Marketing & Communications | 415.973.5930 | www.pge.com
27 DE Julho DE 2022
Ajudando as comunidades na preparação e resposta a incêndios florestais e outros
desastres: A PG&E apoia organizações sem fins lucrativos locais, a Cruz Vermelha
Americana
A PG&E e a PG&E Corporation Foundation canalizam 1 milhão de dólares para o alívio e
recuperação de desastres sem fins lucrativos locais em 2022, e 750 000 dólares para a Cruz
Vermelha
Oakland, Calif. — À medida que as equipas de bombeiros continuam a combater o Incêndio
Electra nos condados de Amador e Calaveras, e o Incêndio Washburn no condado de
Mariposa, a Pacific Gas and Electric Company (PG&E) e a The PG&E Corporation Foundation
(The Foundation) estão a conceder financiamento de beneficência a agências locais e à Cruz
Vermelha Americana (Cruz Vermelha) para ajudar os moradores impactados pelos incêndios.
Mais amplamente nesta época de incêndios, a PG&E e a Fundação estão a canalizar 1 milhão
de dólares em financiamento de beneficência para reforçar os esforços de preparação, socorro
e recuperação de incêndios florestais na área de serviço da PG&E. O financiamento apoiará
organizações locais sem fins lucrativos e organizações comunitárias e priorizará as
necessidades de resposta imediata, a insegurança alimentar e o apoio aos jovens, com
enfoque em comunidades mal servidas. Este compromisso apoia os objetivos da PG&E e da
Fundação de preparar as comunidades para desastres naturais e responder às necessidades
das cidades natais.
Como parte da resposta ao Incêndio Electra, a Fundação contribuirá com um total de 25 000
dólares para o Amador Interfaith Food Bank, Calaveras County Resource Connection e Amador
County Animal Response Team, um grupo voluntário que desloca e abriga animais durante
emergências.
“Estamos muito agradecidos pelo apoio que a PG&E Corporation Foundation forneceu ao The
Resource Connection Food Bank após o Incêndio Electra. Os cortes de fornecimento de
energia devidos ao incêndio afetaram milhares de residências durante vários dias na nossa
comunidade, resultando na deterioração dos alimentos. Isto pode ser devastador para famílias
que já se deparam com dificuldades de segurança alimentar. Este donativo generoso ajudarnos-á a fornecer alimentos substitutos para essas famílias”, disse Tina Mather, Diretora do
Banco Alimentar, The Resource Connection Food Bank.
“A PG&E e a PG&E Corporation Foundation estão gratas por poder apoiar organizações sem
fins lucrativos e comunitárias, bem como os seus voluntários incansáveis e compassivos que
ajudam a cuidar e a aliviar a incerteza das pessoas afetadas por incêndios florestais. A PG&E
está a usar todas as ferramentas à nossa disposição para ajudar a prevenir incêndios florestais
e agradecemos aqueles que se esforçam para ajudar quando ocorrem incêndios”, disse Carla

Peterman, vice-presidente executiva de assuntos empresariais e diretora de sustentabilidade
da PG&E Corporation.
Parceria em curso com a Cruz Vermelha Americana
Além do compromisso de 1 milhão de dólares, a PG&E e a Fundação continuam a sua parceria
contínua com a Cruz Vermelha. A PG&E está a contribuir com 300 000 de dólares para a Cruz
Vermelha para esforços locais de resposta a desastres e emergências na área de serviço da
PG&E, incluindo o fornecimento de abrigo de emergência. Este financiamento ajudará no
trabalho da Cruz Vermelha em resposta a desastres grandes e pequenos, incluindo os
incêndios de Electra e Washburn. Separadamente, a Fundação está a fornecer 450 000
dólares à Cruz Vermelha para educação e divulgação sobre segurança. A PG&E e a Fundação
concedem apoio de beneficência à Cruz Vermelha há mais de 10 anos para assistência em
desastres, educação e divulgação.
“Durante muitos anos, a PG&E e a The PG&E Corporation Foundation trabalharam em parceria
com a Cruz Vermelha para fornecer serviços críticos a famílias e comunidades em toda a
Califórnia”, disse Hanna Malak, CEO Regional da Cruz Vermelha do Norte da Califórnia.
“Graças ao apoio da PG&E, as equipas da Cruz Vermelha podem oferecer conforto e cuidados
quando e onde são mais necessários.”
Apoio adicional de assistência a desastres
A PG&E e a Fundação também canalizaram 250 000 dólares para o alívio de tempestades de
inverno, dos quais uma fatia significativa foi dedicada a esforços na Sierra Foothills no início
deste ano após uma tempestade de inverno destrutiva.
Todos estes donativos de beneficência provêm de acionistas da PG&E e de outras fontes, não
de clientes da PG&E.
Sobre a PG&E
A Pacific Gas and Electric Company, uma subsidiária da PG&E Corporation (NYSE:PCG), é
uma empresa combinada de gás natural e eletricidade que serve mais de 16 milhões de
pessoas em 70 000 milhas quadradas no norte e no centro da California. Para obter mais
informações, visite www.pge.com/ e http://www.pge.com/about/newsroom/.
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