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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Vitória (ES), Segunda-feira, 12 de Julho de 2021

“ A ES Gás, como empresa estatal que reconhece a fragilidade da situação atual e tem entre seus valores a valorização das pessoas, entende 
a necessidade de integrar a iniciativa de fazer com que os alimentos cheguem às famílias mais vulneráveis. Por isso, decidimos nos unir a este 
movimento e doar 500 cestas básicas ao ES Solidário.

Heber Resende - Diretor-presidente da ES Gás

DOAÇÕES

A ES Gás assinou um termo de doação com a Secretaria de Direitos 
Humanos (SEDH) visando à entrega de 500 cestas básicas ao ES Solidário. 
Os donativos foram entregues na última quinta-feira (08), na sede do Corpo 
de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), em Vitória, com a presença 
da secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, do diretor-presi-
dente da ES Gás, Heber Resende e do diretor de Operações da Companhia, 
Frederico Bichara.

O ES Solidário é uma iniciativa do Governo do Estado, coordenada pela 
SEDH, voltada à arrecadação da sociedade civil organizada para a população 
afetada pela crise sanitária provocada pela pandemia do novo Coronavírus 
(Covid-19). E foi com o objetivo de ajudar a mitigar a situação de insegurança 
dessa parcela da população, que segundo o diretor da ES Gás, a empresa 
decidiu fazer a doação. 

O diretor de Operações da ES Gás, Frederico Bichara, destacou a rele-
vância da iniciativa; “É muito satisfatório poder contribuir com o Programa e 
beneficiar os movimentos sociais que se dedicam a apoiar as famílias capi-
xabas”, revelou. 

A secretária Nara Borgo destacou a importância do engajamento da empre-
sa na campanha. “A parceria do ES solidário com o ES Gás é extremamente 
importante para a população mais vulnerável do Estado do Espírito Santo. 
Essas 500 cestas vão ajudar muito a garantir a segurança alimentar de diversas 

Os donativos foram entregues na última quinta-feira (08), na sede do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), em Vitória

ES GÁS doa 500 cestas básicas 
para o programa ES Solidário

famílias. Nosso agradecimento pela parceria e certos de que juntos, sociedade 
civil e governo, conseguiremos avançar muito e ajudar muitas pessoas neste 
momento de pandemia”, disse.

Comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, coronel 
Alexandre dos Santos Cerqueira, destacou a satisfação em contribuir com o 
programa ES Solidário: "Atuamos tanto na gestão do risco na pandemia como 
na contribuição com a logística do programa, por meio do recebimento, arma-
zenagem e destinação das doações", afirmou.

Participaram da cerimônia os representantes de três entidades que também 
serão beneficiadas com as cestas doadas pela ES Gás: Movimento Negro Unifi-
cado – MNU, Corrente das Nações/ União de Povos e Comunidades Tradicionais 
de Matriz Africana e Religiões Afro Brasileira da Serra e Guerreiras da Paz. 

A representante do MNU, Vanda Vieira, aprovou a iniciativa: “Vamos destinar 
as cestas para as mulheres do bairro Taquara II, na Serra. É a primeira vez 
que participamos do programa ES Solidário e estamos muito satisfeitos em 
conseguir atender essas famílias”.

A representante da Corrente das Nações/ União de Povos e Comunidades 
Tradicionais de Matriz Africana e Religiões Afro Brasileira da Serra, Renata 
Geisa, destacou “As cestas básicas vem como um ganho muito grande para 
nossa comunidade, para que possamos atender as famílias que estão sofrendo 
com a pandemia”.
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 >>>  O ES Solidário é uma iniciativa do Governo do Estado, coordenada pela SEDH, voltada à arrecadação da sociedade civil organizada para a 
população afetada pela crise sanitária provocada pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19)
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