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Arrecadação e destinação dos valores do Bazar HG/2017 

 
 
 
O Bazar do Hospital Geral iniciou o ano de 2017 com saldo positivo de R$ 

1.761,28 (um mil setecentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos). 

Das variadas doações recebidas no decorrer do ano (roupas, calçados, 

acessórios, brinquedos, etc.), estando com suas portas abertas diariamente e somando ao 

saldo remanescente de 2016 o Bazar somou em 2017 o total de R$ 23.649,33 (vinte e três 

mil seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) em vendas em espécie e 

cartão de débito. 

Com as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Hospital, o Bazar tem sido de  

grande valia na contribuição e apoio nas mais variadas necessidades, dos valores 

arrecadados foi possível contribuir ao longo do ano com: 

 

• Custo de cursos de capacitação e palestras para diversos colaboradores; 

• Compra de ares condicionados para enfermarias do Hospital; 

• Compra de sacolas, araras, sapateira, espelho, materiais elétricos, etc. 

para melhores condições de funcionamento e conforto aos clientes do 

Bazar; 

• Compra de piso, rejunte e argamassa para reforma dos setores de 

Manutenção e SAME; 

• Lençóis hospitalares; 

• Tecidos para confecção de rampers’s; 

• Compra de camisetas comemorativas, impressos, adesivagem, projeto, 

Buffet, canecas, etc., relativos às comemorações dos 75 anos do Hospital; 

•  Reforma de cadeiras para acompanhantes; 

• Compra de janela para banheiro da enfermaria 117; 

• Compra dos Panetones que foram distribuídos aos colaboradores do HGU 

no Natal/2017. 
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Nesse período as despesas somaram o total de R$ 21.302,23 (vinte e um mil 

trezentos e dois reais e vinte e três centavos), fechando o ano de 2017 com saldo positivo 

de R$ 2.347,10 (dois mil trezentos e quarenta e sete reais e dez centavos). 

 

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

______________________________ 
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. 
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