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Realizada em 1° de maio de 2020, a Live do Bem foi
comandada por artistas da cidade e contou com o trabalho
conjunto de vários empresários com apoio da Associação
Empresarial de Gaspar para a sua concretização.

A ACIG foi a responsável pela administração dos recursos
arrecadados com a finalidade de auxiliar a casa de saúde a se
estruturar para o enfrentamento da Covid-19. Todas as
Ordens de Compra e demais documentos estão disponíveis
para consulta na sede da ACIG.

Sobre a Live

A nossa responsabilidade nesse processo foi facilitar a parte
burocrática que esse tipo de ação exige. A gente centralizou o
dinheiro, contabilizou tudo e destinou os valores ao hospital

para a aquisição de equipamentos e insumos, mediante
solicitação da entidade.

 
                                                           Nelson Bornhausen - ex-Presidente da ACIG



Live do Bem
R$ 321.115,22
R$ 130.000,00**

= R$ 451.115,22

Vakinha
R$ 20.101,19

Origem das Receitas

Rifa
R$ 105.001,40

Nota:
* A Bunge colaborou com R$ 100.000,00. Esse valor foi creditado diretamente na conta do próprio hospital pela empresa.  
   Por esse motivo, o valor não faz parte da somatória e desta prestação de contas - haja vista que não há lastro deste valor
na conta bancária da ACIG.
**Valor oriundo do arremate de um terreno durante a Live.

Total:
   R$ 576.217,81
+ R$ 100.000,00*

R$ 675.217,81



Cronologia
Linha do tempo com relação aos investimentos

15/05/2020
R$ 10.311,41

Aquisição de: Aspirador
portátil, canulas Guedel,
Esfignomanômetros,
Manguito, mesa auxiliar,
reanimador neo natal,
tesoura ponta romba,
fluxometro, lâminas para
laringoscópio, mapa para
transporte, máscaras de
laringe, aspirador de ar
comprimido, cabo oximetria,
cabo PA, reanimador adulto,
lixeiras plásticas.

30/07/2020
R$ 180.000,00

Aquisição de 10
monitores
Multiparamétricos
para a UTI do Hospital,
sendo 03 deles com
capnografia e 07 sem
capnografia para a UTI.

21/05/2020
R$ 125.000,00

Aquisição de 01 raio-X
móvel para a UTI.

09/06/2020
R$ 73.437,05

Aquisição de
Monitores
Multiparamétricos
para o Pronto
Atendimento do
Hospital.



Cronologia
Nossa linha do tempo com relação aos investimentos

21/10/2020
R$ 16.520,00

Aquisição de
computadores e
monitores para a
equipe médica, técnica
e digitadores, para a
sala de comando do
tomógrafo para a UTI.

19/01/2021
R$ 68.000,00

Aquisição de 01 Serra
Oscilante, 02
Perfuradores
Canulados e 03 Caixas
de Esterilização para
uso no Centro
Cirúrgico.

21/10/2020
R$ 86.000,00

Aquisição de 01 bomba
injetora de contraste
para o Tomógrafo para
a UTI.

21/10/2020
R$ 14.172,00

Aquisição de Servidor
com as devidas
licenças para
armazenamento de
software e imagens do
Serviço de Imagem do
Hospital para a UTI.



Cronologia
Nossa linha do tempo com relação aos investimentos

19/01/2021
R$ 2.696,62

Aquisição de faixas de
smarch em borracha
de diversos tamanhos,
afastador sem-muller,
tesoura Lister para
bandagem. 

DE 30/04 À 28/01
R$ 1,00 

Integralização de cotas
para abertura de conta
corrente. 

28/01/2021
R$ 7,73

Transferência do saldo
ao Hospital para
"zerar" a conta
corrente e encerrá-la.

DE 30/04 À 28/01
R$ 72,00

Tarifa de TED.



Agradecimentos
À todos os envolvidos que, de alguma forma se doaram em prol da ação ao Hospital
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Aos que ajudaram na forma de amor, de recurso financeiro, de boas intenções, de fé,
de conhecimento, e inclusive em forma de motivação para que ninguém pensasse em
desistir diante dos desafios que viriam a frente.

Foram tantos passos até chegar aqui, na certeza que ainda há muito o que ser feito. 
 Mas sabe o que é mais gratificante? O primeiro passo já foi dado.

A toda a sociedade, o nosso comprometimento na transparência das contas.
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