
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: 13 – Maio de 2021.

Preparado por:  Angélica Gama – Presidente da W6OS
Silvia Gontijo – Vice Presidente W6OS

Aprovado por:   Zilda Pessoa – Diretora Financeira

Cada entrega de cestas é uma alegria enorme para nossa equipe da W6OS e
nossos apoiadores. Significa mais uma etapa cumprida em meio a este cenário tão
difícil de pandemia e crise financeira que atinge uma boa parte da população
brasileira. Somente com a solidariedade humana conseguimos minimizar em parte
essa dor que é a fome.

Por esta razão, a W6OS segue arrecadando os valores das doações
financeiras, ofertadas por pessoas físicas e pelos parceiros institucionais, que são
depositados diretamente na conta bancária, pessoa jurídica da W6 Organização
Social, Agência 1003-0, Conta Corrente 67.292-0, Banco do Brasil. Mantivemos o
valor sugerido para o kit unitário mensal que é de R$ 30,00 (trinta reais), referente a
cesta verde, kit limpeza e custos de logística como transporte dos itens e sacolas para
montagem do kit limpeza e dos alimentos não perecíveis.

O valor arrecadado na conta da W6OS no período de 24 de abril a 23 de maio
de 2021, foi de R$ 2.620,00 (dois mil, seiscentos e vinte reais), conferido no extrato
bancário do dia 25/05, o que nos permitiu adquirir 67 (sessenta e sete) cestas verdes,
atendendo ao nosso grupo mensal de 63 (sessenta e três) famílias.

Neste mês, recebemos doações de aproximadamente 70 kg de alimentos
não-perecíveis, parte deles da equipe Karina Carvalho: 30 pacotes de feijão de 1 kg e
30 pacotes de macarrão de 500g. Os demais itens foram por meio de doações
anônimas: 22 pacotes de macarrão 500g, 60 latas de sardinha e 66 pacotes de
biscoitos recheados. A W6OS arcou com a compra dos itens necessários para
completar o kit de alimentos - 32 pacotes de feijão de 1kg e 11 pacotes de macarrão
500g. Além de manter o kit de higiene e limpeza composto por 2 sabonetes, 1 água
sanitária (1L) e 1 detergente para cada família atendida.

O Projeto O FAROL - Social mantém o objetivo de assistir as famílias do Morro
da Cruz - São Sebastião, como parte do planejamento da campanha de maio, a
comissão da W6OS responsável pelas famílias, entrou em contato com os
beneficiados para avisar a data, o local e o horário agendado da distribuição dos kits,
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 do
kit 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.

A concretização dessa etapa do Projeto foi realizada no dia 22 de maio de
2021, das 14h00 às 15h30 no Galpão de Múltiplas Funções da Comunidade Rural do
Morro da Cruz (Rua da Gameleira, Rua SB 1), em São Sebastião, Distrito Federal.
Nessa etapa, assistimos 63 (sessenta e três) famílias, totalizando 258 (duzentas e
cinquenta e oito) pessoas contempladas.

❖ Famílias Contempladas

Famílias
Contempladas

Número de Membros na
família

Número de cesta
recebida

05 Até 2 pessoas 1

53 3 a 5 pessoas 1

01 6 pessoas 1

04 Mais de 7 pessoas 2

❖ Despesas Essenciais

Cestas Água
sanitária

Detergente Sabonetes Macarrão feijão

Quantidade 67 unid. 63 unid 63 unid 126 unid 11 pct 33 pct

Valor unitário R$ 15,50 R$ 2,25 R$ 1,09 R$ 0,99 R$ 1,59 R$  5,79

Valor total R$ 1.038,50 R$ 141,87 R$ 68,67 R$ 124,74 R$ 17,49 R$ 191,07

Total
despesas
essenciais

R$ 1.582,34 (hum mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro
centavos)



❖ Despesas Superficiais

Itens Valor

Gasolina Carro 1 R$ 50,00

Higienização Carro 1 R$ 35,00

Gasolina Carro 2 R$ 50,00

Higienização Carro 2 R$ 35,00

Transporte Cestas R$ 100,00

TOTAL R$ 270,00

❖ Despesas Total

Despesas Valor

Despesas Essencial R$ 1.582,34

Despesas Superficiais R$ 270,00

TOTAL R$ 1.852,34

Obs: As despesas superficiais de gasolina e higienização dos carros utilizados no dia
da ação do projeto foram pagas com dinheiro do caixinha (fundo fixo) da W6OS.



❖ ANEXO (Notas Fiscais)

DESPESAS ESSENCIAIS

1.0 - Cestas Verde e sacos reforçados para cesta de alimentos não perecíveis.



2.0 - Compras Atacadão Assaí



2.1 Atacadão S.A (feijão)



DESPESAS SUPERFICIAIS

3.0 – Transporte das Cestas



4.0 - Higienização Carro 1



5.0 - Gasolina Carro 01



6.0 - Gasolina carro 2



7.0 - Higienização Carro 2



Os documentos originais estão guardados nos arquivo da W6OS, qualquer dúvida ou
demais informações referente à Prestação de Contas e movimentações bancárias,
queira entrar em contato:

e- mail: w6organizacaosocial@gmail.com

Telefone: (61)  98379-3753

Brasília, 31 de maio de 2021.

_________________________________________
W6 ORGANIZAÇÃO SOCIAL


