
  

 

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: Novembro de 2021.  

 

Preparado por:  Angélica Gama – Presidente da W6OS  

Silvia Gontijo – Vice-Presidente W6OS  

Aprovado por:     Zilda Pessoa – Diretora Financeira 

 

O Projeto O FAROL - Social mantém o objetivo de assistir as famílias do Morro 

da Cruz - São Sebastião, com a distribuição mensal de cestas verdes e produtos de 

limpeza. Atendemos mensalmente 65 famílias, totalizando uma média de 250 pessoas 

beneficiadas diretamente. Há 18 meses temos concretizado esse lindo trabalho, e no mês 

de novembro conseguimos fazer mais uma ação generosa, além da entrega das 65 cestas 

verdes, entregamos 99 (noventa e nove) cestas básicas doadas pelos colaboradores da 

empresa MRS Ambiental. As cestas foram distribuídas entre os 65 beneficiados direto 

do projeto e mais 34 pessoas da lista de espera. 

A ação foi realizada no dia 20/11/2021 das 11h às 13h na Chácara Vitória, 

número 58, no Morro da Cruz em São Sebastião. A equipe de colaboradores da MRS 

Ambiental, composta por cinco pessoas, esteve presente e participou ativamente da 

entrega das cestas verdes e das cestas básicas. 

O contato da MRS Ambiental com a W6OS aconteceu por meio telefônico, por 

intermédio da senhora Márcia, que buscou todas as informações necessárias sobre a 

nossa organização e encaminhou para a diretoria da empresa. Após verificarem as 

nossas redes sociais, site e a veracidade das informações listadas nas prestações de 

contas, eles selecionaram a nossa entidade para a entrega das cestas básicas, em 

comemoração ao aniversário de 29 anos da empresa. 

A MRS Ambiental é uma empresa formada por uma equipe multidisciplinar de 

técnicos especializados com experiência em diversas áreas do conhecimento humano e 

ambiental, detendo habilidade técnica suficiente para a busca e o desenvolvimento de 

soluções para todas as etapas de um Licenciamento Ambiental, seja ele de 

empreendimentos de pequeno, médio ou grande porte das mais diversas naturezas de 

negócio. 

Com todo esse apoio nos foi permitido contemplar 34 famílias da lista de espera, 

além das 65 famílias cadastradas no PROJETO O FAROL – Social, totalizando 495 

pessoas alcançadas com a nossa ação em conjunto. As palavras de gratidão de cada 

beneficiado em meio a tantas incertezas nos fortalece e nos encoraja a buscar sempre 

mais parcerias para fazer o bem e ajudar a quem mais precisa. 

  



  

 

O valor total arrecadado na conta bancária da W6OS no período de 16 de 

outubro a 19 de novembro foi de R$ 1.355,00 (hum mil, trezentos e cinquenta e cinco 

reais), conferido no extrato bancário do dia 23/11.  

 

Como sempre fazemos a comissão da W6OS responsável por esse projeto, 

entrou em contato com os beneficiados e com 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 da não aglomeração e apresentação de 

documento oficial com foto, para a retirada das doações no local.  

 

As ligações e as mensagens enviadas pelo Whatsapp para as famílias também 

corrobora para a conscientização das pessoas com relação 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 

09 Até 2 pessoas 1 

53 3 a 5 pessoas 1 

03 Mais de 7 pessoas 2 

 

 

 

❖ Despesas Essenciais 

 

 
Cestas verdes 

Quantidade 68 unid. 

Valor Unitário R$ 15,50 

Total R$  1.054,00 

Total Essencial R$ 1.054,00 

 

 

 



  

 

 

❖  Despesas Superficiais   
 

Itens Valor 

Gasolina carro1 R$ 50,00 

Transporte cestas R$ 100,00 

TOTAL R$ 150,00 

 

 

 
 

❖  Despesas Total   
 

Despesas Valor 

Despesas Essencial R$ 1.054,00 

Despesas Superficiais R$ 150,00 

Total R$ 1.204,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO – NOTAS FISCAIS 

DESPESAS ESSENCIAIS 

1. Cestas Verdes 

 



  

 

DESPESAS SUPERFICIAIS 

2. Auxílio combustível  

 



  

 

 

3. Transporte das cestas 

 

 

 

A W6 Organização Social está à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Brasília, 25 de novembro de 2021. 

 

  

___ _____________________________________ 

Angélica Caroline da Rocha Gama Dantas. 

W6 Organização Social 


