
O Farol está ali para fazer uma coisa, fazer brilhar a Luz.
O Propósito da Luz muitas vezes varia.

Às vezes é uma advertência,
às vezes está lá para chamar atenção e

às vezes está ali para guiar!
Kryon.

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO O FAROL – Social.

Mês de Referência: Dezembro de 2021.

Preparado por: Angélica Gama – Presidente
Silvia Gontijo – Vice-Presidente

Aprovado por:     Zilda Pessoa – Diretora Financeira

Chegamos ao fim de 2021 superando diversos momentos de incertezas, mas com
motivos que nos alegram a cada etapa concluída com sucesso do Projeto O FAROL –
Social. Completamos 20 meses de atuação e temos concretizado os nossos objetivos em
assistir, minimamente, as 66 famílias carentes da comunidade do Morro da Cruz – São
Sebastião, com a entrega de um kit composto por uma cesta verde, alimentos diversos e
produtos de higiene / limpeza.

Neste mês de dezembro, a ação foi realizada no dia 18/12/2021 das 14h às 16h
no Galpão da Associação dos Moradores do Morro da Cruz, em São Sebastião.
Contamos com a colaboração de 6 (seis) voluntários que nos auxiliaram na organização
dos brinquedos e das cestas / alimentos, bem como na logística da entrega dos
chocotones.

Por dezembro ser um mês de confraternizações, tivemos a iniciativa de, com um
alimento simbólico – o Chocotone, compartilhar o pão em família transmitindo um dos
sentimentos natalinos, a generosidade ao repartir o alimento com quem precisa.

Recebemos de doação do Grupo GAS – Colégio Candanguinho, cerca de 100
brinquedos, em bom estado de conservação, e somando com alguns outros,
conseguimos fazer um enorme bazar de brinquedos, em que cada criança de 1 a 12 anos
de idade pode escolher o brinquedo que mais lhe agradava. Foram diversas bonecas,
bonecos, pelúcias, patins, patinetes, jogos entre outras diversidades.

Nessa ação de Natal, sorteamos 06 (seis) bicicletas, revisadas pela nossa
parceira, a empresa Norobike, que deixaram as mesmas prontas para serem usadas.
Além disso recebemos duas camas infantis, que também foram sorteadas. Os sorteios
aconteceram sempre de acordo com a faixa etária da criança. Foram 4 bicicletas Aro 16
(Crianças até 5 anos), e duas Aro 20 (criança de 6 a 8 anos), e as camas para crianças
até 12 anos.

Como de costume, recebemos doações de alimentos não perecíveis vindas do
Instituto Aleph Consciência e Integração e de pessoas anônimas. Esses alimentos são



utilizados como completo alimentício da nossa cesta Verde. Foram recebidos 13kg de
açúcar, 17 kg de arroz, 4 pacotes de biscoitos, 2kg farinha de trigo, 25kg de feijão, 9kg
de flocão, 23kg de macarrão, 1 litro de leite, 3 pacotes de pipoca e 1kg de polvilho. E
alguns itens de limpeza (3 unidades de detergente e 3 litros de água sanitária) e higiene
(6 unidades de sabonetes).

O valor total arrecadado na conta da W6OS no período de 20 de novembro a 17
de dezembro foi de R$ 1.150,00 (hum mil, cento e cinquenta reais), conferido no extrato
bancário, da conta referente ao Banco do Brasil, Ag: 1003 no dia 24/12.

Como sempre fazemos a comissão da W6OS responsável por esse projeto,
entrou em contato com os beneficiados e com as 5 primeiras pessoas que compõem a
lista de espera para avisar a data, o local e o horário agendado da distribuição das cestas,
bem como, enfatizar o uso obrigatório da máscara de proteção facial, a importância do
distanciamento social e apresentação de documento oficial com foto, para a retirada das
doações no local. Todos foram avisados de tais procedimentos.

As ligações e as mensagens enviadas pelo WhatsApp para as famílias também
corrobora para a conscientização das pessoas com relação a assiduidade as entregas, à
higiene, a limpeza e os cuidados necessários para combatermos a COVID -19.

❖ Famílias Contempladas – cestas verdes

Famílias
Contempladas

Número de Membros na
família

Número de cesta
recebida

06 Até 2 pessoas 1

58 3 a 5 pessoas 1

03 Mais de 7 pessoas 2

Número de Famílias
contempladas

Número médio de
pessoas beneficiadas

Número de cestas
compradas pela W6OS

66 famílias 264 pessoas 69 unidades

❖ Despesas Essenciais

Cestas verdes Água sanitária Detergente Sabonete Chocotone Macarrão

Quantidade 69 unid. 62 unid 62 unid 124 unid 65 unid 10 unid

Valor
Unitário

R$ 15,50 R$ 1,99 R$ 1,23 R$ 1,04 R$ 9,49 R$ 1,71

Total R$  1.069,50 R$ 123,38 R$ 76,26 R$ 128,96 R$ 616,85 R$ 17,10



Total
Essencial

R$ 2.032,05 (dois mil e trinta e dois reais e cinco centavos)

Algumas Observações:

1 - Para chegarmos ao total de 65 itens de água Sanitária, recebemos 3 de doação e
compramos 62 unidades.

2 - Para chegarmos ao total de 65 unidades de detergente de 500ml, recebemos 3 de doação
e compramos 62 unidades.

3 – Para alcançarmos 130 sabonetes, pois distribuímos 2 unidades para cada família,
recebemos 6 de doação e compramos 124 unidades.

4 – Compramos 65 chocotones, pois essa era a previsão de famílias atendidas, mas como
levamos somente 1 cesta básica extra, computando 69 cestas no total levando em
consideração a única cesta extra que tínhamos e foi doada para uma família que nos pediu
socorro!

5 – Compramos 10 unidades de macarrão, pois recebemos doação de 55 pacotes de 500 gr.

❖ Despesas Superficiais  

Itens Valor
Combustível carro1 R$ 50,00

Higienização carro 1 R$ 50,00

Transporte cestas R$ 100,00

Embalagens para os presentes das crianças
e pulseirinhas de identificação

R$ 53,96

Locação de mesas e cadeiras R$ 100,00

TOTAL R$ 353,96

❖ Despesas Total  

Despesas Valor

Despesas Essencial R$ 2.032,05
Despesas Superficiais R$ 353,96

Total R$ 2.386,01



ANEXO – NOTAS FISCAIS

DESPESAS ESSENCIAIS

1. Cestas Verdes



2. Atacadão Assai - itens de higiene, limpeza e alimentos



DESPESAS SUPERFICIAIS

3. Auxílio combustível - carro 1



4. Higienização - carro 1



5. Transporte das cestas

6. Embalagens para os presentes das crianças e pulseirinha de identificação.



7. locação de mesas (comprovante pix enviado para Karina Brito - responsável
pela empresa Mariah Festas e eventos)



A W6 Organização Social está à disposição para maiores esclarecimentos.

Brasília, 29 de dezembro de 2021.

___ _____________________________________
Angélica Caroline da Rocha Gama Dantas.

W6 Organização Social.


