
 

Faça parte do movimento que vai ajudar Alagoas a minimizar os impactos do Coronavírus! 

O Brasil está vivendo um desafio histórico. Iniciamos uma guerra contra um inimigo que não enxergamos, mas 

já conhecemos o estrago que vem fazendo: o Coronavírus! O número de infectados e de óbitos são 

assustadores, principalmente na população acima de 60 anos. O dever nos chama e a preocupação em 

contribuir com as autoridades públicas nos fez criar esse movimento social.  

Diante desta situação, estamos buscando unir esforços de TODA SOCIEDADE ALAGOANA, com o objetivo 

de ampliar e melhorar a capacidade do nosso Estado para enfrentar o já esperado aumento na demanda de 

leitos de UTI, que precisarão estar equipados com ventiladores pulmonares e seus acessórios (monitores 

multiparâmetro com capinografia, carro de emergência  hospitalar, camas hospitalares), como única forma de 

possibilitar a respiração assistida e conter o número de óbitos. 

Em alinhamento com a SESAU (secretaria de Saúde do Estado de Alagoas), nosso objetivo, nesta primeira 

fase, é conseguirmos adquirir 30 monitores multiparâmetro com Capinografia. Estes equipamentos têm pra 

pronta entrega e têm o valor unitário de R$ 15.000,00, totalizando o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e 

cinquenta mil reais). 

  

Vamos contar com uma entidade sem fins lucrativos, que possui uma organização operacional e jurídica 

habilitados para direcionar os recursos com agilidade e de forma adequada. Além disso, o valor da doação 

realizada poderá ser deduzido do imposto de renda a ser pago pelo doador, mediante recibo a ser emitido 

pela entidade beneficiária.  

Os recursos arrecadados serão integralmente destinados à compra de equipamentos necessários para 

ampliar o número de leitos para o tratamento que a atual crise exige. Na certeza de que os esforços a serem 

empreendidos pela iniciativa privada, em parceria com poder público, possibilitarão uma melhor estruturação 

da saúde do nosso Estado para enfrentar a situação de calamidade atual, clamamos para que toda sociedade 

se engaje nesse momento tão delicado. JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!! 

Faça parte deste movimento. Faça a sua doação. 

 

Conta para depósito: 

BANCO DO BRASIL - CONTA POUPANÇA 

AG: 1523-7     C/C: 238.613-5     Op: 51 

TITULAR: INST. DIVA DOAÇÃO     CNPJ: 12.955.134/0001-45 

 

Favor identificar seu depósito pelo e-mail doação@idabsocial.org.br, enviando o comprovante e seus 

dados de contato, com Nome e CNPJ/CPF. Entraremos em contato para emissão do recibo e contrato 

de doação. 
 

Dúvidas e sugestões podem ser esclarecidas pelo telefone abaixo: 

 
  82 99982.7272 
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Porta-Voz da Iniciativa 

ANDRÉA 

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO. 
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