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Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 111021'1994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estaduat N.o 532 Pubticado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de C6,fi2n000
CiIPJ: 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, 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 Gàrti I J.r",no. S.r,.-lr*"r, Ç-Lx terefone t&t qa+^|gqb 5 +.
responsável pelo aluno(a) declaro ter

I rit derecebido da Associação Renascer \ cestas de alimento5 não perecíveis,
pelo MESA BRASIL SESChigiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos

sÃo PAULo.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

ú(l Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras

São José do Rio Preto, fil2Q/ZOZO

Av: AméliaCury Gabriel,470l -Jardim Soraya- F: (17) 32139595 -CEP:15075-220 S. J. do RioPreto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br
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Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Ljtilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CertiÍicado de Entiddes de Fins FilantÍópicos - Resoluçáo no 252 de 0611?12000
CN? Jt 7 1.7 4.0071000í {6

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

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

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

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

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

eu 6,,Q,rvrro d.o $únr- telefone (ll) 'lqLC4 - <ilrç 
.

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

higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA

SÃO PAULO.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, A,rroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

ÉJ caixa de Leite

)Cobertores
)Agasalhos
) Máscaras

eilASrL srsc

São José do Rio Preto, E e .JzozO

I
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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 UtilkJade 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

CediÍicado de Entídades de Fins Filantrôpicos - Resolução no 252 de 06l1f.nc0l0
GNPJ: 7í.744.00710001.66

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

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

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

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

Eu telefone (§
responsável pelo aluno(a) -)r[-

recebido da Associação Renascer 1 cestas de alimentos não perecíveis,

higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA

SÃO PAULO.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Hígiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

LlCaixa de Leite

)Cobertores
)Agasalhos

1) Máscaras

declaro ter

-l xit de
BRASIL SESC

São José do Rio Preto, EJJJ2a2o

Anú{ti Q; q,, w-q^ u"

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

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www associacaorenascer.orq.br
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Declarada de UtiliJade Pública Municipal Lei no t455 de 11N211994.
Reconhecida üilidade Pública Fedêral Decreto Publicado no DOU 171W1997.
Dedarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificatlo de Enüdades de Fins Filantrópicos - ResoluÉo no 252 de ffi/Í22000
CNPJ: 7í.744.007rq)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 telefone (t+) 3. i+ - UC<;
responsáüel pelo àluno(a) ' Ad w fi .l^, C; Bo"tOri . declaro ter
recebido da Associação Renascer -L cestas de alimentos não perecíveis, r Kit de

higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA BRASIL SESC

SÃO PAULO,

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em po, Café, Sal, Massa de

Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

1; Caixa de Leite

) Cobertores

)Agasalhos
) Máscaras

São José do Rio Preto, '* J c JZOzO

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 www.assoctacaorenascer.orq.br
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Declarada de Utiliclacle 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 Entidedes de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06/1212000

CNPJ: 7í.744.0071000,1 -66

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

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

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

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

telefone (l}) 9q z *"11ê .

higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA BRASIL SESC

SÃO PAULO.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, A.rroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

§() Caixa de Leite
(/)Cobertores
( )Agasalhos
(g) Máscaras

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

do Rio Preto, EJúu/zozo

responsável pelo aluno(a)
recebido da Associação j cestas de não perecíveis, i Kit de

declaro ter
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cE[TRo DE REABTUTAçÃo e nrrennçÃo
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 05/07i2003

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06/1212000
CNPJ: 7í.7,14.007/000'l 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 instítuição a

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

Eu telefone (l])
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer \ cestas de alime

.\
não perecíveis, \ Kit de

higiene e limpeza, t sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA BRASIL SESC

SÃO PAULO.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, AÍroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

ffi Caixa de Leite
( )Cobertores
( )Agasalhos

§) Máscaras

São José do Rio Preto, JlJg[Jzozo

Av: Amelia Cury Gabriel,470l - Jardím Soraya - F: ( l7) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br

w
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Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 11n211994.
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 Fans Filentrópicos - Resolução no 252 de O6l12f2OOO
Ci{PJ: 7í.7r14.007r0qrí -66

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

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

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

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

Eu telefone (_)
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer _ cestas de alimentos não s, _ Kit de
higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo

SÃO PAULO.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras

são José do Rio Preto, 1]1l91zozo

MESA BRASIL SESC

k)

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.orq..br
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Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de11102fi994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicedo no DOU 17l0gl19g7.
Dedarada de Utilidadê Públicâ Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidadês de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06,l12n0fl0
CNPJ: 71.744.00710001{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 gue retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser

ofertado as famílias tais itens.

fs ,-..',--, , , It,- ,1., ll; c,,r,.l- , telefone (il) t"'. i c'; t::/tl-
responsável pelo aluno(a) ' -r-.i,,, .úi - '.-r r-u ..*.i Lu -x\tL'F z declaro ter
recebido da Associação Renascer J cestas de alimentos não perecíveis, -r Kit de

higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA BRASIL SESC

SÃO PAULO.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pô, Café, Sal, Massa de

Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

[L) Caixa de Leite
('r ) Cobertores
( )Agasalhos
( ) Máscaras

São iosé do Rio Preto, \! oCJZOzO

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



ASSOCIAÇÃO

cEilTRo DE REABtLtTAçÃo r rurrennçÃo
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.

Reconhecida Utilidade Públice Federel Decreto Publicado no DOU 'l7l0gl1997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CertiÍicado de Entidadês de Fins Filanlrópicos - Resolução n" 252 de 06/1 2/2000
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 funcíonários estão realizando tal ação.
Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

de alimentos não perecíveis,

frutas fornecidos pelo MESA

declaro ter
1 Kit de

--BRASIL SESC

eu Yv.o.n,Jp. l+yrantr,n,tr- =. 
telefone tg 9(íOO ü3 i ( ,

responsável pelo aluno(a)
recebido da Associação Renascer \
higiene e limpeza, \ sacolas de legumes e

SÃO PAULO.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higíênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

X)caixa de Leite

)Cobertores
)Agasalhos
) Máscaras

Av: Amelia Cury Gabriel,47Ol - Jardim - F: ( I 7) 32139595 - CEP: I 5075-220 S. J. do Rio Preto SP-

São José do Rio §b/zozo

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



ASS0CTAÇÃ0

CENTRO DE REABILITAçÃO E INTEGRAçÃO

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17i09/1997.
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
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 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 Sbbq+elv.r.rr.""., Í&nf,s- telefone (l))
C^, Ruworresponsável pelo aluno(a) ffr]

recebido da Associação Renascei -l cestas de alimentos não perecíveis,
higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA

SÃO PAULO.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

(X)Caixa de Leite
( )Cobertores
( )Agasalhos
()ç) Máscaras

São José do Rio Preto, !)-l oe/zozo

declaro ter
-L Kit de

BRASIL SESC

Av: Amelia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - f : ( l7) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do tuo Preto SP-
e-mail: recepcao@assocracaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.orq.br
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PTNAÍffP
cEilTRo 0E REABIUTÂçÃo E NTEGRÂÉo

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

Cedificado de Entkjades de Fins FilanürôÍticos - Resolução no 252 de 06/122000
GNPJ: 7í.?40071000í66

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 (tà 1t^ trq ó1Á +.
responsável pelo aluno(a) i0^ =,.r|a N r ' ;,wc' . declaro ter
recebido da Associação Renascer \ cestas de alimentos não perecíveis, \ Xit Oe

higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA BRASIL SESC

SÃO PAULO.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Café, Sal, Massa de

Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

(X) Caixa de Leite
( )Cobertores
( )Agasalhos
p)Máscaras

São José do Rio Preto, lltútzozo

Eu

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 wurv.associacaorenascer.org.br



,_.6_,
AssocncÃo\ a- ^

PTNAÍffP
cEltTRo DE REABTUTAçÃo e mnennÇÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 11lO2l'19§A.
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 Entidades de Fins Filanúópicos - Resoluçâo no 252 de 0É,l1P,f2$O0
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 atendídos 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? Q )-.^.,<ü-,- 'vr-ntC§ , telefone (l+) .\'1+15 - t1r!. (
respohsável pelo aluno(a) kciue,o Ct\ Sc.tK) r!tr.,,r.r-t'."t: . declaro ter
recebido da Associação Renascer -l cestas de alimentos não perecíveis, -L Kit de
higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA BRASIL SESC

SÃO PAULO.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higíênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

X) Caixa de Leite

)Cobertores
)Agasalhos
) Máscaras

São José do Rio Preto, \+ITXJZOZO

Av: AméliaCury 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



,^-O-t
AssocncÃo\ É ^

PINAÍ(IP
cEttTRo 0E REABTLTTAçÃo E ilTEGRACÃ0

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de í 1/02/1994.
Reconhecida l,nilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17109/1997.
Dedarada de Utilidade Pública Estrdual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CertiÍicado de Entidâdes de Fins Filantrópicos - Resolucfio no 252 de 0f,I12DOO0
CNPJ: 71.7,14.0071000í66

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

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

declaro ter
recebido da Associação Renascer ! cestas de alimentos não perecíveis, \ fit de
higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA BRASIL SESC

SÃO PAULO.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

d1 Caixa de Leite

)Cobertores
)Agasalhos

(Í.) Máscaras

São José do Rio Preto, §1çlrTZOzO

telefone (p)

Av; AmeliaCury Gabriel,47Ol - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 -CEP:I5075-?20 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenarer.org.br

pelo aluno(a)



ASSCCIAÇÂO

\

\
cEr{TRo 0E REABtLtTAçÃo r rurscnnçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no S45S de 1110211994.
Reconhecida Utilidadê Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17t\9l1gg7.
Declerada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Pubticado no DOU 05/07/2003

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de O6t12l2OOO
CNPJ: 71.744.007r00Oí -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 U telefone (-l])
responsável pelo aluno(a) declaro ter

\ Kit de
BRASIL SESC

recebido da Associação S cestas de alimentos não perecíveis,
higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA

sÃo PAULo.
A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leíte em pó, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, A,rroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras

São José do Rio Preto, lL o{alZOZo

(()
(

(

(/

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



ASSCCIAÇÃO

cENTRo DE REABTLITAçÃo r nrrcmçÃo
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.

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

Certiíicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 0611212000
CNPJ: 71.7,f4.007/000í-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 'cgrr,,c Qo d.c &.i.LD- , telefone (+) qqG of - o+ \8',.-
responsável pelo aluno(a) O'wul-^^-,-, Í"r,,Êrü-qlq ,Ic G.^or"- . declaro ter
recebido da Associação Renascer -L cestas de alimentot naã5"t".i*ç L Kit de
higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA BRASIL SESC

SÃO PAULO.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras

00

São José do Rio preto, l+ il SJZOZO

e o-,rt ' %rvn r '
Av; Amelia Cury Gabriel,47Ol - 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



Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Recnnhecida 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 061'1212000
CNPJ: 7í.744.007/0001{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 funcíonários estão realizando tal ação.

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

eu [<rúj-üitt Zr^c2,r..,.2^, ,telefone tÊl 79 l\bbZo3.
responsável pelo aluno(a) C),,cv\a*y k cn.x.rt,l . declaro ter
recebído da Associação Renascer .1 

' cestas de alimentos não perecíveis, L t<it de

higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA BRASIL SESC

SÃO PAULO.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Café, Sal, Massa de

Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, A,rroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras

São José do Rio Preto, §tbíz/2}20

r
(

(

ç/l

Av: AméliaCury 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



^6-AssocncÃo\ a- ^

PtN^Í(tP
cElrrRo DE REABtTÍrAçÃo r mncnnçÃo

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

CeÍtilicado de Entidades de Fins Fihntrópicos - Resolução no 252 de Cf,11212000
CNPJ: 7t.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 í-, -1 x.,-r- § ^x;lv,,9 , tetefone t& \9 tráq (6oQ ,

responsável pelo aluno(a) 0rr , "r,,, c , ,. 1c^ qp.r-ot L'rn1 . declaro ter
recebido da Associação Renascer j' cestas de'alimentos não perecíveis, \ fit de
higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA BRASIL SESC

SÃO PAULO.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitáría.

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

São José do Rio Preto, EJflUZOZO

Av; Amelia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya- F: ( l7) 32139595 - CÊP 15075-220 S, J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer org.br Site www.associacaorenascer.org.br



ASSOCIAÇÃO::.4 \

cENTRo 0E REABTLITAÇÃo r rurrcmÇÂo

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

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06112t2O00
CNP J: 7 1.7 &.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.

5, 'rf.or',rr l-,V:,o -Ticüre , telefone 1§ 'r@§ .lê \?lzií-t
responsável pelo aluno(a) ?,üP flr.,,t{) -\icgrÇ, . declaro ter
recebido da Associação Renascer -l cestas de alimentos não perecíveis, I Kit de
higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA BRASIL SESC

SÃO PAULO.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Artoz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel HÍgiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

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

São José do Rio Preto, l+J CCJ202O

/4/1 /\l í

Av: Amélia Cury Gúrie1,4701 - Jardrm Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15O75-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br



fr
r^-§f-r

AssochcÃo\ a- -

MNAÍffP
cEilTRo DE REAETLTTAçÃO r nnemçÃO

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

Certificado de Entidades dê Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06112f2000
CNPJ: 7í.7'14.0071000í 66

Diante da necessidade de muítas 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 d l) q í( a\162q.Eu

pelo aluno(a) declaro ter
I Kit de

BRASIL SESC

recebido da Associação Renasébr I cestas de aliment o perecíveis,

higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA

sÃo PAULo.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em po, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

tl) cri*. de Leite
( )Cobertores
( )Agasalhos
§1) Máscaras

SãoJosé do Rio Preto, .]f|p/zozo

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



ASS0CTAÇ40

\

cENTRo DE REABTLTTAçÃo E TNTEGRÂçÃo

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

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 0611212000
GNPJ: 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 conseguído 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.

r, Nir\rr"^tn 8'. â 0 .-fu . telefone d2)
responsável pelo aluno(a) T -''\^U .d\ ', C-4,lr ,Í ü \ \^). . declaro ter
recebido da Associação Renascer ) cestas de alimentos não perecíveis, _ Kit de
higiene e limpeza, ) sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA BRASIL SESC

sÃo PAULo.
A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leíte em po, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras

São José do Rio Preto, )al O(e2020

(/)
(

(

(

2,, // (y'zt

Av: Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Prelo SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org. br Site www.associacaorenascer.org.br
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,^-.6-t
AssocncÃo\ J- ^

PtN^ÍffP
cElrTRo DE REABTUTAçÃo E TITTEGRAçÃo

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

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06/122000
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 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.

YA-<J^Dd./9- telefone (§ '11<& - 1a +:
responsável pelo aluno(a) ,r do-r declaro ter

1 rit de
BRASIL SESC

recebido da Associação Renascer I 'cestas de alimentos não perecíveis,

higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA

SÃO PAULO.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

\ Calxa de Leite

) Cobertores

)Agasalhos
\) Máscaras

São José do Rio preto, * 1 A 2Ozo

'V4 ítxr'n' - 4n I n,. f o y' @

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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AssocncÃo\ v ^

PTNh\ÍffP
cEt{TRo DE REABTÍTAçÃo r mnannçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17109/1997.
Declarada de Utilidede Públicâ Estadual N.o 532 Publícado no DOU 05/07/2003

CeÍtificado de Entkiades de Fins Filantrópicos - ResoluÉo no 252 de OOIÍ2âOOO
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 tbl \ ll Z+ttql í ,

responsável pelo r rl""g \l Ç prt-rn'^^",:)-b 5'J úZ , declaro ter
recebido da Associação Renascer t cestas de alimentos não perecíveis, I Xit de
higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA BRASIL SESC

SÃO PAULo.
A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

É)Caixa de Leite
( ) Cobertores
( )Agasalhos
b() Máscaras

São José do Rio Preto, fi1çÇ1zozo

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



ASSoCTAÇÃ0

\
)

cEilTRo DE REABTLTTAçÃo E rr{ÍEGRAçÃo

Declarada de Utilictade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17l1gl19g7.
Declerada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06/122000
CNP J: 7 1.7 &.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 g rar". ej.,V.À TncoplhÇ,u\ - , telefone ( B) qql45 - § 5t
responsável pelo aluno(a) U-uu F OJ,turl-x Ar-LtlaS-- , declaro ter
recebido da Associação Renascer I cestas de alimentos não perecíveis, I Kit de
higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA BRASIL SESC

SÃO PAULO.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Caté, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

) Caixa de Leite

)Cobertores
)Agasalhos
) Máscaras

X

São José do Rio Preto, .1\ A, /zOzo

-C.nCÀc.,.^r. § \.c'.-lr.^":-

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 wurw.assoc iacaorenascer.orq.br
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PTNh\ÍffP
GEilTRo DE REABrrtrAçÃo E TITTEGRAçÃo

Dedarada de Utilllade Pública Municipal Lei no í55 de 11102119!A.
Reconhecida tJtilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17109/1997.
Declarada de Utilidade Pública Estrdual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CeriiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06h2f2000
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 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 horárío normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

Eu terefone (El q1L0\6leo
declaro ter

recebido da Associação Renascei' \ cestas de alimentos não perecíveis, \ fit de
higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA BRASIL SESC

SÃO PAULO.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

)Caixa de Leite

)Cobertores
)Agasalhos
) Máscaras

São José do Rio Preto, E/ O,UZOZO

,*ll U

É

responsável pelo aluno(a)

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



ASS0CiAÇÃ0

\)
CE]ITRO DE REABITITAçÃO E II{IEGRAçÃO

Declarada de Utilidade Pública Municlpal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17109t1997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CertiÍicaclo de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo 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 TÊ 1grnrq Ao Rnli:rtq -fr€k> telefone (r*) qt1-6q-<{q\f
responsável pelo aluno(a) -fYq,\!c Gj'q^clr: Cr3 -j /]CI',iL\ . declaro ter
recebido da Associação Renascer -L cestas de alimentos não perecíveis, J Kit de
higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA BRASIL SESC

SÃO PAULO.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em po, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel HigÍênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

X)Caixa de Leite

) Cobertores

)Agasalhos
) Máscaras

São José do Rio Preto, L\oçlzozo

*'G
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
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MNAÍffP
cEurno DE REABILTTAçÃo r NTEcRAçÃo

Declarada de UtilUade Pública Municipal Lei no 5455 de 1'|'02fi9%.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17109/1997.
Declarada de Utilidade Pública Estrduat N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrôpicos - Resolução no 252 de ffih2nOOO
CI{PJ : 7í.744.0071000í 66

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

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

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

ru §e h^arr ^rr^, , c[-t lni^,t-V.. . telefone tl]l lqZ+Ç t+ql.
responsável pelo aluno(a) \J ' r ,., ,'ü-( C, .i ,r tl.nr.r.r 

" r, '. . declaro ter
recebido da Associação Renascer I cestas de alimentos'não perecíveis, I fit de
higiene e límpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA BRASIL SESC

sÃo PAULo.
A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em po, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Hígiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

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

Ç) Máscaras

São José do Rio Preto, NO//ZOZO

<!.) ,r g4,7r,,

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



ASS0CIAÇÃ0

I
cEilTRo DE REAB|LITAçÃ0 E ITTEGRAçÃo

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 Pubticado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06/1212000
Ct{PJ : 7'1.744.0071000í -66

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

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

Eu Ci;inap V'OJ. 'Wr.,a,narx 6r:rur'r.r.,.^..ri , telefone (l])
"« 

la\ tt, )6 ,

responsável pelo aluno(a) C,"nrl^eí rryw'V,- Ç"a.l, -l;L . declaro ter
recebido da Associação Renascer \ cestas de alimentos não perecíveis, 1 fit de
higiene e limpeza, 

- 

sacolas de legumes e frutas fornecídos pelo MESA BRASIL SESC

sÃo PAULo.
A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em po, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

)Caixa de Leite

) Cobertores

)Agasalhos
) Máscaras

São José do Rio Preto, p_19{rlzozo

k

Av: Amelia Cury Gabriel,47O I - Jardim Soraya - F: (17) 32139595 - CEP: I 5075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.assoc racaorenascer.org.br
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MNAÍffP
GE}IIRO DE REABITITÂçÃO E IIIIEGRÂçÃO

Declarada de Utilidedê Pública Municipal Lei no 5455 de í 1/02/1994.
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 Fihntrópicos - Resolução no 252 de úfi212000
CNPJ: 7í.7't4.007r000í {6

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

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

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus díretores 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 §,tq.^ rIJ F düc ú-QJüJ" telefone (!U 'i8 t4o- ztit
responsável pelo aluno(a) Yà-r r,r,.s. t{-,?.^'uu-cr...-^-, dJo -.-\0r.Õ- , declaro ter
recebidodaAssociaçaon"nãoperecíveis,lKitde
higíene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA BRASIL SESC

SÃO PAULo.
A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras

iX

José do Rio Preto, *J J]\O\O

)o-U.-"--,

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



ASS0CTAÇA0

cEr{TRo DE REABTLLAçÂ0 E TilTEGRAçÃo

Declarada de Utilitlade Pública Municipal Lei no il55 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Públíca 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 06/122000
CNPJ: 7'1.7'14.00710001 -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 telefone ({!) a I 19 ltt>Z
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renasce; t cestas de alimentos não perecíveis, ( t<it de
higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA BRASIL SESC

SÃO PAULo.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Café, Sal, Massa de

Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Attoz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papet Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

(

(

(

(

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras

São José do Rio Preto, IU2LJÀOIO

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.orq.br
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GENTR0 DE RFrBtuTÂçÃo E INTEGRAçÃo

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

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06/1212000
CNPJ: 7í.744.0071000í-6G

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 191 q 8t OO t 't O ? ,

responsável pelo aluno(a) S..r.h x*.'- h\ r\r vvr,'.,1: . declaro ter
recebido da Associação Renascer I cestas de alimentos não perecíveis, \ fit de
higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA BRASIL SESC

SÃO PAULO.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, Café, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

[<) Caixa de Leite
( ) Cobertores
( )Agasalhos
(K) Máscaras

São José do Rio Preto, Elijzozo

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 w.associacaorenascer.orq.br


