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ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DOS VALORES DO BAZAR HG/2020 
 
 

 
O Bazar do Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá iniciou o ano de 2020 

com saldo positivo, em espécie, no valor de R$ 771,07 (setecentos e setenta e um reais e 

sete centavos). 

Das variadas doações recebidas (roupas, calçados, acessórios, brinquedos, 

etc.), o Bazar arrecadou com vendas em espécie R$ 3.400 (três mil e quatrocentos reais) e 

em cartão de débito R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Contabilizou em 2020 o total de           

R$ 4.206,07 (quatro mil duzentos e seis reais e sete centavos). 

Em razão da pandemia do Covid19, fechamos as portas do Bazar em 30 de 

março.   

Diante as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Hospital, o Bazar tem sido 

de grande valia na contribuição e apoio nas mais variadas necessidades. Mesmo sendo 

2020 um ano atípico, ainda assim, foi possível contribuir e do pouco fazer muito: 

 

 Pagamento complementar de cadeiras de fio para acompanhantes 

(R$60,00); 

 Compra de panetones distribuídos para os colaboradores no Natal/2020 

(R$3.250,80). 

 
Nesse período as despesas somaram o total de R$ 3.310,80 (três mil 

trezentos e dez reais e oitenta centavos), fechando o ano de 2020 com saldo em espécie 

de R$ 860,27 (oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos). 

 
Cuiabá-MT, 06 de janeiro de 2021. 
 
 

 
 
 

 

                                           ______________________________ 
Herinéa Coleta de Sousa 

Analista de Doações e Voluntariado 

 
 

 

“Onde intervêm o favor e as doações, abatem-se os obstáculos e desfazem-se as dificuldades”. Miguel de Cervantes. 

 


