
Declarada de Utilídade Públicâ Municipal Lei n" 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU '1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo no 252 de 0611212000
CNPJ: 71.7114.0071000í.66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.

Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais ítens.

responsável pelo aluno(a)
recebido da Associação Rena \ cestas de alimentos não perecíveis, \ sacolas de

elegumes

Eu

declaro ter

\ ) Caixa de Leite

) Cobertores

)Alcool Gel

)Agasalhos
(\ ) Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do
Sensações e uma sacola de Legumes.

SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

São iosé do Rio Preto, Ç\lb/ZOZO

Av: Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 -CEP 15O75-220 S. J. do tuo Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br
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Declerada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 11n?,1994..
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Dedarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de úl12l2O0O
cNP J1 7 1.7 4.0071000í .66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.

Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

g, l.-,ri:-r.,-,'.\r- àar.i-,,'-,, t > , telefone(\]) .- 1itL,\6 6Z5J
responsável pelo aluno(a) .lt'L!{t'r- i]. C '.c.i- r r-r r, . declaro ter
recebido da Associação Renascer -! cestas de alimentos não perecíveis, .l- sacolas de
legumes{- I I-tr*1.à1.)

(4-)Caixa de Leite
(4J Cobertores
(I)AlcoolGel
( )Agasalhos
(-?) Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do
Sensações e uma sacola de Legumes.

SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

São José do Rio Preto, J-:J2O2O

Av: Amelia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: ( l7) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer org.br Site www associacaorenarer.ors.br
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Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no í455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicedo no DOU 1710911997.
Dedarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Fihntúpicoa - Reeolução no 252 de 06/í2120@
CNPJ: 7í.7t14.007r000í{6

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas

ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.

Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser

ofertado as famílias tais itens.

ru G\l u nv-",^ Lv-,'. ,\l Ll)f,t ^] 
tx'.r,Yr , telefone(|1)

responsável pelo aluno(a) (à- - (- . :/i. Ç'; ':rí- . declaro ter
recebido da Associação Renascer ^L cestas de alimeátos não perecíveis, _ sacolas de

lesumes e

(\ )Caixa de Leite
(\ )Cobertores
(\ )AlcoolGel
( )Agasalhos
( ) Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do
Sensações e uma sacola de Legumes.

SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

são José do Rio Prâto, QiSLrlZOZO

legumes
-F

Av: Amelia Cury Cabriel,470l - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-

e-mail: recepcao(@associacaorenascer.org. br Site www.associacaorenascer.org.br



Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 0611212000
CNPJ: 7Í.714.0071000í.66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realízando algumas
açôes com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílías dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.

Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

Eu 6,rrl'{qns mqÃIunr.r,^ telefone(N) .1<,( {4 - 4 -(60

responsável pelo aluno(a) .Twn.r+ctrw (xr,.,.r,rri-,c-V.r., 'h^rt.Jl''r.i.: . declaro ter
recebido da Associação Renascer 4- cestas de alimentos não perecíveis, 4- sacolas de
legumes

-{- I Êa1Cc

(L)Caixa de Leite
(.Ç Cobertores
(-.,r)Alcool Gel
( )Agasalhos
( ) Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do
Sensações e uma sacola de Legumes.

SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

5ão José do Rio Preto, :JJ2O2O

Av: Amélia Cury Gabriel,47Ol - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@assocracaorenascer.org.br Site wwu.associacaorenascer.orq.br
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Declarada de Utilídade Pública Municipal Lei no 5,455 de 11nA1994.
Rêconhecida Utilidade Pública Federal DecÍeto Publicado no DOU 17nU1997.
Declarada de Utilidede Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Fihntrópicos * Resoluçáo no 252 de A6/12a0OO
CNPJ: 7í.744.007r@0146

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas

ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doaçôes para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz

presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.

Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser

ofertado as famílias tais itens.

E, }rp^n."o À GçírÀcx e(i]) qq\43 q q11
responsável pelo aluno(a)
recebido da Associação Renascer \ cestas de alimentos não berecíveis,
lesumes e; bü1, b r\ 't{ii^
( )Caixa de Leite
( )Cobertores
(l )Alcool Gel
( )Agasalhos
(\) Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

Sensações e uma sacola de Legumes.

São José do Rio Preto, üJLQZOZO

Jo--*rfu

declaro ter
sacolas de

Av: Amélia Cury Gabnel,470l - Jardim Soraya - F: ( 17) 32139595 - CEP: I 5075-220 S. J. do fuo Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site wrvw.associacaorenascer org.br
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cEr.TRo DE REABTUTAçÃo E tilTEcRAçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no t455 de 1110211994.
Reconhecida Ljtilidade Pública Federal DecÍeto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Ceftmcado de Entidades de Fins Filanlrópicos - Resolucfiono 252 de 06/1212000
CNPJ: 7í.7'14.00710001 46

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
açôes com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instítuição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.
Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

Eu telefone(I) qq t qbàq5?
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação cestas de alimentos não perecíveis, \ sacolas de

) Caixa de Leite

) Cobertores

)AlcoolGel
)Agasalhos
) Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do
Sensações e uma sacola de Legumes.

SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

§,"

(

(

(à

(

(

São José do Rio Preto, çN U{tZOzO

X áL."*-.. /I/,r*, >.^.-f;. -í

Av: Amélia Cury Gabnel,470l - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcaogDassociacaorenascer.org. hr Site wwr,l.associacaorenascer.orq.br
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cEilTR0 DE REABTUTAçÃo E TilTEGRAçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 3455 de 11nA1994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Dedarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CeÍtiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06/1212000
CNPJ.71.74.0O7r0@íaG

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.
Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílías tais itens.

telefone(\}}Eu

responsável pelo aluno(a) f'í,h I 0 \ r"i ,J [t ' '-'...^ . declaro ter
recebido da Associação Renascer ' cestas de alimentos não perecíveis, \ sacolas de
legumes

(\ ) Caixa de Leite
(\ )Cobertores
(\ ) Alcool Gel
( )Agasalhos
(i) Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito
Sensações e uma sacola de Legumes.

São José do Rio Preto, ChJDjb/2O2O

íetk Lr;,.q

Av: Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br



Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/0712003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de O6l12f20OO
CNP J: 7 1.7 4.0071000í -66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doaçôes para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcíonários estão realizando tal ação.
Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

Eu 'IfttriCtc fnr;.r Clwc[r> telefone(§ cfr a<-t4q&a .

responsável pelo aluno(a) /,,u.,,, GgTÍ\l, , declaro ter
recebido da Associação Renascer I cestas de alimentos não perecíveis, I sacolas de
legumes e*l 0.+,-.\-- 0^{l2i.l

---.-._
( )Caixa de Leite
( ) Cobertores
(4) AlcoolGel
( )Agasalhos
(à Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito
Sensações e uma sacola de Legumes.

São José do Rio Preto, JJ2O2O

,W'1 r^,r» e '- .l í f',< Lr..-./C

Av: Amelia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer ors.br



Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no !455 de 1110211994.
Reconheoda Utilidade Pública Federal Decíeto Publicado no DOU 17109/1997.
Declarada de Utilidade Públi{:a Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07X2003

Certiticado de Entidades de Fins Filântrópicos - Resoh-tção no 252 de ú112120W
CNPJ: 71.7t14.007/000í €6

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas

ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz

presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.

Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser

ofertado as famílias tais itens.

telefone(1)
pelo aluno(a) declaro ter

recebido da Associação Renascer \ cestes de alimentos não perecíveis, .l sacolas de

legumes e-* 
w*.,Iu, fl",f/,,

(

(

(\
(

(

Caixa de Leite
Cobertores
AlcoolGel
Agasalhos
Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do
Sensaçôes e uma sacola de Legumes.

SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

são José do Rio Preto, O\JgbJzozo

uJ^*"r; 1 s, '

Av: Améha Cury GabrielS70l - Jardim Soraya - F: (17) 321 39595 - CEP: I 5075-220 S. J. do Rio Preto SP-

e-mail: rcccpcao'ri'associaqrorcna*-or org.br Site u_*ru associae utrrcnirscer.org.br
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Eu Lr, ú.k- F /óc
responsável pelo aluno(a)

cEltTRo DE REABTLITAçÂ0 E iltTEcRAçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 11102l'1994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçào no 252 de 061121200O
CNPJ: 71.740.0071000í.66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as
famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).
Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.
Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

telefone([f) qi'a+ i6 f\O
declaro ter

recebido da Associação Renascer l cestas de alimentos hão perecíveis, \ sacolas de

(\ ) Caixa de Leite
( )Cobertores
(\ ) ,Alcool Gel
( )Agasalhos
(\)Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do
Sensações e uma sacola de Legumes.

SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

São José do Rio ereto,\f,J j2b/zozo

legumes

Av:AméliaCuryGabriet,470l-JardimSoraya-F.(17)32139595-CEP:15075-220S.J.doRioPretoSP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer org.br Site www.associacaorenascer.org.br



Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no ![55 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17109/1997.
Declarada de Utilidade Públirx Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certiftcado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06112t2000
CNPJ: 7í.744.0071000í{6

Diante da necessidade de muitas famílías, a Associação Renascer está realizando algumas

ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz

presênte seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.

Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser

ofertado as famílias tais itens.

Eu

responsável pelo aluno(a) declaro ter
sacolas derecebido da Associação Renascer 

-

cestas de ali não perecíveis,

legumes

)Caixa de Leite

)Cobertores
)AlcoolGel
)Agasalhos
) Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

Sensações e uma sacola de Legumes.

São José do Rio Preto, lf;tçtrztzozo

ú- Ç,trl.-' z - qto -',ê r

telefone(f I 77 íVCtt Cq

Âv: AméliaCuryGabnel,470l -Jardrm Soraya-F: (17)32139595 -CEP:.|5O'15-220 S.J. doRioPretoSP-
e-mail: recrpcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br

Crrrno DE REABrtrrAçÃo E rlrrEcRAçÃo
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Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Dedarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolugo no 252 de A6h2l20O0
CNPJ: 7í.744.0071000í .66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.

Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

Eu telefone(l! at \ \+-l-ot'i
responsável pelo aluno(a) ->-^Y , declaro ter
recebido da Associação Renascer l* cestas de alimentos não perdcíveis, 4- sacolas de
legumes e

--.l. f fàq+<f.o 8r4.tü-r

)Caixa de Leite

)Cobertores
1) Alcool Gel

)Agasalhos
1), Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do
Sensações e uma sacola de Legumes.

SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

São José do Rio Preto, ,J2O2O

Av. Amelia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 -CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www associacaorenascer.org.br



Declarada de UtilkJade Pública Municipal Lei no 5455 de 11n2n994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Deqeto Publicado no DOU 1710911997.
Dedarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Pubticado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluc,âo no 252 de 06,11212OO0

GNPJ: 7í.7t14.007r000í 66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas

ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz

presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.

Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser

ofertado as famílias tais itens.

Eu

responsável pelo aluno(a)
recebido da Associação Renascer \ cestas alimentos não perecíveis,

(l )Caixa de Leite
( )Cobertores
(1,)Alcool Gel
( )Agasalhos
( ) Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

Sensações e uma sacola de Legumes.

São José do Rio Preto, §)J üa/zozo

declaro ter
sacolas de

legumes

Av: Amélia Crrry Gabriel,4?0l - Jardim Soraya- Ê: (17)32139595 . CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-

e-mail: recepca.o@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.orlL.br

CENTRO DE REABILITAçÃO E II{TEGRAçÃO
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ptN^ÍffP
cEilTRo DE REABTUTAçÂo E rlrrEGRAçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no t455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado <le EntftJades de Fins Filentrópicos - Resolução rf 252 de úl12l200Í)
CNPJ: 7í.7114.00710001 46

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas

ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.

Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser

ofertado as famílías tais itens.

Eu

responsável pelo aluno(a)
recebido da Associação Renascer \ -'cestas de alimentos não perecíveis, I sacolas de

e

Caixa de Leite
Cobertores
AlcoolGel
Agasalhos
Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do
Sensações e uma sacola de Legumes.

SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

São José do Rio Preto, gSJ1UZOZO

(\
(

(\
(

(

declaro ter

legumes

Av: AmeliaCury Gabriel,470l -Jardim Soraya-F: (17)32139595 -CEP:15075-220 S. J. do RioPreto SP-

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org. br Site ww.associacaorenascer.org. br

telefone(f]l \7 la1(^, o4



cElrTRo DE RFáBrurAçÃo r rurrennÇÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de '1110211994.

Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Pubticado no DOU 05/07/2003

Certificâdo de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06/1212000
CNPJ: 71.7,04.007/000í -66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.
Assim gue retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

Eu telefone(r*) .iq z o{ - d +1c. .

ASSOCiAÇÃO

t,(./1 /

[r^,Q ,4.^q

responsável pelo aluno(a) 'órxe "Óu,co, frhxÉLQre , declaro ter
recebido da Associação Renasce; 1- cestas de alimentos não perecíveis, J sacolas de
legumes e

+ i R..k.l.o Í2^,j{i!\

( )Caixa de Leite
( )Cobertores
(lJ Alcool Gel
( )Agasalhos
( ) Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito
Sensações e uma sacola de Legumes.

São José do Rio Preto, 93J CLJÀO2O

Av: Amelia Cury Gabnely'TOl - Jardim Soraya - F: ( l7) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao(@associacaorenascer.org. br Site www associacaorenascer.org.br



ASSOCIAÇÃO

CEilIRO DE REABILITAçÃO E I}IIEGRAçÃO

Declarada de Utilidadê Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06/122000
CNPJ: 7í.744.0071000í66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas

ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz

presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.

Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser

ofertado as famílias tais itens.

Eu Q.ú",rono Cj, 8. P,,:^nls §q,u^c , telefone(1+) 'i'\n(6 ú,+'U-

responsável pelo aluno(a) Dzrl,rp t+ À \Jy'"t'tu-r: P,-tk+ ü,-i-"<t . declaro ter
recebido da Associação Renasce; -l- cestas de alimentos não perecíveis, i- sacolas de
legumes

-i J Bcla-ç6

( )Caixa de Leite
( ) Cobertores
(4,J Alcool Gel
( )Agasalhos
{q) Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito
Sensações e uma sacola de Legumes.

São José do Rio Preto, Jr2A2O

Av: Amelia Cury Gabriel,47Ol - Jardim Soraya - F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.orq.br



cEnTRo DE REABruTAçÃo r mnennçÂo
Declarada de Utílidade Pública Municipal Lei no 5455 de 111021'1994.

Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05107/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo no 252 de 0611212A00
CNP J : 7 1.7 U.007r0001 -6ô

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias beneflciadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendídos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.
Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

Eu telefone($) q htL+qq b
responsável pelo alunb(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer \ cestas de alimentos não perecíveis, \ sacolas de
legumes e

Caixa de Leite
Cobertores
AlcoolGel
Agasalhos
Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do
Sensações e uma sacola de Legumes.

SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

(\
(

(r
(

(,

São José do Rio Preto, çll ]IJZOZO

Av: Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: ( l7) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-m8il: t.'tcpeao, d:âs§Ucrucu(x unasccr .org hr Sit€ ,r * rr assrre racaorettux'rr trrg hr



,^-C-t
AssocncÃo\ a- ^

PTN^ÍffP
cEilTRo DE REABlt.rAçÃo e nnennçÃo

Declarada de Utilidade Pública Munidpal Lei no 5455 de 1'110211994.
Reconhecida Utilidade Públie Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06,11212000
Ct{P J: 7 1.7 4.007/000í -66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.

Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

Eu ç-t-l OJ^n Tnculr-rc rnunC.onlcp
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer l- cestas de alimentos não perecíveis, -1 sacolas de
legumes e

(l.)Caixa de Leite
( )Cobertores
(1,)Alcool Gel
( )Agasalhos
(O Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Batat Ruffles,
Biscoito Sensações e uma sacola de Legumes.

São losé do Rio Preto, Jr2A2O

telefone(§ qq\\q - àIo)

c!'fu d-{ sffi'

Av: Amelia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.assoctacaorenascer.org.br



*.-gL'
AssocrAcÃo\ a- ^

PTN^ÍffP
cElrTRo DE REABTLTÍAçÃo e nnenn$o

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 3455 de 11102l'1994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declaracla de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CerúÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo n" 252 de 0d12f20@
CNPJ: 71.7+1.007rflr0{66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.
Assim que retornarmos as ativídades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

Eu telefone(§)
declaro ter

não perecíveis, I sacolas de
e

responsável pelo aluno(a) rrJ. ,:
recebido da Associação Renascer \ cestas de alimentos
legumes

+

(] Caixa de Leite
Cobertores
AlcoolGel
Agasalhos
Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Batat Ruffles,
Biscoito Sensações e uma sacola de Legumes.

, çfugfuzozo

Av: Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br



cEr{TRo 0E RFTBTUTAçÃo E tHTEcRÂÇÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1'110211994.
Reconhecída Utilidade Pública Federal DecÍeto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07i2003

Certiticsdo de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo no 252 de 0611212000
CNP J: 7 1.7 4.007/0001 -66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílías beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.

Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

Eu

responsável pelo aluno(a)
recebido da Associação Renascer _ cestas alimentos não perecíveis,

J )Caixa de Leite

)Cobertores
j ) Alcool Gel

)Agasalhos

) Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do
Sensaçôes e uma sacola de Legumes.

SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

declaro ter
sacolas de

São José do Rio Preto, ü19ç1ZAZO

legumes

Av: Âmélia Cury Gabriel,47ol - Jardim Soraya - F: ( l7) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Prcto SP-
e-rnail: t cccltca.r'?j.rs§()crariiot urii:$.-Ér (,i H hr Site .Sllyq5ucrucuurctrirv:çr org irl

telefone(ft)



ASSOCIAÇÃÜ

lr.
'\

cEilTR0 DE REÂ8IUTAçÃO r nrrCmçÃO
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.

Reconhecida Utilidade Públkla Federal DecÍeto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidede Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificâdo de Entidades de Fins Filantópicos - ResolucSo no 252 de 06,11212O00
CI{PJ: 71.744.0071000í .66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Assocíação Renascer está realizando algumas
ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumâs doações para repassar as
famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).
Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.
Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

Eu

responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer I cestas de alimentos não perecíveis, _ sacolas de
legumes

+ hoto}b.

tetefone(J+) @, q lL),Í 110Y

e

\) Caixa de Leite
Cobertores
AlcoolGel
Agasalhos
Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do
Sensações e uma sacola de Legumes.

SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

São José do Rio Preto, i$161ZOZO

Av: Amélia Cury Gabriel,470l . Jardim Soraya- F: (17)32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br



Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utili<tade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CediÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo no 252 dê 06/í212000
CNPJ: 7 1.7 4.0071000í -ô6

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as
famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).
Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigaçôes da instituição a
entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.
Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

Eu teterone(l?l qql tr6\hf-,) .

responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer \ cestas de alimentos não L sacolas de

(\) Caixa de Leite
(\ ) Cobertores
( )Alcool Gel
( )Agasalhos
( ) Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do
Sensações e uma sacola de Legumes.

SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

legumes

do Rio Preto, WJ pUZOzo

Av: Amélia Cury GabnelSTOl - Jardim Soraya- F: (17)321]9595 - CEP:15075-220 S. J. do tuo Preto Sp-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org. br Site



Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarade de Utilidade Púbtica Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certiftcado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo íf 252 de 0611212O00
cNP Jl 7 1.7 U.007r000í -66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus {Covid 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.
Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

Eu telefone(ill qqb [jz z+q q L
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer \ cestas de alimentos não perecíveis, I sacolas de
lesumes ei t,^'*.'ta t,. 

[{ 
oort

(\ )caixa de Leite
(\ ) Cobertores
(\ )Alcool Gel
( )Agasalhos
(\ ) Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito
Sensações e uma sacola de Legumes.

São José do Río Preto, ç»JUCZOZO

Av: Amélia Cury Gabne[4701 - Jardim Soraya - F: ( 17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorer, ascer.org.br

GEI{TRO DE REABTLITAçÃO E !}IIEGRAçÃO



Êrr+I,YI-r
nssocncÃo\ J- ^

PTNAÍffP
cElrrno DE REABLTÍÂçÃo E TilTEGRAçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidede Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resdufio no 252 de 06/í212000
CNPJ:.71.74,.007r(XDí{6

Diante da necessídade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas

ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz

presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.

Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser

ofertado as famílias tais itens.

telefone(jf). q9915 r\ z t

responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação \ cestas de alimentos não perecíveis, \ sacolas de

elegumes

(\ ) Caixa de Leite
(\ )cobertores
(l ) Alcool Gel
( )Agasalhos
( ) Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do
Sensações e uma sacola de Legumes.

SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

São José do Rio Preto, 61pb1zOzO

Eu

Av. Amelia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-

e-mail: recepcao@associacaorenascer,org.br Site wr,wv.associacaorenascer orq.br



Eu

Declarada dê Utiluade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada dê Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicedo no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 0É,l12n0OO
CNPJ: 7í.744.0071000í.66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as
famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).
Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando ta! ação.
Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

telefone(]}) 17i7 4\oo
responsável aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer \ cestas de alimentos não perecíveis, \ sacolas de

\ )Caixa de Leite

\ ) Cobertores
I )AlcoolGel

)Agasalhos
)Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do
Sensações e uma sacola de Legumes.

SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

São José do Rio Preto, {Í3J$U2O2O

$l^*c..,-ú

Av: Amélia Cury Gabriel,4701 - Jardim Soraya - F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenarer.orq.br
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cEr{TRo DE REABTLTTAçÃo r nrrennçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 dê 11/02/1994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - ResoluSo no 252 de 06/í22000
CNPJ: 71.744.0071000í .66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigaçôes da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.
Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

Eu telefone(_)
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer \ cestas de alimentos não perecíveis, \ sacolas de

\

I

(

(

(

(

(

Caixa de Leite
Cobertores
AlcoolGel
Agasalhos
Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do
Sensações e uma sacola de Legumes.

SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

São José do Rio Preto, s?/gAZOZO

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br §ite
Av: Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
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nssocncÃo\ É -

PTNh\ÍffP
cErTRo DE REABTLITAçÃo r nrrcnnçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de'1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17D911997.
Dedarada de Utilidade Púbtica Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/0712003

Ceíificado de Entidades de Fins Fihntrópicos - Resolução no 252 de úl12l2OO0
CN? J : 7 1.7 4.007rfi ,0, 66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com a comunídade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covíd 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.
Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

k"t\grtl"o 6^.lrw- telefone(§ -lqL\a -cL6,c .

responsável pelo aluno(a) declaro ter
Eu

recebido da Associação Renascer

legumes
-l- cestas de alimentos não perecíveis, J- sacolas de

e-+ 
-l- Br.l,$.r ll.^fllr-iii

(4J Caixa de Leite
(JJ Cobertores
(-1J Alcool Gel

D)Agasalhos
1\y vtáscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito
Sensações e uma sacola de Legumes.

São José do Rio preto, r:i, jqk J2O20

Av: Amélia Cury Gabriel,470l -Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcad@associacaorenascer.org. br Site www.assocracaorenascer.org.br



cElrTRo DE REABTUTAçÃo E NIEGRÂçÃ0

Declarada de Utilldade Pública Municipal Lei no 5455 de 11/02/1994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada dê Utilidede Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos * Resolução no 252 de 06l12f2OOO
GilPJ: 7í.744.0071000íS6

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).
Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigaçôes da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realízando tal ação.
Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

eu tó ./i, í, - \.+ . terefone(p) c\1+ 5 4 t; V !; y
----=ÍU-

responébvel pelo aluno(a) Y{eu,,ud Uf\"vdrr\.A . declaro ter
recebido da Associação Renascer § cestas de alimentos não perecíveis, \- sacolas de
legumes e

Caixa de Leite
Cobertores
AlcoolGel
Agasalhos
Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Batat Ruffles,
Biscoito Sensações e uma sacola de Legumes.

São José do Rio Preto, Ü1/4ZOZO

(L)

(í)

(

(l
(

Av. AméliaCuryGabriel,470l -Jardim Soraya-F: (17)32139595 -CEP:15075-220 S. J, doRioPretoSP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br §ite www.assocracaorenascer.org.br



CEI{TRO OE REABTLITAçÃO E NTEGBÂçÃO

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1'l10211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo no 252 de ffi112f2000
CNPJ: 7í.7,[4.0071000í66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
açôes com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias benefíciadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.
Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

Eu telefone(iJ) q8t 1L{to2r
responsável pelo aluno(a) declaro ter

sacolas derecebido da Associação Renascer

legumes
cestas de alimentos não perecíveís,

(l)

(zl

(

(l
(

Caixa de Leite
Cobertores
AlcoolGel
Agasalhos
Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Batat Ruffles,
Biscoito Sensações e uma sacola de Legumes.

São José do Rio Preto, ç11O61zozo

S uu o L^\-c NÀo\bc\A

Av: Ameliacury Gabriel,470l - Jardim soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 s. J. do Riopreto Sp-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer org.br
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cElrTRo DE BEABTLTTAçÃo r nrennçÃo
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 111021'1994.

Reconhecida Utilidadê Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17109/1997.
Declarada dê Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçã o no 252 de 06/1 2/2000
CNPJ: 71.7114.007/0001 -66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
açôes com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).
Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituÍção a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.
Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

recebido da Associação Renascer cestas de alimentos nãoferecircis, !-racolas de

( \ ) Caixa de Leite
( )Cobertores
( )AlcoolGel
( )Agasalhos
( ) Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

Sensações e uma sacola de Legumes.

São José do Rio Preto, ÚtOülzozo

r, \e* ,- Ch ,,-&;r . tetefonet. ^ )- -- .. -
responsávêl pelo aluno(a) Õdero trr

Av: Amelia Cury Gabriel,4701 - Jardim Soraya- F: (17)32139595 - CEP:15075-220 S, J. do Rio Preto SP'
e-mail: receocao(ôassociacaorenascer.orc br Site wr,tr,r associacaorenascer.orq.br
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Declarada de Utilkiade Pública Municipal Lei no 5,055 de 1'l102l'1994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolucrâo no 252 de 0611212000
CNPJ: 7í.744.007rqr0í46

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).
Lembrando as famílias beneficiadas gue não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.
Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílías tais itens.

Eu 'tl;=r.iun"g {] "[.tr telefone(b ?.re\u -. CGz(,
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer cestas de alimentos não perecíveís, i sacolas de

e

s
legumes
-+1 t\

(r) Caixa de Leite

1,4 cobertores
( )alcool eel
())Asasaltros
( \) Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Batat Ruffles,
Biscoito Sensações e uma sacola de Legumes.

Av: AméliaCuryGabriel,470l -JardimSoraya-F: (l7)32139595 -CEP:15075-22O S.J.dotuoPretoSP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site »w associacaorenascer orq.br

eilEbJzozo
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cElrTRo 8E REABIIIAçÃo E NTEGRÂçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 11/02/1994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CertiÍicado de Entídades de Fins Filantrópicos - Resofuçáo no 252 de 0611212000
CNPJ: 7í.7rt4.007r0001 -66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as
famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid t9).
Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.
Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

telefone(t+ q q6+L-c6 Z[,
declaro ter

recebido da Associação Renascer -1- cestas de alimentos não perecíveis, :t sacolas de
legumes e

(.l Caixa de Leite
( 7) Cobertores
( / Alcool Gel

(( ) Agasalhos
( 1) tvtáscaras

Recebí do programa Mesa Brasil do SESC, bolacha Passatempo, Negresco,
Biscoito Sensações e uma sacola de Legumes.

Batat Ruffles,

pelo al uno lal -YY\Ji^n)ô B44rvÊLU-

'eto,{-11,;§1zozo

Av: Amélia Cury Gabnel4T0l - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail : recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.ors.br
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CEI{TRO DE REABILITAçÃO E IilTEGRAçÃO

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06,11212000
CNP J: 7 1.7 4.0071000í ó6

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas

ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).

Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.
Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser

ofertado as famílias tais itens.

Eu fx;\,r,,.n,r. rla iil' a7 , telefone(l]) 'i'"t I 6l íti I l,
responsável pelo aluno(a) *- * .-.- v, {ií,." ,.r-r . declaro ter
recebido da Associação Renascei' \ cestas de alimentos não perecíveis, ]- sacolas de
legumes

Í) Caixa de Leite
Cobertores
AlcoolGel
Agasalhos
Máscaras

Recebi do programa
Biscoito Sensações e

Mesa Brasil do SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Batat
uma sacola de Legumes.

Ruffles,

Preto, -JJ2O2O

Av: Amelia Cury GabrielST0l - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 -CEP.15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao{Dassocracaorenascer.org.br Site uww assoctacaorenascer.ore br
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CE]ITRO DE REABILITAçÃO E II{TEGRÂçÃO

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de '1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06,l12nOOO
GNPJ: 7í.744.0071000í{6

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas

ações com a comunidade em geral e tem conseguido algumas doações para repassar as

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid t9).
Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz

presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.

Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser

ofertado as famílias tais itens.

Eu l?€\{-!-L Íj -\_r ^ , telefone(l+) 9164q- z4t3 ,

responsável pelo aluno(a) fu&É c\o 5 h^\oruÊ . declaro ter
recebido da Associação Renascer \- cestas de alimentos não perecíveis, i- sacolas de

legumes e

(J.)Caixa de Leite

(') Cobertores

O )Alcool Gel
( )Rgasalhos
(,J Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Batat Ruffles,

Biscoito Sensações e uma sacola de Legumes.

São José do Rio Preto, ):JaiJ2OzO

Av: Amélia cury Gabriel,4?Ol - Jardim soraya - F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br


