
Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: INT TED 0333686010825704

Dados da conta debitada:

Nome: JUNTOS JOVENS UNIDOS NA TRANSF

Agência: 8322 Conta corrente:
44200 -
8

Dados da TED:

Nome do favorecido: ANDRE LUIZ DE FARIAS GOMES

CPF: 088.254.844-10

Número do banco, nome ou
ISPB:

033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - ISPB 90400888

Agência: 3686 RECIFE-BOA VIAGEM

Conta corrente: 000010825704 

Valor da TED: R$ 407,01

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

TED solicitada em 31/10/2019  via .

Autenticação:

E62044794BD93B8DBBD12524EFD91F85CE955D25

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no
www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às
18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).
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ONG Juntos <contato@ongjuntos.org.br>

Prestação de contas - Grupo Servir
Vitor Dias Teixeira <vitordiast@gmail.com>
contato <contato@ongjuntos.org.br>
Andre de farias <andre.dfrs@gmail.com>

Caro André, boa tarde!
 
Conforme acordado anteriormente, a ONG Juntos ficou responsável por arrecadar as doações para o dia das
crianças do Lar da Esperança. Finalizada ação, verificamos que o total arrecadado menos as despesas resultou
em um saldo positivo de R$417,61 pertencente ao Grupo Servir, conforme tabela abaixo:

Pelo fato do grupo não possuir conta bancária e por você ser o líder do grupo, a devolução do montante foi feita
para sua conta pessoa física para que seja utilizada nas próximas ações do grupo.
 
Agradecemos mais uma vez pela parceria!
 
Grande abraço,
 
ONG Juntos!

 
Caro André, boa tarde!
 
Conforme acordado anteriormente, a ONG Juntos ficou responsável por arrecadar as doações para o dia das crianças do Lar
da Esperança. Finalizada ação, verificamos que o total arrecadado menos as despesas resultou em um saldo posi�vo de
R$417,61 pertencente ao Grupo Servir, conforme tabela abaixo:


