
PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

Dezembro 2020 
a Março 2021



MONGARU = ALIMENTAR

em Tupi-Guarani



Objetivo do Projeto

O “Projeto Mongaru” produzia marmitas para serem distribuídas a pessoas em situação de
vulnerabilidade na cidade de São Paulo. Com o agravamento da pandemia no final de 2020, as
atividades com voluntários foram suspensas e a empresa passou a apoiar, com o valor mensal que
seria destinado à produção das marmitas, diferentes projetos que dão suporte a grupos menos
favorecidos.

Com a mudança de fase na pandemia retomaremos a produção das marmitas!

O projeto surgiu da vontade de ajudar a aliviar a fome e outras necessidades destas pessoas neste
momento de pandemia do Covid-19, utilizando o conhecimento do chef Rafa Leão, o suporte de
apoiadores e voluntários, e a estrutura disponível do Espaço Sinimbu, mas se tornou um projeto
permanente, como era um desejo antigo de suas sócias.



Resultados

De dezembro de 2020 até março de 2021 
foram realizadas 3 ações, tendo sido 
assim divididas:

Ação de Natal com a SAICA ESTRELA 
DO BOM JESUS – Serviço de 
Acolhimento Institucional para 
Crianças e Adolescentes - onde 
foram distribuídos alimentos, 
brinquedos, chinelos, produtos de 
higiene e farmácia além de um sofá 
e equipamentos eletrônicos doados.



Resultados

Ação com a CASA ONDINA LOBO que
acolhe “pessoas acima de 60 anos em
regime de internato, de ambos os sexos,
sem recursos pessoais e sem estrutura
familiar de sustentação” – onde foram
doados materiais de higiene e limpeza e
sorvetes Ben & Jerry's.



Resultados

Ação de Páscoa com o JARDIM ARACATI –
comunidade carente da Zona Sul de São 
Paulo- onde foram doadas 70 cestas 
básicas e chocolates.



Nestas ações foram distribuídos:
• 70 CESTAS BÁSICAS 

compostas por: 5 kg arroz, 1 

kg feijão, 1 óleo, 1 

macarrão, 1 café, 1 açúcar, 

1 sal, 1 milharina e 1 

extrato de tomate.

• 24 unidades de SABONETE 
LIQUIDO 2L 

• 10 unidades de PAPEL 
HIGIENICO 16 ROLOS 

• 50 unidades de ÁGUA 
SANITÁRIA 5L

• 24 unidades de VEJA 
MULTIUSO 750ML

• 24 unidades de ESPONJA 
PARA LAVAR LOUÇA (c/4) 

• 50 unidades de 
DESIFENTANTE 5L

• 24 unidades de PAPEL 
TOALHA 2 UNID

• 180 unidades de ÁLCOOL 
70 1L 

• SORVETES Ben & Jerry’s 
(DOADOS PELA 
COMUNIDADE SHALOM)

• 9 JOGOS

• 6 pacotes de FRALDAS 
GERIÁTRICAS

• 4 frascos de TALCO 
INFANTIL

• 8 frascos de CREME DE 
PENTEAR

• 10 frascos de 
DESODORANTE

• 14 pares de CHINELOS

• 10 pacotes de AÇÚCAR

• 20 caixas de GELATINA

• 6 pacotes de FARINHA DE 
MANDIOCA

• 2 kg de FRANGO

• 24 L de SUCO

• 12 pacotes de BISCOITO

• 4 potes de REQUEIJÃO de 
420g

• 12 frascos de ÓLEO

• 20 Kg de LEITE EM PÓ

• 3 kg de ACHOCOLATADO

• 10 kg de LEITE 
CONDENSADO

• 7 pacotes de MILHO DE 
PIPOCA

• 10 kg de FEIJÃO

• 5kg de FARINHA DE TRIGO

• 3 pacotes de 
BISNAGUINHA

• 4 pacotes de BALA

• 2 pacotes de BOMBOM



Doações
recebidas

• 7 doações em dinheiro para o Projeto 
Mongaru totalizando R$2.270,00

DINHEIRO

• 2 laptops

• 1 sofá

• Sorvete Ben & Jerry's

OUTROS PRODUTOS
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