
                              Dossiê de Prestação de Contas  

O Grupo Corações Solidários, prezando pela transparência em seu projeto, torna pública a sua prestação de contas das doações e ações   

realizadas no mês de Maio de 2020.  

Projeto “Todos Contra a Covid-19”, que visa à arrecadação de 200 cestas básicas, para atendimento a 200  famílias já cadastradas. 

Famílias e pessoas atendidas abril 2020: 

Quantidade de 
Famílias 

Adultos Crianças 

200 400 305 

Total de Pessoas atendidas : 705 Pessoas  

Cestas doadas*  ( Bairros Duque de Caxias – Campo Grande – Sepetiba -  Centro –  Estácio - Vila Valqueire 

..São Gonçalo  entre outro .. Grupos  sociais atendidos e comunidades : Grupo Maré Solidaria – Especiais da 

Maré , Fazer o bem nos faz bem , Morro do Tirol , Flores do Jardim  ( Lixão de Gramacho ) Amadinhos Down 

entre outros  

                                            

*Todas as imagens possuem autorização)  

 



 

•  

• Link das Ações Sociais executadas no mês de Maio /2020:  https://youtu.be/wpRqbu5idT8 

• Caso algum doador queira falar com um dos beneficiários das doações, podemos disponibilizar o contato. 

 

• Outras açoes no mês de Maio.2020 :  

 

•  

• A)  Recolhimento de fraldas  geriatricas e luvas para Asilos   

•  

• B) Açoes com moradores em situação de Rua  distribuição de 365 Macarronadas ,GuaraCrac e Agua Mineral – Hamburguer do bem em 

parceria com Henry’s Burgue  Distribuição de  100 hamburguer e refrigerante e agua mineral 

•  

• C) Recolhimento de Ração para doação para Abrigo e para os cachorros que vivem nas ruas do Rio de Janeiro 

• . 

• D) Enxoval Solidarios , recolhimento de enxoval para gravidas   

 

Planilha de arrecadação e despesas - Maio 2020*  

 

* O saldo será usado na compra de novas cestas básicas no mês de Junho 2020. 
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As doações recebidas foram fundamentais para que 200 famílias tivessem acesso ao direito básico à alimentação.  

Vamos em frente na nossa missão!  

 

Muito obrigado! 

Joao Ricardo de Sousa (João do bem) 

Equipe do Grupo Corações Solidários.  

 


