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Recife, 12 de Agosto de 2020.
CT. COPERGÁS/PRE 070/2020
Exma. Sra

Dra. ERIKA LACET
Secretária da Controladoría Geral do Estado de Pernambuco
Rua Santo Elias, 535 - Espinheiro
CEP 50090-000 Recife-PE

Assunto: Transparência das medidas de estímulo económico e proteção social tomada pelo Governo
do Estado de Pernambuco para enfretamento à pandemia do Covid-19.
Referênc/a' Processo SEI Ne 4600000002.000306/2020-44
Senhora Secretária

Em atendimento ao Ofício Ng 510/2020-SCGE

SEC, informamos as medidas de estímulo

económico e de proteção social realizada pela COPERGÁS até o momento:

A.COPERGÁS se integrou à iniciativa Empresários por Pernambuco e, por meio da ONG Novo
Jeito, doou 800 cestas básicas à população em situação de risco da Região Metropolitana do Recife.
Foram distribuídas cerca de 12 toneladas de alimentos, nas seguintes comunidades: Brasília Teimosa.
Santa Luzia. Alto Treze de Maio, Cabanga, Portelinha, Santo Amara, Berardo, Ribeirinhade Cajueiro,
Coelhos, Aguazinha, Tururu, Bode, Pena, Fosfato e Alto Santa lsabel

Destacamostambém que, no iníciode abril,a COPERGÁS,com intuito de minimizaros danos
causados pela pandemia da Covid-19,efetuou doação para a Saúde Públicade Pernambuco, por meio da
fundação Alice Figueira, no valor de R$500.000,00, destinado à compra de 3 ventiladores pulmonares
8.500 respiradores descartáveis, 3.100 máscaras de proteção descartáveis, 1.500 aventais manga longa
descartáveis e 11.228 máscaras em TNT

Além disso, protegendoa nossa força de trabalho, foram tomadas todas as medidas para

resguardar a saúde da equipe da Companhia: testagem para a Covid-19, distribuição de equipamentos

de proteção individual,tais como máscaras, kits de higienização;além de medição diária de
temperatura, instalaçãode divisórias de acrílicoentre as estações de trabalho, campanhaseducativas,
limitações de acessos por ambientes, reuniões virtuais etc.

Seguem, em anexo, os devidos comprovantes das despesas efetuadas
Desde já nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais
Atenciosamente
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ANDRÉ CAMPOS
Diretor Presidente
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