


ADMA Distribuidora S/A, dona das ban-
deiras EPA, Mart Plus e Viabrasil, com 
89 lojas espalhadas por Minas Gerais 

e Espírito Santo, é o que se pode chamar de 
empresa exemplar e comprometida com proje-
tos de cunho social e ambiental. Desde a sua 
origem, há mais de 50 anos, quando os irmãos 
Nogueira a criaram, a DMA mantém um braço 
forte, dentro de seus negócios, voltado para o 
lado humano, filantrópico e ambiental. 

Mesmo com a entrada dos novos sócios 
em 2000, não perdeu, pelo contrário, somou 
esforços a uma de suas melhores característi-
cas de origem: a vontade de ajudar o próximo 
e preservar o planeta. Entre as diversas ações 
sociais apoiadas pela DMA, as relacionadas a 
crianças e idosos recebem um carinho muito 
especial. 

LER É VIVER 
Uma delas é a Sociedade São Vicente de 

Paula, e a outra o Projeto "Ler é Viver", que 
atende a cerca de três mil crianças das escolas 
da rede pública de Belo Horizonte e Região 
Metropolitana. Este projeto que faz parte do 
portifólio do Instituto Gil Nogueira, tem como 

objetivo incentivar e despertar nestes estudan-
tes o gosto pela leitura. Para que isso ocorra, 
a DMA realiza, então, todos os anos, torneios 
de tênis beneficentes - Copa Mart Plus e Mart 
Plus Beach Open - com o intuito de arrecadar 
recursos para serem destinados ao desenvolvi-
mento do projeto "Ler é Viver". 

Outra ação que tem o mesmo objetivo é a 
campanha "Doe Livro" que a empresa desen-
volve juntamente com a Coca-Cola. Para cada 
livro doado a pessoa ganha uma Coca-Cola 
500 ml. 

CULTURA E AUMENTO 
Segundo o diretor de Marketing, Roberto 

Gosende, o grupo DMA promove ainda even-
tos, como shows e cursos voltados para a co-
munidade, e direciona os alimentos que entram 
como inscrição ou ingresso para instituições 
como o Leuceminas e o Núcleo Assistencial 
Novo Céu. Este último cuida de crianças porta-
doras de paralisia cerebral, e fica localizado na 
região de Contagem (MG). 

Nas lojas Viabrasil, por exemplo, com a 
campanha "Solidariedade em Dobro", reco-
lhem-se garrafas pet de refrigerantes, e todo 



o dinheiro arrecadado com a venda desse ma-
terial é revertido também para o Leuceminas 
(Associação dos Leucêmicos do Estado de Mi-
nas Gerais), outra instituição que apoia crian-
ças, jovens e adultos carentes portadores de 
leucemia e funciona como casa de apoio para 
aqueles que residem em outras cidades e que 
necessitam de hospedagem em Belo Horizonte, 
enquanto se tratam da leucemia. 

Fundada há 17 anos, não tem fins lucrativos 
e não possui qualquer funcionário: todos são 
voluntários. Os recursos para sua manutenção 
provêm de contribuições mensais e doações, 
como as que a DMA vem fazendo há alguns 
anos. 

BRASILEIRINHOS 
"Brasileirinhos", como é conhecido, é um 

grupo formado de meninos e meninas que, com 
a ajuda das voluntárias Ernânia Porto e Maria 
da Glória Ottoni, recebe iniciação musical em 

flauta doce. Eles fazem diversas apresentações 
em eventos realizados pela DMA e são patroci-
nados pela empresa. 

Os Brasileirinhos são jovens egressos do 
Programa Infanto-Juvenil do CEPER uma insti-
tuição não-governamental, sem fins lucrativos, 
de utilidade pública e integrada ao terceiro 
setor. E o repertório da garotada agrada a 
todos os gostos e idades, pois vai do erudito ao 
popular, além de músicas de vários países. 

QUERUBINS 
Recentemente, o grupo DMA assinou com 

o Projeto Querubins, em Belo Horizonte, uma 
parceria muito importante. Segundo a diretora 
executiva do projeto, Magda Fonseca Coutinho, 
a idéia é, durante dois meses, o EPA doar uma 
bolsa de R$ 140,00 mensal para os jovens que 
estão em idade de trabalho. 

Estes jovens, dentro do Projeto Querubins, 
serão qualificados para o trabalho, receberão 



educação e valores éticos, conscientização de 
seus direitos e deveres, durante três horas por 
dia. Nos outros três meses seguintes eles irão 
trabalhar dentro da loja e passarão a receber 
uma bolsa de R$ 300,00, por seis horas tra-
balhadas. 

No final dos cinco meses, se estiverem 
aptos e de acordo com as necessidades da 
empresas, serão contratados definitivamente. 
"Mas nós estaremos acompanhando esses jo-
vens por mais dois meses e eles terão que 
comparecer ao Projeto para ser avaliados por 
nós também", conta Magda Coutinho. 

Ela ressalta que este projeto é inovador e 
vai ajudar muitos jovens, pois terão acompa-
nhamento psicológico e todo o suporte que 
eles necessitarem. "Estamos dando a eles uma 
bagagem, berço e valores que levarão por toda 
sua vida, para que tenham sucesso em tudo que 
fizerem daí em diante", comemora a diretora do 
Querubins. 0 Projeto Querubins já existe há 16 
anos e é muito atuante na Vila Acaba Mundo. 
Nasceu a partir do desejo de Magda de realizar 
atividades que estimulassem a socialização de 
crianças e adolescentes da comunidade. 

Uma das primeiras ações do Projeto, lembra 
a diretora, foi um mutirão ecológico com as 
crianças para revitalizar a Praça JK, na Zona 
Sul de Belo Horizonte. Chegaram a plantar 100 
árvores e colher 100 sacos de lixo, mostrando à 
comunidade o que estavam fazendo, de forma 
organizada e quase silenciosa. 

A partir daí começaram receber diversas 
ajudas e a buscar parcerias com empresas. 
Em 1999 criaram a Associação Querubins, en-
tidade responsável pelo Projeto. Atualmente o 
Projeto atende a cerca de 200 crianças e jovens 
de 5 a 18 anos de idade da Vila Acaba Mundo, 
na Zona Sul de BH, oferecendo a eles oficinas 
de capoeira, percussão, dança, canto, artes e 
apoio escolar. 

COMUNIDADES 
Mas a DMA não para por aí. Outros projetos 

de grande relevância para a comunidade têm 



recebido o apoio da empres, e com grande su-
cesso, como o auxílio para manutenção das ati-
vidades da Santa Casa de Sabará, assistência 
ao "Projeto Cidadão", também dessa cidade, ao 
projeto "Eu sou angoleiro", que oferece várias 
alternativas de formação para as crianças do 
Morro das Pedras e o "Cinema na Praça". 

Além disso, há o "Sábado Cultural", que, 
em parceria com o SESC, a DMA realiza em 
diversos pontos da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, ações voltadas para a comu-
nidade, como recreação para- crianças, teatro 
e oficinas, além de biblioteca móvel e exames 
práticos de saúde, como aferição de pressão 
arterial, glicemia, entre outros. 

A DMA recebeu também uma importante 
condecoração. Por ter extinto a venda de álcool 
tipo 1 em suas lojas, foi condecorada pela 
Sociedade Mineira de Pediatria com o título de 
"Supermercado Amigo da Criança", o que evi-
dencia a grande preocupação que a DMA tem 
para com os jovens de todas as idades. 

ECOLOGIA 
Quanto às ações ambientais, a empresa 



também investe recursos e empenho para 
manter o meio ambiente melhor para todos. 
Uma das ações ambientais de evidente reper-
cussão tem sido o recolhimento de óleo vegetal 
usado que os consumidores podem deixar nas 
lojas, ou no centro de distribuição em Minas 
Gerais, totalizando 56 pontos, com a média 
de recolhimento de aproximadamente dois mil 
litros por mês. 

A DMA é empresa pioneira na criação da 
"Ilha Ecológica", constituindo-se a maior rede 
de coleta seletiva do Estado de Minas Gerais, 
com a implementação e controle de 21 pontos 
de coleta, onde são recolhidos materiais reci-
cláveis (papel, papelão, vidro, plástico, metal, 
pilhas e baterias, óleo vegetal usado, garrafa 
PET). Todos os materiais são destinados às 
empresas que possuem licenciamento am-
biental, garantindo assim o descarte ambien-
talmente correto. 

Implementa ainda ações para melhor con-
trole dos efluentes em novos empreendimentos 

e instalação de uma estação de tratamento 
de esgoto no Centro de Distribuição, tratando 
o efluente líquido gerado em torno de 48 mil 
litros/dia, além de realizar um trabalho de cons-
cientização dos profissionais da DMA. 

Faz também a coleta de efluentes e acom-
panhamento laboratorial de parâmetros exigidos 
pela COPASA e FEAM, garantindo a excelência 
do descarte para rede pública de esgoto e atu-
almente já conta com licenciamento ambiental, 
tanto da Prefeitura de Belo Horizonte como de 
Contagem. 

Com o objetivo de conter o corte de árvores 
e preservar as florestas nativas, somente utiliza 
papel com certificação FSC em suas peças 
gráficas. Este selo, segundo Roberto Gosende, 
garante que o papel utilizado pela empresa 
é sempre proveniente de madeira certificada 
ou de outras fontes controladas por órgãos 
ambientais, o que garante o respeito ao meio 
ambiente e, ao mesmo tempo, aos trabalhado-
res florestais. • 

Text Box
Fonte: Gôndola, Belo Horizonte, ano 16, n. 179, p. 62-67, set. 2010.




