
cElrrno DE REABTLTTAçÃo r nnonnçÃo
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no il55 de 111021199z1.

Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17!0911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicâdo no DOU 05/07/2003

Certíficado de Entidades de Fins Filantrôpicos - Resoluçáo no 252 de 06/í212000
Ct{PJ : 7í.7,14.007/0001 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 instituição a

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário gue 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 tererone($ \qt(oqÉ l.g
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer _
legumes

cestas de alimentos não perecíveis, _ sacolas de
e

(x) 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, LàJUç2/2020

Av: ÂméliaCury Gabrielí70I -Jardim Soraya-F: (17)32139595 -CEP:15015-220S.J. doRioPretoSP-
e-mail: reccpcar.r il associacatrr crtax-€r .or g hr Sit€ \f!\ussosrusaorcnar{sr ur -r.lx



Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 171091'1997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CertiÍicado dê Entidadês de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 deú|12EOOO
CNPJ: 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 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 GJ.ru,,p"l.at C (..,. -.a.00 '+ , telefone{p}
responsável pelo aluno(a) '. ,"u;.1-i it)- declaro ter
recebido da Associação Renascer _ cestas de alimentos não perecíveis, _ sacolas de
legumes e

tÁ)Caixa de Leite

)Cobertores
)AlcoolGel
)Agasalhos

(3 ) Máscaras

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

São José do Rio Preto, ,)J;jÀO\O

TbLb(o 60,

Av: Amélia Cury Gabriel470l - 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
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cEr{TRo DE REABTLTTAçÃo r rurrcnnçÃo

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

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06,11212O00
CNPJ: 7í.7'14.007/000í56

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 âs

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 tlt d,o 5r telefone( Í-il 98aa: - « t-t-
responsável pelo aluno(a) ftu,o\ declaro ter
recebido da Associação Renascer L cestas de alimentos não perecíveis, J sacolas de

legumes e

(.L)Caixa de Leite
(! Cobertores
( ( Alcool Gel
( r')Agasalhos
(?)uáscaras

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

Biscoito Sensações e uma sacola de Legumes.

São José do Rio Preto, Jla:k J2O2O

Av: Amelia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: (17) 32139595 - CEP:150'15-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.ore,.br
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cEilrno DE REABTUTAçÃo E |I{ÍEGBAçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de f nU1994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07Í2003

Certificado de Enüdades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06,n2n000
CNPJI. 7 1.7 4.007rqr0í 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.

Es -'ÍY'.r..i,,.,-L- \1,:i.L.-r,ur,-,..,', , telefone(§) cf i+ b'( - CXYI
responsável pelo aluno(a) ;1,)r-' r rj-ti '--: i l!,,;{i, . declaro ter
recebido da Associação Renascer A- cestas de alimentos não perecíveis, -L 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, JJ2O2O

(1)

(3)

Av: Amelia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: ( l7) 32139595 - CEP I5O75-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site ww assocracaorenascer org br
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cElrTRo DE REABnTTAçÃo r nncmÇÃo
Declarada dê UtilkJade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.

Reconhecida tJtilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05n7n003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluclo rf 252 de 0611212OO0
cNP J| 7 1.7 4.0071000í 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 famílias tals itens.

Eu Cru,ury}" rvr marcn^Â,â . telefone(D \?.2\l b b-3
responsável pelo aluno(a) rnnntl.o, , A.r.. .n/ .declaro ter
recebido da Associação Renascer \ cestas de alimentos não perecíveis, 

- 
sacolas de

legumes e

(

(

(

Caixa de Leite
Cobertores
AlcoolGel
Agasalhos
Máscaras

()
(3)

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

Passatempo, Negresco, Batat Ruffles,

São José do Rio Preto, *JULrzaZo

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.associacaorenascer.or8:br
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cEilrno DE REÂBtLtTAçÃo r rurrennçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 3055 de 1110211994.
Reconhecida üilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Dêdarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicaclo no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrúpicos - Resolução no 252 de 061'1212000
GNPJ: 71.74ií.007rm0í.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 beneficíadas 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, .'V.rtv,( ftn .-, ', í *al Já . telefone(t? I Z\ í, 1 \4 ç) I
responsável pelo .tr claro ter
recebido da Associação Renascer \ cestas de alimentos não perecíveis, 

- 

sacolas de
legumes

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

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

Passatempo, Negresco, Batat Ruffles,

São José do Rio Preto, úJjLIZOZO

Av: Amélia Cury Gabriel,4Tol - Jardim Soraya - F: (17) 32139595 - CEP:15O75-220 §. 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 OSlO7l2003

Certificado de Entidades de Fins Filanúópicos - Resolucráo no 252 de 06/1212000
CIIPJ: 7í.744.0071000í46

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 funcionáríos estão realizando tal ação.

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

Eu -, i1.,, rh-uu",'- tr\p lt*{':; , telefone(ll) 'rlÍÍit; - 'rr+ r-i ,

responsável pelo aluno(a) -Yi.i., i.-r ftri t. 1,. u,, . . declaro ter
recebido da Associação Renascer -l- cestas de alimentos não perecíveis, -l 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, t J )*Jzoz|

,fi,,/,-
Av: Âmélia Cury Gabriel,4701 - Jardim Soraya - F: (17\ 32139595 - CEP15075-220 S. J. do Rio Preto SP-

e-rnail: reccpcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br



Êr
aJvl-l

nssocncÃo\ a- ^

PTNh\ÍffP
cEltrno DE REABtLtTAçÃo e nnennçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no t055 de 1110211994.
Reconhecida utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estaduel N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo n" 252 de 0É,n2f2AOO
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 telefone(.il)
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer I cestas de alimentos não perecíveis, I sacolas de
legumes e

) Caixa de Leite

) Cobertores

)Alcool Gel

)Agasalhos
) Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do SESC, bolacha
BiscoÍto Sensações e uma sacola de Legumes.

Passatempo, Negresco, Batat Ruffles,

São José do Rio Preto, a\C-btZozO

Av: Amelia Cury Gabriel,47O1 - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.ore.br



cEr{TRo DE REABTUTAçÃo E fiI cBÂflo
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 11/02/1994.

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

Ceíificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06,n2nOOO
CNP J: 7 1.7 4.0071000í {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 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 Actrr-or^vr,oTvrO.mO *,,,,ro-r,.vO" , telefone(§) qt'I64 - tZ+t
responsável pelo aluno(a) í-.r,,r, t-,*{': '.-r..r.r,i* , declaro ter
recebido da Associação Renascer 1- cestas de alimentos não perecíveis, I sacolas de
legumes

(-1-)Caixa de Leite
( ) Cobertores
(l)AlcoolGel
( )Agasalhos
({ váscaras

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

São José do Rio Preto, 2JçÇl2O2O

Av: AméliaCury Gabnel4T0l - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do RioPreto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.ors..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

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo no 252 de 06,11212000
CNPJ: 7í.744.007rfi,0íSG

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 funcionáríos estão realizando tal ação.

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

Eu ii;içr.lg\e Í]\"',ç; Tg'.tc,- , telefone(§ 3fu1úr .{35'i
responsável pelo aluno(a) -,\,ih,U-,,Ti;:tu- . declaro ter
recebido da Associação Renascàr 7- cestas de alimentos não perecíveis, -L sacolas de
legumes e

Caixa de Leite
Cobertores
AlcoolGel
Agasalhos
Máscaras

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

Passatempo, Negresco, Batat Ruffles,

São José do Rio Preto, {.,1LÇJ2O2O

(1)

a
('\)

(

Av: AméliaCury Gabriely'T0l -Jardim Soraya-F: (17)32139595 -CEP15075220S. J. doRioPretoSP-
e-mail: recepca@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br



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

Certíficedo de Entidâdes de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de O6nZnOO0
CNPJ: 71.710.0071000í66

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 taís itens.

Eu telefone(j) t ig I Z +9 tZ .

responsável pelo aluno(a declaro ter
recebido da Associação Renascer _
legumes

tos não perecíveis, \ sacolas de
e

cestas de ali

1) 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 ereto,-*À 1lgí:J2O2O

Av: Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: t ee cpcuu rirus>oç iücatrt er larccr .t,t g [rr Site r. u » .as:t,c !reaurcrruxg-r t,rÍr !,1

cEilTH0 DE REABTUTAçÃÍ, E HIEGRÂÇA0
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cElrrno DE REÂBrLrÍAçÃO r nrrennçÃo

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

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - ResolucÁo no 252 de O611212OO0
GNPJ2 71.74.007r@0í.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 &.^!ru'.r§ H+QlJr.o R. -1T.-r, telefone(§'-l'i1s'l- ii 5cá..
responsável pelo aluno(a) m.o ru.- âvrn-ozrot. declaro ter

cdstas de alimentos não perecíveis, -t- sacolas derecebido da Associação Renascer L
legumes e

tL)

(:)

Caixa de Leite
Cobertores
Alcool Gel

Agasalhos
Máscaras

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

São José do Rio Preto, -:-J 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



ASS0CTAÇÃ0
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GENTR0 DE REABTLITÂçÃO r nnCnnçÃO
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 Filantrópícos - ResolueSo no 252 de Ail12l2OOO
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 f'!,", r,^Âtx N Ç»Nn , telefone(B)
responsável pelo aluno(a) V(cer,tr^v.<- V <r^xz.V^aÀ . 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
Biscoito Sensações e uma sacola de Legumes.

Passatempo, Negresco, Batat Ruffles,

São José do Rio ereto,O\Jg[o/ZOZO

Âv: Àmélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075.220 S. J. do Rio preto Sp-
e-rnail: 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

Certificado de Entidades de Fins Filantrôpicos - Resolução no 252 de 06,n2n00}
CN? J: 7 1.7 4.0071000í .66

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

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

elegumes

'W

Caixa de Leite
Cobertores
AlcoolGel
Agasalhos
Máscaras

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

Passatempo, Negresco, Batat Ruffles,

São José do Rio Preto, ç')lüibJzozo

Av. Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F. (l'1) 32139595 - CEP:15075-220 S J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site



cEltTRo 0E REABILTTAçÃ0 E TilTEGRAçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lêi no 5455 de 1'110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicaclo 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 Mll2l2OOO
CNP J :, 7 1.7 4.007r0q)í 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(_)
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer 

-
legumes

cestas de alimentos não perecíveis, _ sacolas de
e

Caixa de Leite
Cobertores
AlcoolGel
Agasalhos
Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do SESC, bolacha

Biscoito Sensações e uma sacola de Legumes.

Passatempo, Negresco, Batat Ruffles,

São José do Rio Preto, (4/l2g2O2O

Av: Amélia 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.or&br



Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estrdual N.o 532 Publicado no DOU O5lO7l2OO3

Certiícado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçã o no 252 de 0611212000
CNPJ: 71.7r14.007rül0í .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 íb\U-l rlrr telefone(i} ) qtl 65- 5+ 65.
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer -L
legumes

cestas de alimentos não perecíveis, l* sacolas de
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, ;J,;yJ2O\O

-li.,'à q &r^dc^

Av: Amélia 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.associacaorenascer.org.br

cElrTRo DE REABTL|TAçÃo E |ITEGRAçÃo



cElrTR0 DE REABTLTTAçÃo E NTEGRÂçÂ0

Declarada de Utilklade 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 Filantópicos - Resoluçâo no 252 de 0É,|12DO0O
cNP J| 7 1.t 4.qr7r000í .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(_
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer _
legumes

cestas de alimentos não perecíveis, _ 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, çfur.:ldZOZO

Av: Amélia Cury Gabriel4T0l - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenarer.ors.br



ASS0CTAÇÃ0

DE BEABILITAçÃO E INTEGRAÇÃO

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 - Resoluçáo n" 252 de ú11212000
CNP J: 7 1.7 4.0071000í -66

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
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

CENTRO

recebido da Associação Renascer _
legumes

cestas de alimentos não perecíveis, _ sacolas de
e

) Caixa de Leite

) Cobertores

)Alcool Gel

)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, Q:JilIlZOZO

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 w associacaorenascer.org.br
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cElrrR0 DE BEABUTAçÃO r nnennçÃo
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.

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

Certificado de Enticlades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo rf 252 de 06/1212000
Ci{PJ: 71.744.0071000í46

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com a comunidade em geral ê 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
ofertado as famílias tais itens.

será mais possível ser

Eu

responsável pelo aluno(a)
recebido da Associação Renascer
legumes

telefone($)
declaro ter

" cestas de alimãntos não perecíveis, _ sacolas de
e

m I bq o>'oV
olq t 66+ybí.

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

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

Passatempo, Negresco, Batat Ruffles,

São José do Rio Preto, IDJLAzOzO

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



Dedarada de Utilidade Pública Municipal Lei nq 5455 de 1110211994.
Rec.onhecida 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 - Resolução no 252 de 0ü12n000
CI{PJ: 71.741.0071000í66

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 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 '-i ? C*, telefone(§ q66*q565
responsável pelo aluno(a) CL&/o\ declaro ter
recebido da Associação Renascer

legumes

I cestas de alimentos não perecíveis, -L sacolas de
e

(lJ Caixa de Leite
(-L) Cobertores
( )AlcoolGel
( )Agasalhos
(.f 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, ..r /)üZOZO

Av: AméliaCuryGabriel,470l -Jardim Soraya-F: (17)32139595- CEP:15075-220S. J. doRioPretoSP-
e-mail: recepcao@associacaorcnascer.org.br Site

CENTRO OE REABILITAçÃO E INTEGRAçÃO



GEITR0 DE BEABTLTÍAçÂo E rilrEcRAçÃo

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 05107/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 0É,l12nOO0
C[{PJ: 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 TA/1uo.mo^tq telefone(l! qq+ +a, - 68+4.
responsável pelo aluno(a) nq.mrY\qre)^,4.LrJqo dÍr SqhrteÀ . declaro ter
recebido da Associaçao nán sacolas de
legumes e

-r t ôe+<>.b A^4+i^r

lJ Caixa de Leite

)Cobertores
)AlcoolGel
)Agasalhos
) Máscaras

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

e-mail: recepca@associacaorenascer.org.br Site
Av: AméliaCuryGabrieljT0l -Jardim Soraya-F: (17)32139595-CEP:15075-220 S. J. doRioPretoSP-



ASS0CTAÇ40

DE BEABILITAÇÃO E I}ITEGRAÇÃO

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1'110211994.
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 06,112/2000
Gi{PJ: 71.7,14.00710001 -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 alímentos 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 ücu..irr.o Cgu.ü-o

CENTRO

responsável pelo aluno(a) mftkrr» C;ô'rru.A,
telefone('l\) qq a, -ú4 - qo<{ r,

, declaro ter
recebido da Associação Renascer L cestas de alimentos não perecíveis, .4 sacolas de
legumes e

(lJ Caixa de Leite
() Cobertores
(\ Alcool Gel
(\)Agasalhos
( ( ) tvtáscaras

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

SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

São José do Rio Preto, il:J;JZOZO

Av: Ame lia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: ( l7) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-

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



ASSOCIAÇÃO

\
t. \

Eu

GENTR0 DE REAE|LITAçÃ0 E II|TEGRAçÃ0

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 
'455 

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

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo no 252 de A61122.A00
CNPJ: 71.744.qr7r0001 .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 maís possível ser
ofertado as famílias tais itens.

telefone(§) qq : tzr - iüq(
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer _ cestas de alimentos não perecíveis, 1- sacolas de
legumes

+ i Bc*à+à

({ Caixa de Leite
(,'I Cobertores
() Alcooleet
(\ ) Agasalhos
( l) Máscaras

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

SESC, bolacha Passatempo, Negresco, Biscoito

São José do Rio Preto, JJ2O2O

Av: Amélia cury Gabriel,470l - Jardrn soraya - F: ( l7) 32139595 - cEP:15075-220 S. J. do Rio Preto sp-
e-rnail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorena_scer.org br



ASSOCIAÇÃO

cElrTRo DE REABTUTAçÃo r nrrcnnÇÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no t455 de 11n211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Deqeto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolucfio rf 252 de 06,112D00]O
CNP J : 7 1.7 4.1X,7r000í .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(tl ) qqúç - 61"?I
responsável pelo aluno(a) Íír',' r| i;-r Ê r'+1l-r;rr I.r-- i,t-J.,'ru- . declaro ter
recebido da Associação Renascer K cestas de alimentos não perecíveis, l- sacolas de

(Í) Caixa de Leite
p-.r) Cobertores
(t)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, ,/ a';J2O2O

Av: Amélia Cury Gabrie1,470l - 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



ASS0CTAÇÃ0

\

cEl{TRo DE REAB|L|TAçÃ0 E NTEGRAçÃ0

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

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 0611212000
CNPJ: 7í.744.007/0001 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 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 ítens.

Eu êc,.^oml, fo-.,.^n d- F ,{ro efura- telefone(§ 'ítIO\ - ?G<lq
responsável pelo aluno(a) li^;.lr: H .:lri ';r^,Lfrr , declaro ter
recebido da Associação Renascer I cestas de alimentos não perecíveis, ]- sacolas de
legumes

(1) 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 Rio Preto, JJ2O2O

Àv: Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: (17) 32139595 - CEP:15075220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site wury.assocracaorenascer.orq.br



cElrTRo DE REABTLTTAçÂo E NTEGRÂçÂo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 11102119í)4.
Reconhecida üilidade Pública Federal Deqeto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluefio rf 252 de (E/122000
CIIPJ : 7í.744.0071000í .66

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

açôes 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.

Eu telefone(lt) qqZO3 - tlzL
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer -I cestas de alimentos não perecíveis, -L sacolas de

legumes e

(llcaixa de Leite
(6)Cobertores
( ) Alcool Gel

(!)Asasatnos
(1) Máscaras

Recebi do programa Mesa Brasil do SESC, bolacha Passatempo,

Biscoito Sensaçôes e uma sacola de Legumes.

Negresco, Batat Ruffles,

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

e-mail. reccpcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.orq.br
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ASSoctAcÃo\ É ^

PTNAÍffP
GElrrRo DE REABII]IAçío E TilTEGRAçÃo

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

Certificado de Entidades de Fins Filanúópicos - Resolução no 252 de 06n2f2OO0
CNPJ: 7í.74í.00710(Xl166

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 rt),,r,ic üC-:\-i . ,telefone(i}) i'izá,-,,- tlLL
responsável pelo alrjno(a) \.,,?'.' -;*.-r íi,'-,r' r'--, l -Li-'- . declaro ter
recebido da Associaçao àán ã ú".ir"ir-l- sacolas de

legumes e

«t

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.

ÉJ

Av: Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F. ( l7) 32139595 - CEP |5075-220 S. J. do tuo Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site ww.associacaorenascer org.br



Declarada de Utilklade Publica Municipal Lei no 5455 de 1110211954.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17l0gl1997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.q 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certmcâdo de Entidadês de Fins Filantrúpicos - Resoluçâo n" 252 de ffitlzlzooo
CNP J: 7 1.7 4.007r«r0í 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 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([)) qqLgLq+4
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer _ cestas de alimentos não perecíveis, \ sacolas de
legumes e
-+ hvtr'.ki^ Sur l)il t , "

\l
(\ )Caixa de Leite
( )Cobertores
(l ) Alcool Gel
( )Agasalhos
({ } Máscaras

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

São José do Rio Preto, çi21gÇ1zoZO

y >Acr^..".o- Re h,=* ).- ,L 0--"

Av: Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: ( l7) 32139595 - CEP:l 5075-220 S. J. do Rio preto Sp-
e-marl Site



Declarada de UtiliíJade Pública Munictpal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecrda 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 06/122000
CNPJ: 7í.7,f4.007rfir0í .66

Diante da necessidade de muitas famíl!as, 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 \ cestas de alimentos não perecíveis, I sacolas 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, &JL)bJzozo

(\)
(
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(

(\

declaro ter

legumes

Av: Amélía Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: ( l7) 32139595 . CEP:,I50?5-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: receJreao;r7'r)-s(E..iiicaorcnâscer org hr Site \\\\'\\ ílssclciircü(,rcnilxqL(rrg br
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cEr{TRo DE REABTLTTAçÂo E TiTTEGRAçÃ0

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 - Resolução no 252 de 0611212000
CNPJ: 71.7,04.0071000í-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.

Eu ,\"'"-*. telefone(il-)
^ r{+,

responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer

legumes
de alimentos não perecíveis, \ sacolas de

e

(

(t
(

(

Caixa de Leite
Cobertores
AlcoolGel
Agasalhos
Máscaras

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

Passatempo, Negresco, Batat Ruffles,

(r)

São José do Rio Preto, úlD!t/2020

{ ;-*í lu n;u^n

Av: Amélia 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.assoc iacaorenascer.ore..br
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Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 11/02/199{.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU OSlO7l20O3

Certiíicado de Entidades de Fins Filanúópicos - Resolução no 252 de 06/í212000
CNPJ:71.74.007rm0í.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 beneficíadas 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(.!! qq\Ü( - L3clí
responsável peloaluno(a) i. ,' 1, ,declaroter
recebido da Associação Renascer '- cestas de alimentos não perecíveis, - sacolas de

legumes e

{->)Caixa de Leite
(Í )cobertores
(-$ AlcoolGel
( )Agasalhos
(3) Máscaras

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

Passatempo, Negresco, Batat Ruffles,

Av: Amelia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: ( l7) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do tuo Preto SP-

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br
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cEitrno DE REABILTTAçÃo E NTEcRAçÃo

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 - Resoluçáo no 252 de 0611212000
CI{PJ : 7í.744.00710001 -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, 0,L',--tO r L.) .Jrà -(] ,r' r . telefone(§) qq i1+qao g
responsável pelo aluno(a) declaro ter

sacolas derecebido da Associação Renascer _ cestas de alimentos não perecíveis,
legumes

(\ ) Caixa de Leite

) Cobertores

)Alcool Gel

)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, WJDI2/àOàO
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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.orq.br


