chegou a conhecimento da empresa, através de matéria divulgada no dia 31/10/2019, pela imprensa local, a existência de 
uma denúncia protocolada no Ministério Público de Divinópolis, na qual supostamente aponta o imóvel doado para construção do 
empreendimento como “Horto Florestal” e sugere que outro local seja escolhido para concretização do projeto. 

Em razão desses fatos, o Grupo ABC, ciente de sua responsabilidade social e compromisso com a transparência na sua atuação, 
serve-se desta nota de esclarecimento para informar a toda a comunidade que está atento aos interesses da população bem como 
à legalidade de sua atuação, e realizará a construção do empreendimento somente se não existir qualquer impedimento legal.

Por fim, ressaltamos que o Grupo ABC, tendo à frente seu fundador Valdemar Martins do Amaral, sempre trabalhou para o 
desenvolvimento do Município de Divinópolis, e vem abastecendo a nossa cidade e região há mais de 50 (cinquenta) anos, com a 
premissa de gerar emprego e renda, bem como de melhorar a qualidade de vida das pessoas.

O grupo ABC
esclarece:
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