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dia o1 lJ 9 I l1-g)-, de nacionalidade D,t"o.arL&',^^q , residente e domiciliado(a) à

' 1--^r§!- .portador(a) da cédula

Âssocr{ÇÃ

CENTRO DE REÂBILITAÇÃO E

TERI\{O D[ AUTORTZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E CtrSSÃO Dtr DTRITTOS AUTORATS

,r,&^]rP, €,lr^--/* 0--'^d* A aA,'-"Lo , nascido(a) no

de Idantidade RG/RNE "' b\ ( í S 
"b''l 'l e inscrito(a) no CPF/MP sob o no

7U JJo 6)ô^6tr

Âutorizo o uso de minha imagem (fotografia, filmagem ou gravação) para fins educacionais ou

institucionais, de forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável

e irretratávol

A presente autorização abrange o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional

e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) Sites e mídias

institucionais da OSC (nome da OSC); (D dirulgação em geral (blogs, faceboolq instagram, youtube,

whatsapp e outros).

Nostermos do artigo 49 daLei no 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, çonforme alterada("Lei

dos Direitos Autorais") concordo com a cessão de direitos sobre os conteúdos produzidos nos grupos de

trabalho (material de orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades

complementares) à OSC Associação Renascer, bem como os direitos estipulados no artigo 29 daLei

dos Direitos Autorais, excetuados aqueles de natureza moral, em caráter integral, definitivo, irrevogável

e irretratável, cabendo a OSC, se assim entender, publicá-los integral ou parcialmente em ste de sua

titularidade, bem como tambem publicá-los e ou republicá-los sem limite de tempo, no Brasil e no

exterior. em qualquer mídia, impressa ou digital, e ainda dirulgá-los, do modo que bem entender, na

rede mundial de computadores - Internet.

Âutorizo ainda a OSC Associação Renascer, a seu critério e interesse, a publicar os conteúdos

(material de orientação de estudos às famílias e estudantes e sequências de atividades complementares)

em sites próprios e de terçeiros, e a reproduzi-los, de forma virtual ou impressa, na quantidade de cópias

necessária, e cie acordo com seu interesse, sem nenhuma remuneração adicionai.

Declaro que eximo a OSC Associação Renascer de qualquer responsabilidade pelo uso indevido

do Conteúdo Autorizado, por terceiros.

dcr Rio Preto (SP), 23 de julho de 2A21

Assinatura
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CENTRO DE R&dBILITAÇÃO E II{TEGRAÇÃO

TERMo DE AUToRTzAÇÂo or uso DE TMAGEM r cnssÃo DE DrRrrros AUToRATS

nascido(a)

áia,),ü idade R\,OÀJ§r\O" , residente e domiciliado(a) à

Estado

portador(a) da Céduia

de ldentidade RG/RNE ," 4B ]Bq. ]Ol -6 . e inscrito(a) no CPF/}vIF sob o no

Autorizo o uso de miúa imagem (fotografia, filmagem ou gravação) para fins educacionais ou

institucionais, de forma inteiramente gratüta, a título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável

e irretratável.

A presente autorizaçào abrange o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional

e no exterior, em todas as suas modalidades g em destaque, das seguintes formas: (I) Sites e mídias

institucionais da OSC (nome da OSC); (U) divulgação em geral (blogs, faceboolq instagram, youtube,

whatsapp e outros).

Nos termos do artigo 49 daLei no 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, conforme alterada ("Lei

dos Direitos Autorais") concordo com a cessão de direitos sobre os conteúdos produzidos nos grupos de

trabalho (material de orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades

complementaÍes) à OSC Associação Renascer, bem como os direitos estipulados no artigo 29 daLei

dos Direitos Autorais, excetuados aqueles de natureza moral, em carétter integral, definitivo, irrevogável

e irretratável, cabendo a OSC, se assim entender, publicáJos integral ou parcialmente em site de sua

titularidade, bem como também publicá-los e ou republicá-los sem limite de tempo, no Brasil e no

exterior, em qualquer mídia, impressa ou digital, e ainda divulgá-los, do modo que bem entender, na

rede mundial de computadores - Internet.

Autorizo ainda a OSC Associação Renascer , a seu critério e interesse, a publicar os conteúdos

(material de orientação de estudos às famílias e estudantes e sequências de atividades complementares)

em sites próprios e de terceiros, e a reproduzi-los, de forma virtual ou impressa, na quantidade de cópias

necessári4 e de acordo com seu interesse, sem neúuma remuneração adicional.

Declaro que eximo a OSC Associação Renascer de qualquer responsabilidade pelo uso indeüdo

do Conteúdo Autorizado, por terceiros.

São José do Rio Preto (SP),23 dejulho de2O2l

lgs l 9.3_, de nacional

Assinatura
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CEII{TRO DB REABILITAÇÃO E I|I{TEGR{ÇÂO

TERMO DE ÀUTORIZ,AÇLO DE USO DE IMÂGEM E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Eu, nascido(a) no

dpmiciliado(a) à

Cidade de Estado

portador(a) da Cedula

de identidade RG/RNE inscrito(a) no CPFIT\{F sob o no

Autorizo o uso de minha imagem (fotografia, filmagem ou gravação) para fins educacionais ou

institucionais, de forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável

e irretratável.

A presente autorização abrange o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional

e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (i) Sites e mídias

institucionais da OSC (nome da OSC); (ID dirulgação em geral (blogs, facebooh instagram, youtube,

whatsapp e outros).

Nos termos do artigo 49 daLei no 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, conforme alterada("Lei

dos Direitos Autorais") concordo com a cessão de direitos sobre os conteúdos produzidos nos grupos de

trabalho (material de orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades

complementares) à OSC Associação Renascer, bem como os direitos estipulados no artigo 29 daLei

dos Direitos Autorais, excetuados aqueles de natureza moral, em caráter integral, definitivo, irrevogável

e irretratável, cabendo a OSC, se assim entender, publicá-los integral ou parcialmente em site de sua

titularidade, bem como tambem publicá-los e ou republicá-los sem limite de tempo, no Brasil e no

eúerior, em qualquer mídia, impressa ou digital, e ainda dirulgá-los, do modo que bem entender, na

rede mundial de computadores - Internet.

Autorizo ainda a OSC Associação Renascer , a seu critério e interesse, a publicar os conteúdos

(material de orientação de estudos às famílias e estudantes e sequências de atividades complementares)

em sites próprios e de terceiros, e a reproduzilos, de forma virtual ou impressa, na quantidade de cópias

necessaria, e de acordo com seu interesse, sem nenhuma remuneração adicional.

Declaro que eximo a OSC Associação Renascer de qualquer responsabilidade pelo uso indevido

do Conteúdo Autorizado, por terceiros.

residente e

dn$rD
-091-3[Y, de nacional

São Jose do Rio Preto (SP), 23 «íe julho de 202i.

Assinatura
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CENTRO DE REABTLTTAÇÃO E rI{TEGR{ÇÀO

TERMo DE AUToRTzAÇÃo nn uso DE IMAGEM s cnssÁo DE DTREIToS AUToRATS

Eu, A\e.>Aa- dG Co=\.^ ae^ -<^t"^ je 1^r"r,ô.- , nascido(a) no

dia_$ i*\o_ lJ)^g, de nacionalidade B> ects, re. êa , resiriente e domicitiario(a) à

Oaua\ào Ato,v,v,a- " âa rrl Cidade de SÃ^, So=^- Jo R^o fulcr Estado

Sfr-., Ç'cr^.\t-, profissão bovnçaR. rra- , portador(a) da Cedula

de Identidade RG/RNE n' 53. C:o9. aar - o , e inscrito(a) no CPF/VÍF sob o no

(:: tcro p,r6 -.,q

Autorizo o uso de minha imagem (fotografia, filmagem ou gravação) para {ins educacionais ou

institucionais, de forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável

e irretratável.

A presente autorização abrange o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional

e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) Sites e mídias

institucionais da OSC (nome da OSC); (II) diwlgação em geral (blogs, faceboolq instagranr, youtube,

whatsapp e outros).

Nos termos do artigo 49 daLei no 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, çonforme alterada ("Lei

dos Direitos Autorais") concordo com a cessão de direitos sobre os conteúdos produzidos nos grupos de

trabalho (material de orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades

complementares) à OSC Associação Renascer, bem como os direitos estipulados no artigo 29 daLei

dos Direitos Autorais, excetuados aqueles de natureza moral, em caráter integral, definitivo. irrevogável

e irretratável, cabendo a OSC, se assim entender, publicá-los integral ou parcialmente em site de sua

titularidade, bem como também publicá-los e ou republicá-los sem limite de tempo, no Brasil e no

exterior, em qualquer mídia, impressa ou digital, e ainda diwlgá-los, do modo que bem entender, na

rede mundial de computadores - Internet.

Autorizo ainda a OSC Associação Renascer , a seu critério e interesse, a publicar os conteúdos

(material de orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades complementares)

em sites próprios e de terceiros, e a reproduzi-los, de forma virrual ou impressa, na quantidade de cópias

necessâria, e de acordo com seu interesse, sem nenhuma remuneração adicional.

Declaro que eximo a OSC Associação Renascer de qualquer responsabilidade pelo uso indevido

do Conteúdo Autorizado, por terceiros.

São José do Rio Preto (SP),23 de julho de202l.

I
Assinatura


