
WPIETF 2021 - Prestação de Contas - Patrocínio CGI.br/NIC.br

Entradas:

Quantidade total disponibilizada pelo CGI.br -  R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Saídas:

Premiação de melhores artigos - Total R$ 1.000,00

● Primeiro melhor artigo R$ 600,00
● Segundo melhor artigo R$ 500,00

Ajuda de custo para a inscrição de participantes de baixa renda no CSBC 2021 - Total: R$
687,67

Saldo:

Entradas:  R$ 2.000,00

Saídas: R$ 1.687,67

Total: R$ 312,33

Justificativa de Gastos:

A premiação de melhores artigos não foi utilizada integralmente porque não tivemos um
terceiro lugar. Estava previsto um total de R$ 1.500,00 em premiação, mas usamos
apenas R$ 1.000,00

A ajuda de custo ultrapassou um pouco o previsto, pois organizamos uma caravana
virtual com alunos carentes do interior do Ceará, estudantes de computação. Pagamos
9 inscrições,  o que custou um total de R $687,67. O previsto era de R $500,00.

Contudo, mesmo com um custo maior na segunda rúbrica, tivemos um saldo positivo na
utilização dos recursos de patrocínio do CGI.br no total de R$ 312,33.

Os recursos financeiros do WPIETF 2020, proveniente deste patrocínio, são todos
gerenciados pelo capítulo brasileiro da Internet Society, i.e., razão social/nome:  Sociedade
da Internet no Brasil.





































Comprovante de Transferência

Dados do pagador
nome: SOC DA INTERNET NO BRASIL     

CPF / CNPJ do pagador: 16.625.672/0001-22
agência/conta: 8495/10795 - 8

dados do recebedor
nome do recebedor: SAVYO VINICIUS DE MORAIS      

chave: 09873307486                                                                  
CPF / CNPJ do recebedor: 00.009.873/3074-86

instituição: BCO DO BRASIL S A                                    
agência/conta: 3293/39114               -0

dados da transação
Valor: R$ 400,00

data da transferência: 02/08/2021
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA                        

mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:
B3BB512DC7255FB74F630E6317C605C56F52CA0D                        
ID da transação:
E60701190202108021726DY5HJOMO1WW   
controle:
131266609641569
transação efetuada em 02/08/2021 às 14:26:43 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722 1



  
  

Recibo:   R$   400,00   
  
  

  
  

Eu,  Sávyo  Vinícius  de  Morais  ,  declaro  ter  recibo  da  ISOC  Brasil  –  Sociedade                 
da  Internet  no  Brasil,  inscrita  no  CNPJ  Nº  16.625.672/0001-22  a  importância             
de  R$  400,00  (seiscentos  reais),  correspondente  a  premiação  2º  Melhor             
Artigo   ,  do  Evento  VIII  Workshop  Pré-IETF/IRTF  (VIII  WPIETF)  que  foi  realizado              
virtualmente  (plataforma  de  vídeo),  no  endereço  https://hopin.com/   ,  no  dia              
28    de     Julho     de   2021.     
  
  
  
  

  
Dados   Bancários     
Banco:   Banco   do   Brasil   
Agência:   3293-x   
C/C:   39114-x   
CPF:   098.733.074-86   
  

  
  

São   Paulo,   2   de   agosto   de   2021.   
  
  

  
  

___________________________  
Sávyo   Vinícius   de   Morais   

  
  
  
  

Este  recibo  só  terá  validade,  após  a  confirmação  do  crédito  na  conta  bancária               
mencionada   acima.   



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 
horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

conta corrente
10795-8

agência
8495

SOC DA INTERNET NO BRASIL
16.625.672/0001-22

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: SOC DA INTERNET NO BRASIL
CPF / CNPJ do pagador: 16.625.672/0001-22

agência/conta: 8495/10795-8

dados do recebedor

nome do recebedor: FELIPE ALENCAR LOPES

CPF / CNPJ do recebedor: 00.005.161/5654-38
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000

agência/conta: 3179/000000058661

dados da transação

valor: R$ 600,00
data da transferência: 02/08/2021
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: PREMIACAO MELHORES ARTIGOS WPIETF 2021

identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

autenticação no comprovante:

CA6CF1C2BA8AE4E3801FE363B98DC4D3BB1E6B99

controle:

775748084000014

transação efetuada em 02/08/2021 às 15:20:22 via SISPAG

atualizado em 02/08/2021 15:20:43



Recibo: R$ 600,00

Eu______________________ Declaro ter recibo da ISOC Brasil – Sociedade 
da Internet no Brasil, inscrita no CNPJ Nº 16.625.672/0001-22 a importância 
de R$ 600,00 (seiscentos reais), correspondente a premiação 
______________________________, do Evento VIII Workshop Pré-IETF/IRTF 
(VIII WPIETF) que foi realizado virtualmente (plataforma de vídeo), no 
endereço_________________, nos dias __________ de ________ de 2021. 

Dados Bancários 
Banco:
Agência:
C/C:
CPF: 

São Paulo, 2 de agosto de 2021.

___________________________
Felipe Alencar

Este recibo só terá validade, após a confirmação do crédito na conta bancária 
mencionada acima.

      Felipe Alencar Lopes

             de melhor artigo

Banco do Brasil
3179-8

5866-1
051.615.654-38

https://hopin.com/events/csbc-2021 18 julho


