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cEl,rTRo DE REABTUTAçÂ0 E tilIEGR/lçÃo

Declarada de Utili«tade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida üilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 171091'1997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N." 532 Publicado no DOU O5lO7l2OO3

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06/1212000
CNPJ: 7í.7'14.0071000í-66

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

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (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({}) Qqu+o«q?l .Eu

pelo aluno(a)
recebido da Associação Rena

legumes

declaro ter
t s de alimentos não i, J sacolas de

k)Caixa de Leite
(y ) Cobertores
( )Agasalhos
( ) Máscaras

[,1) Refrigerante

São José do Rio Preto, lJ!bJ2O20

Av: Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preúo SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br
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cENTRo DE REABTLTTAçÃo r mrrcnnçÃo
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 11102|1994.

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

Certificado de Entidadês de Fins Filantrópicrs - Resolução no 252 de 0611212000
CNPJ: 7í.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
famílías dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 19).
Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

entrega de 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 famílías tais itens.

Eu telefone(' - ) 1'1 \ O$ 257 í
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação 'cestas de alimentos não perecíveis, -| sacolas de
legumes

(i
(

(

(

(v

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

do Rio Preto, , J202O

Av: Amelia Cury Gabriel,470 I - Jardim Soraya - F: (17) 32139595 - CEP: I 5075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail. recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer org.br



Declarada de Utili'lade Pública Municipal Lei no 5455 de 11l02l1gg4.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17109/1 997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 0510712003

Certificado de Entidadês de Fins Filantrópicos - Resoluçáo no 252 de 0611212000
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 que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

Eu telefone( '-. ) 4qz 6+ s1t 1 .

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

I iln-\,a'.' ài. rtni^na- ô n -:,.' D-
t'

(.. ) Caixa de Leite
({ )Cobertores
( )Agasalhos
(v ) Máscaras
(ç)Refrigerante

José do Rio Preto, IpJfiUZOZO

Av: AméliaCury Gabriel,470l - Jardim Soraya- F:(17) 32139595 -CÉP 15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www associacaorenascer.org.br
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GENTRo DE REABTLTTAÇÃo E llTEGRAçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5,455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicâdo no DOU 1710911997 .

Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/0712003
Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçã o no 252 de 06/1 2/2000

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

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

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

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

presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.

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

ofertado as famílias tais itens.

Eu

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

legumes

teleÍonec) 31r,! 1o t tl
declaro ter
sacolas de

e

ç.
(

(

(

((

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

São José do Rio Preto, &Jt9/2O2O

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
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Declarada de Utilidede Pública Municipal Lei no tí55 de 1110211994.
Reconhecida utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 'l7l09l'1997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU OSnlDO03

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06,11212000
CNPJ: 7í.7'14.007rfi!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.

terefone(.tk1 -t q Z ko Q6 z .Eu

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

legumes frutas MESAdo

declaro ter
sacolas de

BRASIL

(-)Caixa de Leite
( ) Cobertores
( )Agasalhos
('<') Máscaras
(- ) Refrigerante

São José do Rio Preto, :J2JZOZO

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

e-mail: recepcao@associacaorenasoer.org.br Site www.assoc iacaorenascer.org.br
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rEl{TRo DE REABTLTTAçÃo r rurrennçÃo

Declarada de Utilldade 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 06/1212000
CNPJ: 7't.74f.007r0001 -66

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

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 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 terefone(filiTflt a 17oq ,

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

do MESA BRASILlegumes e frutas

responsável pelo alurio(a)

H)

(d

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

SãoJosé do Rio Preto, JJ2O20

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.or&br
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cENTRo DE RrrBuTAçÃ0 r nnennçÃo
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.

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

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 0611212000
CNPJ: 7í.7,14.007/0001 -66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renâscer 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.

5s "rr,' .. l-., ,' r.:, , telefone(i t-) t{tr \.,',."
responsável pelo aluno(a) ii].n-[ilÀ ,1tl) :-,:'rri§l) . declaro ter
recebido da Associação Renascer !- cestas de alimentos não perecíveis, -L sacolas de

legumes e frutas MESA BRASILdo

(x)

(x,

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

São José do Rio Preto, kJ:iJZozo

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

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site wwu'.assoctacaorenascer org.br



Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no !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

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06,11212000
CNP J: 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 famílias tais itens.

telefone(l)) e"kí',cm túE fin* .

responsável pelo aluno(a) -l-r',rl-à:: ,?-u"l,co- T.;<tÍtcr . declaro ter
recebido da Associação Renascer A- cestas de alimentos não perecíveis, -L sacolas de
legumes e frutas do MESA BRASIL

(À) Caixa de Leite
(X) Cobertores
( )Agasalhos
( ) Máscaras
(;) Refrigerante

São José do Rio Preto, \:JI|JZOZO

Pt»Vta Lol»lrcos t n*+AN i/

Av: Amélia Cury Gabriel,47Ol - Jardim Soraya - F: ( l7) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do tuo Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site wvw.assocracaorenascer.ore.br

Eu mÔl\^§,/uouLu -ilcerrc,



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

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06,112D000
CNPJ: 7í.744.0071000í.ô6

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 telefonedi) q 8g tL+q t) ,.
responsável pelo alunó(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer I cestas

legumes e frutas
não perecíveis, \ sacolas de

MESA BRASILdo

(/)Caixa de Leite
( )Cobertores
{ )Agasalhos
(l) Máscaras
(y ) Refrigerante

São José do Rio Preto, trrlpyJzOzO

Av: Amélia Cury Gabriel,4701 - Jardim Soraya - F: ( l7) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-

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

CEilTRO OE REABILITAçÃO E IIIIEGRÂçÃO
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GENTR0 DE REABTUTACÃO r nnCnnçÃO

Dedarada de Utililade Pública Municipal Lei no 3í55 de 11102119%.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicedo no DOU OSíOT|2OO3

Certificado de EntUades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de Cf,1122000
CNPJ: 7í.744.0071000166

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(9 q qgootLo?
responsável pelo aluno(a) {i^,,-hlxz-n r} r ,..r. ,4,r.d . declaro ter
recebido da Associação Renasce r L cestas de alimentós nào perecíveis, -!- sacolas de
legumes e frutas do MESA BRASIL

(-.1) Caixa de Leite
( ) Cobertores
( )Agasalhos
(. ) Máscaras
(< ) Refrigerante

São José do Rio Preto, )JJ2O2O

Ç,''t ..--./--* -"-n-. , ,^ l4

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

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br
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cErTRo 0E REABr[rrAçÃo e nrccnnçÃo

Declarada de UtilkJade 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

CeÍtificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo f 252 de 06,112n000
CNPJ: 7í.7rí4.0071000íS8

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 i'-n -,l-r L, f .onon -.-g , telefone(l) 'i tl i ..\ + iii tí r; ,

responsável pelo aluno(a) \.; r - r..,.-,,-{ ,,l ,. --n I i-í2, declaro ter
recebido da Associação Renascer lt cestas de alimentos não pêrecíveis, 4- sacolas de
legumes e frutas do MESA BRASIL

( <) Caixa de Leite
(. ) Cobertores
( )Agasalhos
( ,) Máscaras
(i)Refrigerante

São José do Rio Preto, ' ,_jlJ2O2O

Av: Amelia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: ( 17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Río Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site ww.associacaorenascer.orq.br
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cENTRo DE REABTLTTAçÃo E NTEGRÂ60

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Públi€ Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 0510712003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - ResoluÉo no 252 de 06/12t2000
CNPJ: 7í.7't4.007r000í {ô

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 obrígações 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 t§ Coü Mç T 
^,-'*noresponsável pelo aluno(a) h,.i-"",-,, r -\+2.+^, r ,c 

í r,,r ú- 4",^^ ^,n^,Q. 
declaro ter

recebido da Associação Renascer ! cestas de alimentos não perecíveis, \ sacolas de
legumes e frutas do MESA BRASIL

(> ) Caixa de Leite
( ) Cobertores
( )Agasalhos
(a ) Máscaras
(:. ) Refrigerante

São José do Rio Preto, :JJ2O20

-ár-4, Srru D

Av: Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP15O75-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br
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CEilTRO DE REÂBITÍAçÃO E IIITEGRACÃO

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1'110211994.
Reconhecida utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Dedarada de Utilidade Pública Estiadual N,o 532 Publicado no DOU 0510712003

Certificado de Entidadês de Fins Filentrópicos - Resolução no 252 de 0É,1122.000
CNPJ: 7t.7'!1.007/0001ó6

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) declaro ter
recebido da Associação Renascer

legumes e
_ cestas de alimentos não perecíveis, 

- 

sacolas de

frutas do MESA BRASIL

(*

(v

)Caixa de Leite

) Cobertores

)Agasalhos
) Máscaras

) Refrigerante

são José do Rio pr"o,fgJ oÉ/zozo

Av: Amelia Cury Gabriel,47Ol - Jardim Soraya - F: ( l7) 32139595 - CEP15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.assocracaorenascer.ors..br

telefone(À| aqzi 7 ]zo É,
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AssocrAcÃo\ J- ^

PTNh\ÍffP
cENTRo DE REABTLITAçÂo r nrrennçÃo

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

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252de 06/122000
CNPJ: 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 qqL2
responsável pelo ) declaro ter
recebido da Associação Renascer

legumes e

cestas de alimentos não rrecíveis, _ sacolas de
MESA BRASILf*t.t do

i ) Caixa de Leite

) Cobertores

)Agasalhos
) Máscaras

v) Refrigerante

são José do Rio Preto, LUSibroro

Av: AméliaCury Gabriel,47Ol - Jardim Soraya- F: (17)32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preo SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site wu'w.assocracaorenascer.ore.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 0510712003

Certificado de Entidades dê Fins Filentrôpicos - Resoluçâo no 252 de 06/1212000
CNPJ: 71.744.007/0001-66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com a comunidade em geral e tem conseguído 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.

gu luitLl( Íi",-f- Ll,; ü(.ir . telefone( A) -\'(i 15 1n3 I

responsável pelo aluno(a) \.r,itr itricr- . declaro ter
recebido da Associação Renascer l- cestas de alimentos não perecíveis, _ sacolas de
legumes e frutas do MESA BRASIL

(\1 Caixa de Leite
({) Cobertores
( )Agasalhos
({ Máscaras
(\) Refrigerante

São José do Rio Preto, lil2J2O2O

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.org.br
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PTNh\ÍffP
cEilTRo DE REABTLITAçÃo r runennçÃo

Declarada de Utiliílade 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 O5l07l2OO3

Certificado de Entidedes de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06,n2n000
GNPJ: 71.7'&1.00710001{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.

,4,'
eu ,!lt^àw Ç ,v*-Ar',t o d.' Co^ct.rcç,xelefone(f)
responsável pelo aluno(a) *^r .,.{ - c.trt a - / r. *.
recebido da Associação Renascer

legumes e

qq'LLT 562 í1.

declaro ter
{ cestas de alimentos não perecíveís, -= sacolas de

frutas do MESA BRASIL

(

(

(

(

(

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

ípr"to€rJ{zízozo

Av: Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15O75-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site ww.associacaorenascer org.br



ASSOCIAÇÃO

DE REABILITAçÃO E INTEGRAçÃO

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

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo no 252 de 06112f2000
GNPJ: 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 t9).
Lembrando as famílias beneficiadas que não faz parte das obrigações da instituição a

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

ofertado as famílias tais itens.

CENTRO

fu trnx, f,^rr P.i r in.Vl , telefone(§ \r?,i t t^? I

responsável pelo aluno(a) F ,,n rnt.-:).ú ÇrlÉ..ir:, , declaro ter
recebido da Associação Renascer _ cestas de alimentos
legumes e frutas do

não perecíveis, _ sacolas de
MESA BRASIL

(v )Caixa de Leite
( )Cobertores
( )Agasalhos
(< ) Máscaras
(. ) Refrigerante

São José do Rio Preto, ,J2O20

Av: Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: (17) ]2119595 - CEPI5075-220 S. J. do Rio Preto SP-

e-mail: recepcaoín)associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br
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PTNAÍffP
cENTRo DE REÂBtLrrAçÃo E TITTEGRAçÃo

Declarada de Utilklade Pública Municipal Lei no 5455 de 11io?/1994.
Reconhecitla LJtilidade Públie Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU O5n7nOO3

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06,11212000
CNPJ: 71.744.0071000146

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.

telefone(()l aq t lt-62íi .

responsável pelo aluno(a) 
'' 
l ,,.r7i.u^ 1r, i , 

^r 
,' . declaro ter

recebido da Associaçao à"nã."IIãstas de alimentos não perecíveis, i sacolas de
legumes e frutas do MESA BRASIL

Eu

("{)Caixa de Leite

) Cobertores

)Agasalhos
) Máscaras

(.. ) Refrigerante

São José do Rio Preto, :)LJzAzO

Av: AmeliaCury 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.ore.br



recebido da Associação Renascer

legumes e

ASS0CTAQÃo

frr.rt.r do

perecíveis, : sacolas de
MESA BRASIL

]'..r{ .)
cEl.tTRo DE REABTLTTAÇÃ0 E TNTEGRAçÃo

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
Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 0611212000

CNPJ: 71.7114.007/0001 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 telefone(i? | qq ^Lq+ z\q q
responsável pelo aluno(a) declaro ter

cestas de alimentos

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

São José do Rio Preto, JJ2O20

ú'*2* I Vo.Y-*çz

Av: Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya- F: ( l7) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-maíl: recepcao@associacaorenascer.org.br Site wu'w.associacaorenascer org.br
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cElrrRo or nemn nnçÃo E mrEcRAçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no í55 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Dedarada de Utilidade Públií:a Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06/122000
CNPJ: 71.744.0071000í{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.

Qirl^rjt -r.
qk-

responsável pelo aluno(a)
recebido da Associação Renascer ,l cestas de alimentos
legumes

telefone(§ f,cit ec\ - Z1C-r
declaro ter

não perecíveis, I sacolas de
e

(X)

m

(

(

(

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

São José do Rio Preto, Y)JSJ2O20

Av: Amelia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya- F: (17)32139595 - CEP:I5O?5-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org. br Site wwu.assoc iacaorenascer.orq.br

Eu
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PTNAÍffP
cEnrno DE REABTL]TAÇÃo E rilrEGRÂÇÃo

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 Enüdades de Fins Filantrópicos - Resolução n" 252 de O6l12n0n/O
CNPJ: 7í.7{4.0071000í66

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 devído 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 'YnGlJb H O']'.,e. telefone((I; 1'1 \61- Zl-Cí: .

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

legumes e

Caixa de Leíte
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

(x)
(

(

(

(x)

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 wurv.assoc iacaorenascer.org.br
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PIN^ÍffP
cElrTRo DE REABTTTTAçÃ0 r mrremçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida tJtilidade Públie Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU OSlOTl2OOg

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo no 252 de úfi212000
CNPJ: 71.7114.0071000í 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 famílías tais itens.

Eu 
-Trq^à q g' tt- telefone(t) ) qq \6q- L.tlc 5 .

1- cestas de alimentos não perecíveis, -l sacolas de
e

responsável pelo aluno(a) ko.,^í\.,.-tX, B iQ-u.ru^lJ , declaro ter
recebído da Associação Renascer

legumes

p() Caixa de Leite

)Cobertores
)Agasalhos
) Máscaras

(X) Refrigerante

São José do Rio Preto lal GJzozo

-rt/0n"0_ Otr
t^ca

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 ww.associacaorenascer.orq.br
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PTNAÍffP
cElrTRo DE REABtrnÂçÃo r nrennçÃo

Declarada de UtilUade Pública Municipal Lei no 5455 de 1í102/1994.
Reconheclla Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU '1710911997.
Declarada de Ulilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU O5lO7l2OO3

Certificaclo de Entidades de Fins Filantópicos - Resolução no 252 de 06/1212000
CilPJ: 71.7'14.0071000í.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, 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 ll\v'rk-: lf r--il= , telefone(lf) r.'.tlC'"i -Z'Lua ,

responsável pelo aluno(a) -li"-',''-^ri 
-'-.-f-i','s 

-Ê'^,-l 
'-r . declaro ter

recebido da Associação Renascer l- cestas de alimentos não perecíveis, I sacolas de
legumes e frutas do MESA BRASIL

(\)Caixa de Leite

)Cobertores
)Agasalhos
) Máscaras

(.y) Refrigerante

São José do Rio Preto, .LC1121zOzO

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 org.br
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PTNAÍffP
cExIRo oE RzurLnAçÃo e mnonnçÃo

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

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06/1212000
CilPJ: 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 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.

ru tnürtjq l{enn^,g/-^-,.- j}Q,.. - - .tetefone(l]) 'r'a(69-azcí:..
responsável pelo aluno(a) declaro ter

I cestas de alimentos não perecíveis, -i- sacolas de
frutas do MESA BRASIL

recebido da Associação
legumes e

ffi Caixa de Leite

)Cobertores
)Agasalhos
) Máscaras

(\) Refrigerante

São José do Rio Preto, \,r;JzoZO

Av: Amélia Cury Gabriel,4701 - Jardim Soraya- F: ( l7) 32139595 - CEP:I5075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcaoí@associacaorenascer.org.br Site wwu.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 0510712003

CertiÍicâdo de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo no 252 de 06h2n000
CNPJ: 7't.74[.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 atendídos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.

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

ofertado as famílias tais itens.

eu Tu*n- .ç, N^.or L'illp- 
l,

telefone(Q) qqz qqb+6
responsável pelo aluno(a) Ji , trÀ úl
recebido da Associação Renascer

legumes e frutas

declaro ter
não perecíveis, _ sacolas de

MESA BRASIL

s de alimentos
do

(

(,
(

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

('")
(r)

São José do Rio Preto, jLJu ú/2020

Av: Amelia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: (11) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site w associacaorenascer.ore..br

GENTR0 DE REABTLTTAÇÃo E TNTEGRACÂ0



0ENTR0 DE REABtLtTAçÂo r nrrcnnçÂo
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 O5lO7l2O03

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 0611212000
CNPJ: 71.7,{4.007/0001 {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 0.t^.x-.1fu. Ca L" telefone(là 4L 4 G L\'Á 6
responsável pelo aluno(a) ,.',)'v,,a ,J i ,'o,k-,r- , declaro ter
recebido da Associaçao à"nm."lf-."stas de alimentos não p"r".í*it, -§- sacolas de

legumes e frutas do MESA BRASIL

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

{ç.) Refrigerante

São José do Rio Preto. tt , lt,t-lz|z1.+-

Av: Amélia Cury Gúriel,470l - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP 15O75-220 S. J. do Rio Preto SP-

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.assoctacaorenascer.org.br
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cElrTRo DE REABTLTTAçÃo r rurrcmçÃo
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de '1110211994.

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

CeíiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06/1212000
CNPJ: 71.744.00710001 .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.

Eu Ç rrU,*"i:.l"r." 0-l hf^,.u} telefone(lf) q iq1 b7 64 )].
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer \ cestas de alimentos não perecíveis, \ sacolas de
legumes e frutas do MESA BRASIL

(x

)Caixa de Leite

) Cobertores

)Agasalhos
) Máscaras

) Refrigerante

são José do Rio Preto, l)J ;-Jzozo

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 wwr,v associacaorenascer org.br
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PTNAÍ(IP
cENTRo DE REABTLTTAçÃo e nnennçÃo

Declarada de Utilidedê Pública Municipal Lei nô í55 de 1'l102/1994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certiftcado de Entidades de Fins Fihntrópicos - Resolução no 252 de O6n2nOOO
CNPJ: 7í.744.0071000146

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

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

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

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

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

ofertado as famílias tais itens.

Eu

responsável pelo aluno(a)
recebido da Associação Renascer \ cestas de a
Iegumes e frutas

não perecíveis, -( sacolas de
MESA BRASILdo

declaro ter

(

(

(

(

Caíxa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante(t)

São José do Rio Preto, t;J;_J2O2O

QwrtT /,2..,r,.^

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

e-mai[: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br



ASSOCIACAO- (

,{
0ENTR0 DE REABTL|TAÇÃ0 E TNTEGRAÇÂo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 11102|1994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17109/,1997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU OSlO7l20O3

Certificâdo de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo n" 252 de 0611212O00
CNPJ: 7í.7'14.007/0001 -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, 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(il) q(,{ 0oâq 6q,
declaro ter

recebido da Associação Renascer \ cestas de alimentos não perecíveis, \ sacolas de
MESA BRASILlegumes e frutas do

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

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

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

responsável pelo al



,-6-t
ASSoctAcÃo\ J- ^

PTNAÍffP
oENTRo DE REABTUTAçÃo E TNTEGRAçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1Í102/1994.
Reconheckla üilidade Públií:a Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Dedarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05n7n003

Certificedo de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 0É,112n000
CNPJ: 7í.7rli[.0071000í .66

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

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

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

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

Eu telefone(Q) qq+lq alqL .

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

legumes e
_ cestas de alimentos não perecíveis, _ sacolas de
frutas do MESA BRASIL

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

São José do Rio Preto, ,J2020

Av: Amélia Cury Gabriel,47Ol - Jardim Soraya- F: ( l7) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site w.associacaorenascer org.br



kJgl-,
nssocncÃo\ lí ^

PtN^ÍffP
cElrTR0 DE REABTLTTAçÃo E TilTEGRAçÃ0

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei n" 3455 de 11l0âl19g4.
Reconhecida Utilidade Públkx Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Dedarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicedo no DOU OS|OTl2OOg

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de Od12n00O
CNPJ: 7í.7r0'f.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 icif,r ',-v,t lv-<',rú r^ro!ór . telefoneLp) %1 61\VG \
responsável pelo aluno(a) f-n; t^a'+ '\ ,<a't t',4 -\4p \4i . declaro ter
recebido da Associação Renascer \ cestas de alimentos não perecíveis, i sacolas de

legumes e frutas do MESA BRASIL

( ) Caixa de Leite
( . ) Cobertores
( )Agasalhos
( < ) Máscaras
(*. ) Refrigerante

São José do Rio Preto, IUJpL/zozo

,lcr^ , P|a,- r-d'u

Av: Amelia Cury 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



ASS0CTAÇÃ0'
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\
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cEilTRo DE REABILITAÇÂ0 E NTEGRAçÃ0

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

Certificado de Entidades de Fins Filankópicos - Rêsoluçào no 252 de 0611212000
CNPJ: 71.744.007/000í So

Diante da necessidade de muitas famílias, a Assocíação 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 pâra 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(:ll) q TYzT t ql6Eu

responsável pelo aluno(a)
recebido da Associação Re

legumes frutas do MESA

declaro ter

BRASIL

cestas de alimentos perecíveis, ! sacolas de

(x

)Caixa de Leite

) Cobertores

)Agasalhos
) Máscaras

) Refrigerante

São José do Rio Preto, JJ2O20

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



fr.'^'x
cEt{TRo 0E REABIUTÂçÃo E !}{TEGRÂçÃ0

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17l0gl1997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 0510712003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06/1212000
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 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 rwi ç0^l 0, I D^^.rr !i fr"'ru,^+r, telefone(§)
responsável pelo aluno(a) '-yrn t-ni-,(-r7 P c ur.-u-.,-tf,- . declaro ter
recebido da Associação Renascer \ cestas de alÍmentos não perecíveis, ! sacolas de

legumes e frutas do MESA BRASIL

( )Caixa de Leite
(y')Cobertores
( )Agasalhos
(v)Máscaras
(y)Refrigerante

são José do Rio Preto, Jg-lgizozo

Av: Amélia Cury Gabriel,470 l - Jardim Soraya - F: ( 1 7) 321 39595 - CEP:1 5075-220 S. J. do Rio Preto SP-

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site wwr,l.associacaorenascer.orc.br



Êrr-f*r
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PINh\ÍffP
cElrTRo DE REABTLTTAçÃo r uncmçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecide Utilidade Pública Fêderal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N." 532 Pubticado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06,n2nOOO
CNPJ: 71.7r14.007r000t{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 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.

. I ^! ,i.^ -,n^r-,^ d ,., Q o- 
' 
l.n telefone(ft| Qa io() 6o'L'7 .Eu

responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer \ cestas de alimentos não perecíveis, I sacolas de
legumes e frutas do MESA BRASIL

(/
((

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

São iosé do Rio Preto, kúLfu/àOàO

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 wwrv.associacaorenascer.org.br



,^O-,
ASSoctAcÃo\ J- ^

PTNAÍffP
GEilTRo DE REAETLLAçÃ0 Ê HTEGRAçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1'l102/1994.
Reconhecida Lltilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17109/1997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU O5lO7l2OO3

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de Cf,1122:000
GNPJ: 7í.744.00710001-66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
ações com â 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 3g"l!^, P-u.Lu.rc
responsável pelo aluno(a) 'P,r-ub.g ,ln 5 C,.n\l"n' g

telefone(i}) 
"161? 

- Lq {3 ,

, declaro ter
recebido da Associação Renascel -L cestas de alimentos não perecíveis, f* sacolas de
legumes e frutas do MESA BRASIL

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

São José do Rio Preto, -:J _L:/2020

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

Qrç, -çr, C n ',^-,
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AssocncÃo\ a- ^

mN^ÍffP
cEilTRo DE REÀBTHTAçÃO r UrrCmCÃO

Dedarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 11/02/1994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU OSIOTDAO3

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçào no 252 de 06/1212000
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 cenárío 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 -Vi^-ldu,- d.o @*o telefone(ft) 'i( ( ]'i- 'ic; f i .

responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renasce r J c"êt.t de alimentos não perecíveis, .-l sacolas de
legumes e frutas do MESA BRASIL

(

(

(

(

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerantek)

São José do Rio Preto, 9J/JÀO2O

Av: Amelia Cury Gabriel,4701 - Jardim Soraya- F: ( l7) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site ww'.associacaorenascer org.br

r/.(,L 6 T:ü ;,. c -+
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PTNAÍffP
cEl{TRo DE REAEILLAçÃo E rilrEGRAçÃo

Decfarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17l0gl19g7.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06,112n000
CNPJ: 71.7'14.0071000í {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 gue retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

Eu ./,.-.r,uh, T cto S,,Xr',o CorcL,c,l , telefone(\l) ''i\(lJ- )3li
responsáíel pelo aluno(a) L)"^r'o B-,-ti'^-l- L,..lr., Lo . declaro ter
recebido da Associaçao à"n sacolas de

legumes e frutas do MESA BRASIL

(x)

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

São José do Rio Preto, f-t.,/:TJZOZO

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

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.ass<rciacaorenascer.ore.br



cENTBo DE REABTLTTAçÃo r rurremçÃo
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

CêrtiÍicado dê Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 061'1?2000
CNPJ: 7í.744.0071000í48

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

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

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

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

Eu -ri' ;y..,,,ci c t 5 '--i.,i^ !^-c' _. . telefone(l] ) --ltai:, ra

responsável pelo aluno(a) Í.=rG '/.'rc. , [' (L, c r-{.+ . declaro ter
recebido da Associação RenaÉcer J cestas de alimentos não perecíveis, -l sacolas de
legumes e frutas do MESA BRASIL

(

(

(

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerante

(x)

fil

São José do Rio preto, rcJ jéJzo2o

fhinr|o. \ h,*"tp
l

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



^6-,AssocncÃo\:- ^

PINh\ÍffP
cENTRo DE REABTUTAçÃo e nrmnaçÃo

Declarada de Utilldade 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

Cerfficado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06fl22000
CNPJ: 7í.7r14.007r0ülí .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 aluno(a)
recebido da Associação Renascer cestas de alimentos não perecíveis, -[ sacolas de

legumes frutas dO MESA BRASIL

declaro ter

(í) Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras
Refrigerantek)

São José do Rio Preto, WpUZOZO

Av; Amelia Cury Gabriel,47Ol - Jardim Soraya - F: (17) 32139595 - CEP: I 5075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org. br Site www.associacaorenasccr.org.br


