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CENTRO DE REABILTTAçÃO E NTEGRAçÃO

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17109/1997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 0510712003

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 0611212000
CNPJ: 7'1.744.007/000í 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 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 qql l\\"xqb,
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascêi cestas de alímentos ferecíveis, \ sacolas de

(r)Caixa de Leite
( )Cobertores
( )Agasalhos
(x,) Máscaras
(..') Refrigerante

José do Rio Preto, lDJCJú/zOzO

ú

Av: Amelia Cury Gabriel,470l - Jardrnr Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorcnascer.org. br Site w.associacaorenascer.org.br
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GEilTRo DE REAB|UTAçÃ0 E TilTEGRÂçÃ0

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 11102119'!4.
Reconhecida Ljtilidade Pública Federal DecÍeto Publicado no DOU 1710911997.
Declerada de Utilidade Públi€ Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Enüdades de Fins Filantrópicos - Resolu$o rf 252 de 0É,11212000
CNPJ: 7í.7t04.007r(X,0í {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 instítuíção 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 gue retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser

ofertado as famílias tais itens.

Eu

responsável pelo aluno(a)

(r) Caixa de Leite
(i-)Cobertores
( )Agasalhos
('.) Máscaras
(t ) Refrigerante

São José do Rio Preto, !1;llu/zazo

declaro ter
recebido da Associação Renascer \ cestas dáalimentos não perecíveis, \ sacolas de

Av: Amélia Cury Gabriely'T0l - Jardim Soraya- F: ( l7) 32119595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-

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

legumes



cENTRo DE REABTLTTAçÃo r nrrennçÃo
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de '1110211994.

Reconhecida Utilidade Pública Federal Decrêto 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

GI{PJ : 7'1.744.007/000í -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 telefone(§ í1i66 k - 3635,
responsável pelo aluno(a) a:

J declaro ter
recebido da Associação Renascer cestas de alimentos não perecíveis, a sacolas de
legumes e

.-hrrtrur ds' rne.q Br.rÉr\

-

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

São José do Rio preto, p J L JZOZO

_t

(x)

(.\)

a,;N Ç"X0^L

Av: Amelia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:I5075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org. br Site www.associacaorenascer.org.br



cEilTRo DE REABTLTTAçÂo E INTEGRAçÃO

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 0510712003

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo no 252 de 06/1212000
CNPJ: 71.7'í4.007/000{ -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 famílÍa 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(11) Q?I íq++.
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Assocíação Renascer \ cestas de entos não perecíveis, \ sacolas de

e

ASS0CTAÇÃ0

\.

legumes

(x)

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

são José do Rio Preto, Lplpbzozo

ei@mSo.aya_F:(l7)32l39595-CEP:l5075.220S.J'doRioPretoSP.
e-mail : recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br
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cEr{rR0 DE REAErrtTAçÂO r rurrCmCÃO

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

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06/1212000
GNPJ: 7í.7r14.007rflr0í {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.

tetefone(pl \ v tLg + 6b1,Eu

recebído da Associação Renascer \ cestas de alimentos não perecíveis,' i sacolas de

legumes

$ Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

São José do Rio Preto. \ i . / rso t2O2O

(i)

Av. Amelia Cury Gabriel,47Ol - Jardim Soraya - F: ( l7) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP

e-mail. recepcaoôassociacaorenascer.org.br Site www assoctacaorenascer.org.br

declaro ter

e
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cElrTRo DE RtrBrLlTAçÃo E rlrTEcRAçÂo

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 0510712003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo no 252 de 06,11212000
CNPJ: 7í.74f .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 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.

Ú;-tn^4,,. 6lrn ,*
Eu 1Vvr,r-c.nx:
responsável pelo aluno(a) t\ L t t l,nt^w n , declaro ter
recebido da Associação Renascer \ cestas de alimentos não perecíveis, \ sacolas de

legumes e

(r )Caixa de Leite

) Cobertores

)Agasalhos
) Máscaras

(v. ) Refrigerante

São José do Rio Preto, JJ2O2O

Av: AmelàCury Gabriel,4701 -Jardim Soraya-F: (17) 32139595 - CEP:I5075-220 S. J. doRioPretoSP-
e-mail : recepcao@associacaorenascer.org. br Site w$w.assoctacaorenascer.ore.br
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PTNAÍffP
cEilIR0 DE REABTLTTAçÃo E NTEGRÂçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no í55 de 1110211994.
Reconhecida utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU OSn72OO3

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 0611212000
CNPJ: 7í.7,14.0071000í.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, díante 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(jl)
responsável pelo aluno(a)
recebido da Associação Renascer J cestas de alimentos não perecíveis, J sacolas de

leeumes e

i 3l"r-" À^i \.ni-- S' - ' 
' 

C

('Q Caixa de Leite
( ) Cobertores
( )Agasalhos
[1) Máscaras
( r) Refrigerante

São José do Rio Preto, ULJ Ç:CZA\O

declaro ter

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

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site w.ass<rciacaorenascer ors. br
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cEr{TRo DE REABTLrAçÃo r mnennçÃo

Declarada de Utilidade Públice Municipal Lei no 5.455 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 - Rêsolucrâo no 252 de A6112Í2000
CNPJ: 7í.7{4.00710001-66

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 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 funcíonários estão realizando tal ação.

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

Eu Sar.ç1".lo P. S^l,rO- telefone(§ '151i+ - :..:+''
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer

legumes -u N,-urIo: 
,:Lg YItasq

perecíveis, I sacolas de

(X) Caixa de Leite
( ) Cobertores
( )Agasalhos
(X) Máscaras
({) Refrigerante

São José do Rio Preto, lJJ2o2O

Av: Amélia Cury Gabriel,47Ol - Jardim Soraya - F: (17) 32139595 - CEP:15075-22O S. J. do Rio Preto SP-

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site w.associacaorenascer.orgbr
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cENTRo DE REABTLTTAçÃo r nrrcnnçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no í55 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 'l7l0gl1997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU O5l07l2OO3

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06/122000
CNPJ: 7í.74i1.007r0d)í {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 instÍtuição 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.

telefone(§ ri: a\6 - 6+31
responlável pelo aluno(a) Adr-r: l-f dr-, .QLntu.t-o -0mtt> 1Yu^o . declaro ter
recebido da Associação Renascer I cestas de alimentos não perecíveis, -l- sacolas de

legumes I J,^.rffi» dêm€Áq 8-,rs,1

Eu

(',.) Caixa de Leite
( ) Cobertores
( )Agasalhos
( r ) Máscaras
(\) Refrigerante

São José do Rio Preto, \*;J!-JZOZO

Av: Amelia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: ( I 7) 32 I 39595 - CEP: I 5075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao(@associacaorenascer.org.br Site wwu associacaorenascer.org.br



Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5,455 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

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 0611212000
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 tais itens.

Eu 'Í.9'Jdrrlr-l.rtcuryrio U rlo &jJr"C- , telefone(l)) aLFca- G+\3
-iJ--

respo;sável pelo aluno(a) Fncncu.tp Srcr: , declaro ter
recebido da Associação Renascer I cestas de alimentos não perecíveis, -l sacolas de

legumes +ritr) d.,e -rr€sq &.tr*l

X)Caixa de Leite

)Cobertores
)Agasalhos
) Máscaras

X) Refrigerante

São José do Rio Preto, lOJ L J202O

Av: AmeliaCury 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.orÊ..br

GENTRo DE REABTLTTAÇÃo E TNTEGRAÇÃo



Declarada de Utiliclade 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 05i07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06,11212000
CNPJ: 71.7,14.007/000í66

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(§ «K z6 t\11)
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer '\

as de ali \ sacolas de

A

legumes

f\) Caixa de Leite
( ) Cobertores
( )Agasalhos
(i ) Máscaras
(q ) Refrigerante

São José do Rio Preto, Wyl"tZOZO

Av: Amelà Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: ( I 7) 321 39595 - CEP: I 5075-220 S. J. do Rio Preto SP-

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

CENTRO DE REABILITAçÃO E INTEGRAçÃO



cENTRo DE REABTLTTAçÃo r nrrcnnçÃo
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 de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo no 252 de 06,11212000
CNP J: 7 1.7 14.007/000í -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.

telefone(.fll q ç; g 0'L\C g 7
pelo'aluno(a) declaro ter

recebido da Associação Renascer i cestas de alimentos não perecíve

legumes e frutas do MESA

j sacolas de

Eu

BRASIL

(' ) Caixa de Leite
( ) Cobertores
( )Agasalhos
( ' ) Máscaras
(. ) Refrigerante

São José do Rio Preto, LJ 0QJ2O2O

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.org..br



cErTRo DE REABtLtTAçÃo r wrrennçÃo
Declarada de Utiliírade Pública Municipal Lei no 5455 de 11102l'1994.

Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declaradâ de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU O5l07l2OO3

Cedificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de CF,11212000
CNPJ: 7í.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 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 \Yq/ru),',o Covuo,, telefone(l)) qq Z8< - qo4f
responsável pelo aluno(a) IIY'i'r.i",.r. Ct-,'.. declaro ter
recebido da Associação Renascer _
legumes

cestas de alimentos não perecíveis, I sacolas de
e

(X)
(

(

(

(X

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

São José do Rio Preto, ,J2O20

Av: Amélia Cury '5-220 S. J. do tuo Preto SP-



ASS0CtAÇÂ0

cElrTRo DE REABTUTAçÃo r nrrcnnçÃo
Declarada de Utilidade 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 05/07/2003

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução n" 252 de 0611212000
CNPJ: 7 1.7 4.00710001 -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 famílías tais itens.

Eu 
"ír.,r.\-rr'i-,r-n,r 

(-\, ,., ,.",-- , telefOne(j! '\':\a'í{ -'1ü1i( 
,

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

.1, .luuú-.^» oL& rvri.rre 
-t1.iiln-L

{)Caixa de Leite

) Cobertores

)Agasalhos
) Máscaras

À) Refrigerante

São José do Rio preto, L.-l:.. lzozo

F: ( I 7) 321 39§!á - CgP:t5075-220 S. J. do Rio preto §F-



ASSOCiAÇAO

CENTRO DE REABITITAçÃO E II{TEGRAçÃO

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 0510712003

Certificado de Entidades de Fins Filantrôpicos - Resoluçeo no 252 de 06/1212000
CNPJ: 71.7,!{.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 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 lit'rruur F ü:L,ttc , telefone($ -lÍf li- I-l'il
responsável pelo aluno(a) Sq^o FqNY\Àmda- ^rlurnrx declaro ter
recebido da Associação Renascer .l- cestas de alimentos não perecíveis, 1 sacolas de
legumes fr +úfro\ cte Tnll.,o tsar:i\.

(xl

w)

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

São José do Rio Preto, '!. J:;-JÀOTO

o,{í.q-.,,--LC.. Ol, tÉ^\r.

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



nrr-IVI-r
nssocncÃo\ a- ^

PTN^ÍffP
cElrrno DE REABTLTTAçÃo e nrrcnnçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 3455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada <le Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicedo no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo no 252 de O6I12D0OO
CNPJ: 7í.744.007r000t66

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.

E, I .,:, ,, i I . , telefone( ri) "-.,',. -,, .i' ,

r"rpor**t p" declaro ter
recebido da Associação Renascer i cestas de alimentos não perecíveis, I sacolas de

legumes , ,' i 't I e

(\) Caixa de Leite
( )Cobertores
( )Agasalhos
( ) Máscaras
([ Refrigerante

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.associacaorenascer.or&br



GENTR0 DE REABTUTAçÃo E TNTEGRAçÃo

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 0510712003
CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 0611212000

CNPJ: 7í.744.007/000í-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

responsável pelo aluno(a'
recebido da Assocíação Renascer \ cestas de alimentos não perecíveis,

legumes

telefone(lf) i7 \] t ,{ t;çI ,{ (c,
declaro ter
sacolas de

r il^;T,-, rfp' rnnl v-' 0:r ^,r 0
l,

(d)Caixa de Leite
(1)Cobertores
( )Agasalhos
(X) Máscaras
(4 ) Refrigerante

São José do Rio Preto, 5g1Q[,,1ZOZO

Av: Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: ( l7) 32139595 - CEP15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site wr*v.associacaorenascer.orq.br



Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1'll02t'1994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 0510712003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06/1212000
CNPJ: 71.7114.0071000í 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.

ru ,Z.,mdo.ruo G-Q,,ul al C Bour,tr»c , telefone(\l 3z++- +t go
responsável pelo aluno(a) lpqitrw H drJ Cu"l\§!!or+ BÀ\bglo . declaro ter
recebido da Associação Renascer 1- cestas de alimentos não perecíveis, I sacolas de

legumes » $.rrhs d§ ^rÍuhc Bnrcn,t

(l-) Caixa de Leite
( ) Cobertores
( )Agasalhos
(:1) Máscaras
(-LJ Refrigerante

São José do Rio Preto, l,lJ;JZOZO

Av: AméliaCury 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 org.br



ASS0CiAÇÃ0

\

cEr{rno DE REABTLTTAçÃo r nnennçÃo
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.

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

Certificado de Entidadês dê Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06,n2f2OOO
GNPJ: 7í.7'14.007r(X)0í So

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(i]) qq I G)LL(D
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer I cestas de alimentos não perecíveis, ]. sacolas de
legumes 1 ê

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

São José do Rio Preto, \-J í2L!2020

íllneç.^r D 6 Sozz.a

(x)
(

(

(

(x)

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.or8.br



Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1'110211994.
Reconhecida Utilidade Públice Federal Decreto Publicado no DOU 17n911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Enlidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06/1212000
CNPJ: 7í.744.00710001{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 CdruÀqq P otrà 3aÀ+ô) , telefone(R) ?ilEF- 
"65+ ,

responsável pelo aluno(a) ÊlÁr^n t3n^lm ?*'tq\ . declaro ter
recebido da Associação Renascer J- cestas de alinientos não perecíveis, l- sacolas de

legumes o-, .\:uünxqB m.uo-brcnÀ . e

5J Caixa de Leite

) Cobertores

)Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

6z)
(!)

São José do Rio preto, l_AJ 6.J2O2O

Av: AméliaCuryGabriely'T0l -Jardim Soraya-F: (17)32139595 -CEP:15075-220 S. J. doRioPretoSP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br

CENTRO DE REÂBILIIAçÃO E ITITEGRAçÃO



ASSOCTAÇÃ0

DE RrrBrLrrAçÃo r mrrcnnçÃo
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 0510712003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 0611212000
CNPJ: 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 1.9).

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

entrega de alimentos para a família dos atendidos porern, 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 declaro ter

CENTRO

(x)

(\)

recebido da Associação Renascer \ cestas de alimentos não perecíveis, I sacolas de

(

(

(

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

São José do Rio Preto, \ç1çfo1zozo

telefone(]j)

legumes

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.assocracaorenascer.org.br

pelo aluno(a)



ÊÍ-YnssocrncÃo\ (

\r\
CENTRO DE REABILITAÇÃO 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 0510712003
Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçào no 252 de 06/1212000

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.

Eu telefone(
declaro ter

recebido da Associação Renascer i cestas de ali não perecíveis, i sacolas de

(X) Caixa de Leite
( ) Cobertores
( )Agasalhos
(6) Máscaras
(1) Refrigerante

são José do Rio Preto, bJouzozo

/-Qrr= * d\ o ,,^,- ,D traJb*,

responsável pelo aluno(a)

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

e-mail: recepcaofa)associacaorenascer org br Site www assocracaorenascer.orq.br

legumes



frí-tYr-t
AssocncÃo\ a- ^

PTNAÍffP
cEilTRo DE REABtLtTAçÃo r nrrcnnçÃo

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 O5lO7l2OO3

Ceíificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 061'1z2000
CI{PJ: 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 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 U-u-q/bn- telefone([) a'6 à+ - 1f f 3 ,

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

legumes '! +"*^tr)\d.g ilü-'ci B.,J:J

(t)

(r)

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

São José do Rio preto, LCJ j,. /ZOZO

Av: Amélia Cury Gabriel,4701 - Jardim Soraya - F: ( l7) 32139595 - CÉP:15O75220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.orq.br

-t\-

YJtfut a{ttU7,, fu,;,
U,gy



Ã_,
ASSOCIACÃO\ V ^

PINAÍffP
GE]{TR0 0E REABIUTASo E IilTEGRAçÃ0

Declarada de Utililade Pública Municipal Lei no í55 de '1110211994.

Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU OS|OT|2OO3

Certmcado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06/1212000
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 Coronavírus (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 de ã

legumes

telefone(1})
declaro ter

não perecíveis, \ sacolas de
e

(í ) Caixa de Leite
( ) Cobertores
( )Agasalhos
( i ) Máscaras
(,2) Refrigerante

São José do Rio Preto, J!J2O2O

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



^6-,AssocncÃo\ É ^

PTNAÍffP
cErrno DE REAHLrAçÃo r nreennçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5,455 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

Certilicado de Entidadee de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de úl1220OO
CNPJ: 7í.744.007rfi10í.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.

ru [À-J-ih Uo^ fL,.x1 ,telefone(§ràqloqgL{+b
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renasôer --- cestas de alimentos não perecíveis, \ sacolas de

elegumes

(o

({)

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

,á/ta

São José do Rio Preto, :_JJ2O20

á,.t;

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 asscrciacaorenascer org.br
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cErTRo 0E REABTUTAçÂo r nnennÇÃo
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 - Resolução no 252 de 061'1212000
CNPJ : 71.7'14.007/000í -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.

tu -ÍLuJr;, J] ,-.\-r* , Íl-§ L,' ,-yr- '. , telefone(là) 'i''rL '<i-- L>c'Ôc ,

responsável pelo aluno(a) .,{, rt:'..r-, [t'-" ; lt-l *r-$,..s . declaro ter
recebido da Associação Renasóer J cestas de alimentos não perecíveis, I sacolas de
legumes -1, .$-r"ú: -lÇ, ií-r9.r'r L,,r)-,,.l ) e

(l) Caixa de Leite
( )Cobertores
( )Agasalhos
(2) Máscaras
(L) Refrigerante

São José do Rio Preto, 2*JZOZO

Av: Amelia Cury Gabnel,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
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AssocncÃo\ a- - .

PIN^ÍffP
GEirTRo DE REABTUTAçÃo E TilTEGRAçÃ0

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 OS|OT|2OO3

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06,l12f200,O
CNPJ: 7í.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 itens.

terefonefll I qq$6 6q 6rEu

pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer !, cestas de alimentos não perecíveis, 1 sacolas de

legumes e

(x)Caixa de Leite
(1)Cobertores
( )Agasalhos
(r) Máscaras
(i) Refrigerante

São José do Rio Preto, fu Cbzozo

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

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer or8.br
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ASSoctAcÃo\ a- ^

PTNAÍffP
cEl{TRo DE BEABTUTAçÃo E ffÍEcnAçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17l1gl'1997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Cedificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de úl12nOOO
CilPJ: 7í.7104.00710001{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 Xrn,ntn, . *-q- fit.. ú ; ",, rr, Ài- 0\.Vü\/ú/telefone(l] a? t, Sq 616+
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer .\ 'bestas de alimentos não perecíveis, J sacolas de
legu4es e

I !".-tl q\r" "§^' S. -. .' 0

(() Caixa de Leite
(fu Cobertores
( )Agasalhos
(4)Máscaras
(1) Refrigerante

São José do Rio Preto, j/1Ufu1zozo

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.assocracaorenascer.orq.br



cENTRo DE REABtTTAçÃo r mrrcnnÇÂo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 'l7l$gl1997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06/1212000
CNPJ : 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 realízando tal ação.

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

ofertado as famílias tais itens.

eu Í9 ^r./ 8ad--rc. , telefone(.1]) -{:\LqZ-''11<c11
-r.Í----

respoÉsável pelo aluno(a) -lTY{^{o €/r-^^wr-c c),b 5 ,.k)p{^ . declaro ter
recebido da Associação Renascer -L cestas de alimentos não perecíveis, -L sacolas de

legumes s, {^ rÍo.; d.e mÕq B,cs,l

(X)Caixa de Leite

) Cobertores

)Agasalhos
) Máscaras

(1) Refrigerante

São José do Rio Preto, lJr2O2O

*,s'x:'l 
P ' t'

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.associacaorenascer.or&br



Êrr^-tVl-t
assocncÃo\ a- ^

PTN^ÍffP
cEilrno DE REABIUTAçÃo r rurrem$o

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 11/02/í994.
Reconhecida LJtilidade Pública Federal DecÍeto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU O5lOll20O3

CediÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolugo no 252 de CÉ,l12t2OOO
CI{PJ: 71.744.007/000í -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.

F»rru^o a,'oÍtL-"o telefone(§ ' i Í.L'{ e-Zt ":F
responsável pelo aluno(a) declaro ter
Eu

recebido da Associação Renascer I cestas de alímentos não perecíveis, I sacolas de
legumes :, *f,-*.1-a'. ( (,i; I Y \Lh6Ec':1 | e

(\)Caixa de Leite
( ) Cobertores
( )Agasalhos
(X) Máscaras
(X) Refrigerante

São José do Rio preto, XJJ L JZOZO

Av: Amelía cury Gabriel,470l - Jardim soraya - F: ( l7) 32139595 - cEP:15075-220 s. J. do tuo preto sp-
e-mail: recepcao@xsociacaorenascer.org.br Site www.assocracaorenascer.orq.br



,-O-t
AssoctAcÃo\ a- ^

PTNAÍffP
CE}IIRO DE REABITÍTAçÃO E I]ITEGRAçÃO

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

Certificado de Entidades <le Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06,11212000
CNPJ: 7í.7rll.007r(Xxlí -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 frr:.tor-u,c.jLo Vu,r,"ix Pirtr-\ , telefone(l}) qiz+6 - 3gfd
responsável pelo aluno(a) Ai<.L'u-,lr'-r-o,'^- I vrirn-r'il4-\. . declaro ter
recebido da Associação Renascer J cestas de alimentos não perecíveis, I sacolas de
legumes .l {-"rtru» cl,ETn€sq g6sil

(X') Caixa de Leite
( ) Cobertores
( )Agasalhos
({ Máscaras
(X) Refrigerante

São José do Rio preto, Lrl-,{: JZOZo

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 rvww.associacaorenascer.org.br



Declarada de Utilidade Públic€ 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 0510712003

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06/1212000
CNPJ: 7í.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 obrigaçôes 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 horárío normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

telefone( {u g s? à --q5e1
A-rr"oÊo-.n., Q" Yfrlntrn"ú , declaro ter

l,
recebido da Associação Renaster I cestas'de alimentos não perecíveis, j- sacolas de
legumes -u Qr,t tfnr cLo-fnrrrc B"diL

(I) Caixa de Leite
( ) Cobertores
( )Agasalhos
( ) Máscaras
(,J Refrigerante

São José do Rio preto, );:J L JZOZO

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 uqry-asssc1asaele!êsçc1p4.b

CENTRO DE REABILITAçÃO E INTEGRAçÃO

Eu

responiável pelo aluno(a)

e



Êrr-lvl-r
msocncÃo\ a- ^

MNAÍffP
cElrTRo DE REABTLTTACÃo e nrremçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 3í55 de 1110211994.
Reconhecida Ljtilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 0510712003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolucrâo no 252 de 06/12t12000
GNPJ: 7í.7'14.0071000í {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 -Yf[irw,rs a:i]oi,'LL,<> ,. Lr.-> '>,in -K;^: , telefone(í]) , \'1ÍC]-' . 6ri li
responsável pelo aluno(a) I Lr,tu-lt,r', Yar''',u l. il[r -ii'n-l.L.r . declaro ter
recebido da Associação Renascer X cestas de alimentos não perecíveis, -l sacolas de

legumes e

_[",,Íf.., .-lv 1n3:,4 fru:.,J

(\)Caixa de Leite

) Cobertores

)Agasalhos
) Máscaras

(1) Refrigerante

São José do Rio

Av: AméliaCuryGabriel,47Ol -JardimSoraya-F: (17)32139595 -CEP 15075-220 S.J.doRioPretoSP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br



1,-gL,
AssocncÃo\ a- ^

PTNh\ÍffP
GEilTRO DE REABILITAçÃO E IIITEGRAçÃO

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 3455 de 11102119%.
Reconhecida utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 0510712003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06,112D000
CNPJ: 7í.744.00710001{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

responsável pelo aluno(a)
recebido da Associação

- 

cestas de alimentos não perecíveis, J sacolas de

elegumes

declaro ter

(x ) Caixa de Leite
(() Cobertores
( )Agasalhos
( ) Máscaras
p ) Refrigerante

São José do Rio Preto, )llg|zozo

D/-L('

Av: Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F . (17) 12139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-

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



,^-o_,
AssocncÃo\ a- ^

PtN^ÍffP
cExTRo DE REABTUTAçÃo r nrmnnçÂo

Dedarada de Utilitlade Pública Municipal Lei no t455 de 1ÍO2l1994.
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 OOl12f2OO0
CI{PJ: 7í.744.007rü}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 f , ., -r^ ^.-- /\ \,.n;, C rl, 
'i},r'u(rr

responsável pelo aluno(a) L\r ia; Ér ^,rn^. cLÉ

terefone(ft) 7? I 1b\7 ÁZ .

declaro ter
cestas de alimentos não veis. r sacolas de

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

(x)
(

(

(

()

recebido da Associação

São José do Rio Preto, l)Jph/2120

çnC ,{^ c^,-,r- A I c* .r.pfi. 
^ ,.*

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



cElrTRo DE REABTUTAçÃo E rilrEGRAçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 111021'l994.
Reconhecida t tilidade Pública Federal Deqeto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 0510712003

Certificado de Entidades de Fins Filantópicos - Resolucfio no 252 de 06/122000
CNPJ: 7í.74f .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.
Assím que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

Eu iq. C. i YY\Jg telefone(§ q«(l-ql<O
responsável pelo aluno{a) declaro ter
recebido da Associação Renascel -L cestas de alimentos não perecíveis, I sacolas de
legumes'*l: Jl.^-fu.,r L9 rYls'q B'*:.( e

à Caixa de Leite

)Cobertores
)Agasalhos
) Máscaras

(k)Refrigerante

São José do Rio Preto, fiJ=JZOZO

Av: Amélia Cury Gabriel4701 - Jardun Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-nrail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.orq.br


