
ASS0CTAÇÃ0

GENTRO DE REABITITAçÂO E !}ITEGRAçÃO

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

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06/1212000
CNPJ: 71.7'14.007/0001 .66

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

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

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

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

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

ofertado as famílias tais itens.

Eu arr,,"*-l-o Êo r.-'-r telefone (Ji) .l9lal . i+LL.
responsável pelo aiuno(a) 'l+r.vww.-, E l,.u)r- . declaro ter
recebido da Associação Renascer 1 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 alímentos 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

(\1

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

São José do Rio L+J s Jzozo
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CENTRO DE REABILITAÇÃO E II{TEGRAÇÃO

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1'll02l'1994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17l0g/,1997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo no 252 de 06112n000
CNP J: 7 1.7 4.00710001 66

Diante da necessidade de muitas famílias, a Associação Renascer está realizando algumas
açôes 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 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 U}l aqz q+Lbq'q 
.

responsável pelo aluno(a) , declaro ter
J rit de

BRASIL SESC

recebido da Associação Renascer { 'cestas de al 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 Sanitáría.

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras

SãoJosé do Rio Preto, EJdb/ZOZO

('^)
(

(

(

W a_-t_"-_s?

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
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Dedarada de Utilidade Pública Municipal Lei no il55 de 11n21195t4.
Reconhecida utilidade Públha Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Dedarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CertiÍicado de Entidades de Fins Filanirópicos - Resoluçâo no 252 de úl1ú,n0OO
CNPJ: 71.7114.00710001 {6

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

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

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

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

Eu

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

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

terefone 11l) Vcl lT}- côíK
declaro ter
I xit oe

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, lalfoblzozo
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(

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 wr,lv.assoc iacaorenascer.org.br
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Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no ll55 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 Filantópicos - Resoluçáo no 252 de 06,l12f200o
CNPJ: 71.7114.0071000í66

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 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 q?Eo
declaro terJ xit u"

BRASIL SESC

recebido da Associação Renascer ) cestas de alimentos não

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 Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

É)Caixa de Leite
( ) Cobertores
( )Agasalhos
S1) Máscaras

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

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 w associacaorenascer org.br

aluno(a)



Eu

Declarada de Utitidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Públicâ 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 - Resoluçào no 252 de 06/1212000
CNPJ: 7í.7,14.00710001 -66

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

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

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

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

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

ofertado as famílias tais itens.

telefone (tlt x)LLZ6q l
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer J cestas de alimentos não perecíveis, J Kit de

hígiene 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, ElphJzozo

dt

Av: AmeliaCury Gabriel,47O1 - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S, J. do Rio Preto SP-

e-mail: recepcao@issocracaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br
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ASS0CTAÇÃ0

cEilTRo DE REAB|LITAçÂO r nncnnçÃO
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.

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

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06/1212000
CNPJ: 71.744.007/0001 {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 funcionários estão realizando tal ação.
Assim que retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser

ofertado as famílias tais itens.

Eu 'rX-hru: tlr-t^xlv,'., Ílxc.,e , telefone (+) qgL\L- r<(t ,

responsável pelo aluno(a) ütt0t,rHnr I Tlu-cre.- . declaro ter
recebido da Associação Renascer I cestas de alimentos não perecíveis, 4 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, Arroz, Açúcar e Óleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, ÁlcoolGel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

XJ Caixa de Leite

) Cobertores

)Agasalhos
) Máscaras

São José do Rio Preto, !!-JS!J2020

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

e-mail: recepcaoín)associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenarer.org.br
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cElrTR0 DE REAB|LTÍAçÃO r nrrCmçÃO

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

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06,11212000
GNPJ: 7t.7'14.0071000í {6

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 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 Ren \ cestas

higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e

de alimentos não perecíveis,

frutas fornecidos pelo MESA

telefone ({b q'lf rtt tr( 7ú:.
declaro ter
$ rit a"

BRASIL SESC

SÃO PAULO.

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

Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Mílho, Arroz, Açúcar e Óleo.

O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, ÁlcoolGel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

(./ ) Caixa de Leite
( )Cobertores
( )Agasalhos
(>t) Máscaras

NphJzozo

?J,
Av: Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: ( l7) 32139595 - CEP:15O75220 S. J. do Rio Preto SP-

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org. br Site www.assoc iacaorenascer.org.br
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cElrTRo DE REAEHTAçÃo E NTEGRAçÃo

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

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo no 252 de 0611212000
CNPJ: 71.74í.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 ü^.àrn-xr.,^ ,).,r, e*"\» Qrr.rrnra , tetefone (41 qqttÀolbLu 
.

responsável pelo aluno(a) C r- 1-,r { . ,.-r â,ur Ç,r- ü -r "'
recebido da Associação Renascer \ 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 Sanítária.

) Caixa de Leite

)Cobertores
)Agasalhos
) Máscaras

São José do Rio Preto, \il&/zozo

declaro ter
I rit de

BRASIL SESC

§(

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 www.associacaorenascer.org.br
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cElrrno DE REABTLTTAçÃO e nECnnçÃO

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

Certificado de Entidades de Fins Filantúpicos - Resolução no 252 de ú112n000
CNPJ: 7í.744.0071000í 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 q, 1

responsável declaro ter
\ Kit derecebido da Associação Renascer cestás de alimentos não perecíveis,

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.

Eu

tl c^i*"de Leite
( )Cobertores
( )Agasalhos
(il Máscaras

são José do Rio preto, llJ C,ilzozo

GÀ** cr-t*@-x

pelo aluno(a)

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

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site ww associacaorenascer.org.br
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PTNh\ÍffP
cElrTRo DE REABTUTAçÃo r nrrannçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5,455 de 1n211994.
Reconhecida utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Dedarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrôpicos - Resolução no 252 de 06/122000
CNPJ: 7í.7114.00710001{6

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

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

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

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

eu \r.n^,ri ürt r)'.iru/ , telefone (Ê)
respon*ável pelo aluno(a) {À.-,0r ü. G.x',,üi . I '

47:731«8y

recebido da Associação Renascer ) cestas de alimerítos não
declaro ter
J rit oe

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 dentaÍ,
Barra de 5abão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

tÁ)Caixa de Leite
( ) Cobertores
( )Agasalhos
0t) Máscaras

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

Rio Preto,ll-,/

Av: Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: ( I 7) 32139595 - CEP:I5O75-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.orq br
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cElrTRo DE REABTLTTAçÃo r nrrcmçÃo

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

Ceítificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo no 252 de 06/122000
GNPJ: 71.7111.0071000í66

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

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

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

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

Eu Q-tnnar.o &, g ?^rn\e telefone (j) a(z\6 - C+3l
responsável pelo aluno(a) \!11,^-o declaro ter
recebido da Associação Renascer i cestas de alimentos não perecíveis, -I _ 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.

(X1 Caixa de Leite
( )Cobertores
( )Agasalhos
(2Q Máscaras

São José do Rio Preto, \+l:ilzozo

Av: Amélia Cury Gabriel,4701 - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br
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AssocncÃo\ a- -
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cEilTRo DE REABLTÍAçÃo E txTEGRAflo

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 Entidedes de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06112n000
CNPJ: 7í.7t4.007rül0í .66

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

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

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

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

eu {\^.".':Llaz, Ae" GUz" , telefone tÀ 1?-\ Q+}1o4 .

responsável pelo aluno(a) f .,tr.i-^,,,t2 Oor,ri.0i . declaro ter
recebido da Associação Renascer ! cestas de alimentos não perecíveis, ! fit ae
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.

S( ) Caixa de Leite
( ) Cobertores
( )Agasalhos
(y') Máscaras

São José do Rio Preto, l)Jt2ptzozo

",tQ,frtJ'A hd

Av: Amelia Cury Gabriel,47Ol - Jardim Soraya - F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: rece;rcao@associacaorenascer.org.br Site w.associacaorenascer.org.br
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cEilTRo DE REABTLTTAçÃO e nrrennÇÃO

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

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06112D000
CNPJ: 71.7,14.007/000í 66

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

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

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

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

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

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

ofertado as famílias tais itens.

telefone U)l 4La .1 iL?Ll .

responsável pelo aluno(a declaro ter
J Kit de

BRASIL SESC

recebido da Associação I cestas

higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e

SÃO PAULO.

A cesta de alimentos contém: Macarrão, Bolacha, Leíte 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, !i\ J úúJÀA2O

de alimentos não perecíveií,
frutas fornecidos pelo MESA

('( )

Av: Amélia Cury Gabriel,47O 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 www.associacaorenascer.org.br
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HNAÍffP
cEilTRo DE REAETUTAçÃo E tilTEGRAçÃo

Declarada de UtilUade 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 Entidedês de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06,l'12f2000
CNPJ: 7í.7'!t.007r0ülí €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 ear"^* oq, Os *r'rr^rif,r,u , telefone (l+) '-1'-11 ZL- trO i6
responsável pelo aluno(a) K,.i,r,.-,-r'n.\,'JiTé.-.l 

-\11',,t-+,lr:, . declaro ter
recebido da Associação Renascer I' 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, 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, l+ / OÇ/202O

otfi,

(,x)

eh
Av: Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: ( l7) 32139595 - CEP:15O75-220 S. J. do Rio Preto SP-

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br
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cEr{TRo 0E REABTLITAçÃo r urrannçÃo

Declarada de UtilkJade Pública Municipal Lei no â455 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

Certmcedo de Entidades dê Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06,11212000
CilPJ: 7í.7,t4.007r000í-66

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

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

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

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

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

eu ?ar^-l.,e Rehil"a -0o-f\\e- , telefone (§ qq\6 o - ?,+ tr< ,

responsável pelo aluno(a) Chitur -Rrrcr,,.y , declaro ter
recebido da Associação Renascer 1 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, 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 Sanítária.

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

São José do Rio Preto, EJ I J202o

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

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org. br Site wwr.'r.assoc iacaorenascer.org..br
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cElrTRo DE REABTLÍTAçÂo r 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 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06I12D0OO
CNPJ: 71.744.0071000íô6

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
l rit derecebido da Associação Renascer' S cestas de alimentos não perecrvers,

higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecídos 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.

K) Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras

(

(

(

São José do Rio Preto, JiliL/zozo

telefone tÊl aq t qçat t'1,

Av: Âmelia Cury Gabriel,4701 - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org. br Site *vw.associacaorenascer.org.br



Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1110211994.
Reconhecida Lnilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU '|'710911997.

Declarada de Utilidade Pública Estadual N,o 532 Publicado no DOU 05/07/2003
CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo no 252 de 06,112n000

GNPJ: 7í.744.0071000í-66

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

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

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

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

ofertado as famílias tais itens.

Eu r,Q-^,gTno^, Ú-" , telefone (i+) qqftrCÊ- 6f23
responsável pelo aluno(a) LÇ '« F.,..', Fti'tii . 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 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.

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

São José do Rio Preto, t+J L /ZOZO

Av: AmeliaCury Cabriel,47Ol -Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site ww.associacaorena-scer.org.br
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cEl{TRo DE REABTLTTAçÃo E TNTEGRAçÃo

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

CertiÍicado de Entidades de Fins FilantÍópicos - Resoluçâo n" 252 de 0611212000
CI{PJ : 7'1.7'14.007/0001 -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 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 terefone w 1q lo'\g í3'2 .

responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer \ cestas de alimentos perecíveis, \ rit de
higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA BRASIL SESC

SÃO PAULO.

A cesta de alímentos contém: Macarrão, Bolacha, Leite em pó, CaÍé, Sal, Massa de
Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Artoz, 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)cri*, de Leite
( ) Cobertores
( )Agasalhos
(',r) Máscaras

São José do Río Preto, lyg|z/zozo

{4 AL à'-^-t/

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



Declarade de Utili.Jade 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
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.

telefone tO ? B'{ r tt tOZ-6.
pelo aluno(a) 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, 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

sãoJosé do Rio Preto, llJpbzozo

P.)
(

(

(

Av: AméliaCury Gabriel,4701 -Jardim Soraya-F:(17) 32139595 -CEP:15075-220 S.J. do RioPreto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.orq.br
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cENTRo DE REABtLtTAçÃo r mncnnÇÃo
Declarada de Utilidade Pública Municípal Lei no 5455 de 1110211994.

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

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 0611212000
Gl{PJ : 71.7114.0071000í -66

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

famílias dos 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.

responsável pelo aluno(a) L,1r''li€\- 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 Oleo.
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.

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

'Yn ^,á-jl-são José A6 nio Preto, \+l 
"- Jzozo

Av: Amelia Cury Gabriel,47Ol - Jardim Soraya - F: ( l7) 321 39595 - CEP:15075-220 S. J. do tuo Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.assoc iacaorenascer.orq.br



ASS0CTAÇ40

cElrTRo DE REAB|LITAçÃ0 E tilTEGRAçÃo

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

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução n" 252 de 0611212000
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 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 Qa) qq lb \LLlt;
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer I cestas de alimentos não perecíveis, J fit Ae

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, ll/gU/ZOzO

(()
(

(

(

/frzrr)z,d D 6 Çr/z/4
Av: Amelia Cury Gabriel,4701 - Jardim Soraya - F: (17\32139595 - CEP 15O75-220 S. J. do Rio Preto SP-

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.orB.br
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GEilTRo DE REABTLTTAçÃo E hTIEGRAçÃ0

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

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de O6/12n0O0
CNPJ: 7í.74í.007/000í66

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

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

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

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

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

gu -fik{ ur-l L4(.rJO.{-L\^rr .telefone (lt t1i6}Z- Oc« .

responsável peld aluno(a) Wicr"rr:§o Gj.ur'.r*^c tv-urd-U . declaro ter
recebido da Associação Renascer J cestas de alimentos não perecíveis, -t 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.

11 Caixa de Leite

) Cobertores

)Agasalhos
) Máscaras

são José do Rio Preto, L\l JJ2020

Av: Amelia Cury Gabriel,470l - Jardrm Soraya- F: ( 17) 32139595 - CEP 15O75-220 S. J. do tuo Preto SP-

e-rnail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.orq..br
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cElrrRo DE REAB|LTTAçÃ0 E tilTEGRAÇÃo

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

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo no 252 de 06/1212000
CNPJ: 71.744.00710001S6

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 -Yrr-i,tt-.^, Q*r,l]44q telefone 1i I i'16 +L - Ô r- ct,
responsável pelo aluno(a) az'r::.r"r.o 'õJ.t-i".r, , 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, Leite em pó, Café, Sal, Massa de

Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Atroz,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.

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras

São José do Rio Preto, )u ç{JZOZO

(X
(

(

(

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



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

CI{PJ : 7í.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.

É) ?rí(or q?)+,

recebido da Associação Renascer -t cestas de alimentos não perecíveis,

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

declaro ter
I rit ae

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

Ç{) Máscaras

São José do Rio Preto, 1)lgqzozo

Eu

responsável pelo aluno(a) â.1i 'vti. ' C. iT ,

Av: Amelia Cury Gabriel,47Ol - 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



ASS0CTAÇÃ0
\

r "\.,

cEltTRo DE REABLtrAçÃo E r]rrEGRÂçÃo

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

CerliÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de ffill2tz000
CI{PJ : 7í.7,04.0071000í $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 6qnruü.r F" do Gut: . telefone 0t qqt6o'0624 .

responsável pelo aluno(a) 6'cucru.rr)J A, d,o G.u4y- , declaro ter
recebido da Associação Renascer -l- ."rt.rã. .firEntos 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 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, EJJiJzozo

-fc^t^!L
Av: Amélà Cury Gabriel,4701 - Jardim Soraya - F: (17\ 32139595 - CEP:15O75-220 S. J. do Rio Preto SP-

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br
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cEirTR0 DE REABTLTTAçÃo E tilTEcRAçÃo

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

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 0611212000
CNPJ: 7í.7,í4.007/000í-66

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

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

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

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

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

ofertado as famílias tais itens.

Eu

responsável pelo aluno(a)
recebido da Associação Renailer t cestas de alimentos não

higiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos

telefone r,\Il 44t «6oA 6Ct.
declaro ter

) Kit de
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.

pi; Caira de Leite
( )Cobertores
( )Agasalhos
(7()Máscaras

são José do Rio Preto, DJÚJzozo

perecíveis,
pelo MESA

Av: Amelia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya- F: ( l7) 32139595 - CEP:15O75-220 S. J. do Rio Preto SP-

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.orq.br
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cElrTRo DE REABTLLAçÃO r nnennçÃo

Dêclarada 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 Publicedo no DOU 05/07/2003

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 deOOI1.2âOOO
CNPJ: 7 1.74.0071000í 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 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.

EuU
responsável pelo aluno(a)
recebido da Associação Rena cestas de alimentos não

Oe tegumes e frutas fornecidos

telefone l$t q I \O?LO o

higiene e limpeza, _ sacolas

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 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!gb/zazo

(/)
(

(

§

perecíveis,
pelo MESA

declaro ter
_ Kit de
BRASIL SESC

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 ww.associacaorenascer.org.br
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cEl{TR0 DE REABTLITAçÃ0 E NTEGRAçÃo

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

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 0611122000
CNPJ: 71.74í.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 Üúlo ,{urur; F e.rru.ü-o"rn"o- telefone (l+) 'i{1\ (o - qlcrj
responsável pelo aluno(a)'jl.rnr,,.r-!.,, fhuuxrCr declaro ter
recebido da Associação Renascer i cestas de alimentos não perecíveis, 1 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

São José do Rio Preto, !11zOzO

Av: Amelia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya- F: ( l7) 32139595 - CEP 15075-220 S. J. do tuo Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site m.associacaorenascer orq.br
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cElrTRo DE REABTLTÍAçÃ0 E TilTEGRAÉo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 111041994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU í7109/1997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins FilantÍópicos - Resolução no 252 de 0É,l12f2ü00
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 d i\,1a,", Upf,,talr.9. Êrar-+n . telefone (l}1 az\K«\b g

responsável pelo aluno(a) h\ J Lc^.* (o{ r r rl r r"rz.t,'üh 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, 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, l)llSLlzozo

({)

Av: AméliaCury Gabriel,4701 - Jardim Soraya- F. (17)32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-

e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer org.br
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MNAÍffP
cElrTRo DE REABTL]IACÃO r nnCnnçÃO

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de I1102/1994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Deoeto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entídades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de ffin2f2000
CI{PJ: 7í.714.0071000í{6

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

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

entrega de alimentos para a família dos atendidos porem, diante do cenário que se faz
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 \.-, l§ t[c- L §rn,rr,,\o Fu.,r-l,"nr, . telefone (E) ?96t i-q(r-1
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer I cestas de alimentos não ffi; |. rit d"

MESA BRASIL SESChigiene 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, &JoiJzozo

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 wwu associacaorenascer.org.br
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cEilTRo DE REABTLTTAçÃo r nrrcnnçÃo

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

CerliÍicado de Enüdades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06/1212000
cN?J1 7 1.74.00710001 .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 atendidos porem, diante do cenário que se faz
presente seus diretores e funcionários estão realizando tal ação.

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

Eu f,tret*,,.,.[, 5 O\,rr{xo telefone (í+) qki44 -oàlô
responsável pelo aluno(a) .Ia+^,.rt'r,i' Lrtf:urr- . 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, Artoz, 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, \+JCCJZOZO

Av: Amelia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP I5075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site ww associacaorenascer.org.br
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cElrrR0 DE REABTUTÂçÃo E TITEGRA0Ão

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

Certifcedo de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06,n2n00,O
CNPJ: 7í.7rf4.007r000í{6

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 \rn,r.,-r^,i,r- i.rr: Mi , telefone ({]) qkt t0 yL7Ç
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer ! 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.

)Caixa de Leite

)Cobertores
)Agasalhos
) Máscaras

São José do Rio Preto, LlLl:ttlzozo

) rit de
BRASIL SESC

K

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 ww*.associacaorenascer.org.br
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cENTRo DE REABTLTTAçÃo E rlrrEGRAçÃo

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 06112f2000
CNPJ: 7í.744.0071000í66

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

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

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

Eu telefone (1il 7q,\o V,Zv1 y.
responsável pelo aluno(a)
recebido da Associação
higiene e limpeza, J

SÃO PAULo.

Íl cestas de alimentos não
sacolas de legumes e frutas fornecidos

perecíveis,
pelo MESA

, declaro ter
J rit de

BRASIL SESC

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, LllgLtzozo

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



ASSOCIAÇÃO

\
GElrTRo DE REABTLTTAçÃo E TNTEGRAçÃo

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no il55 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçâo no 252 de 06,11212000
CNPJ: 71.7,14.007/0001 .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, 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 (tU c'iq,tU ' **a
responsável pelo aluno(a) I Yu/nu üá
recebido da Associação Renaicer -!" cestas de alimentos não perecíveis,

declaro ter
j Kit de

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.

(

(

(

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras

São José do Rio Preto, J)J:eJzOzo

BRASIL SESC

(X

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

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



ASSOCIAÇÃO
.\

responsável pelo aluno(a) ()ri.l-,t.r.* í írzr'V.-n . declaro ter
recebido da Associação Renasóêr I cestas de alimentos não perecíveis, t fit de

GENTR0 DE REAETLTTAçÃo E rlrrEcRÂçÃo

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 - Resolugo no 252 de 06/1212000

CNPJ: 7í.7114.007/000166

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

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

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

terefone tlll li,^cu ql l"6,

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 Oleo.
O Kit de Higiene e Limpeza contém: Papel Higiênico, Detergente, Álcool Gel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanítária.

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras

São José do Rio Preto, lJJoj(clzozo

Av: Amelia Cury Gabriel,4701 - Jardim Soraya- F: (17) 32139595 - CEP:15075-220 S. J. do Río Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org. br Site www.associacaorenascer.org. br

Eu



Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 11n2/1994.
Reconhecida Utilidade Públba Federal Decreto Publicado no DOU 171091'1997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

CertlÍicado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06,112120A0
CNPJ: 71.741.0071000166

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

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

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

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

eu *rarl Orn'teY\úo . telefone (Ê) q4loA- Glçl-
responsável pelo aluno(a) -nor6to $tn{O . declaro ter
recebido da Associação Renascei r cestas de alimentos não perecíveis, -L Kit de
higiene e Iimpeza, _ 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, ÁlcoolGel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

)Caixa de Leite

)Cobertores
)Agasalhos

)Q Máscaras

São José do 'J2o2O

lT>-ç
- F: (17) 32139595 - CEP:15O75-220 S. J- do tuo Preto SP-

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



CE}ITRO DE REABILITAçÂO E IIIIEGRAçÃO

Dedarada de Utilidade Pública Municipal Lei no 5455 de 1í102/1994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1710911997.
Declarada de Utilidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resoluçáo n" 252 de 06,l12f20OO
GNPJ: 7í.7,14.00710ürí .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 'c^nnr,., Qu+.--, ,{r, )^,Jl'',c,. , telefone (Ê qq7 çíZq}}),
responsável pelo aluno(a)' Ci.O;r ^ C, Í.0 ru .1-.r. A'rr,zi. , declaro ter
recebido da Associação Renascer i cestas de alimentos não perecíveis,

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

declaro ter
-\ rit ae

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, ÁlcoolGel, Creme dental,

Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras

São José do Rio Preto, L)Jlglzozo

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



ASS0CTAÇÃ0

Eu

cElrrR0 DE REABTLTTAçÃo E TNTEGRAçÃo

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

CertiÍicado de Entidades de Fins Filantrôpicos - Resoluçâo no 252 de ffi11212000
CNP J : 7 1.7 4.00710001 -66

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

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

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

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

telefone t&l qvszrtt'rto7 .

pelo aluno(al Ç.^n; (rr*ü-^t ,)a Ll, Y+ , 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, 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, p1iÇ1zozo

recebido da Associação

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



cElrTRo DE REAB|L|TAçÃ0 E NTEGRAçÃo

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

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 0611212000
CNPJ: 71.744.007/000166

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

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

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

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

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

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

ofertado as famílias tais itens.

Eu telefone (l$

\ cestas de alimentos não perecíveis,
declaro ter
3 rit de

BRASIL SESCsacolas de legumes e frutas fornecidos pelo MESA

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

Tomate, Farinha de mandioca, Sardinha, Milho, Atroz, 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, EJplilzozo

recebido da Associação
higiene e limpeza, _
SÃO PAULO.

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.associacaorenascer.orq.br

7 15 t tL?)l + Y.

responsável aluno(a)



Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei no !455 de 1110211994.
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 17109/1997.
Declarada dê Utitidade Pública Estadual N.o 532 Publicado no DOU 05/07/2003

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de CÉ,n2n000
CNPJ: 7 1.7 4.007/000í$6

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

telefone (§ al \r;bÍ?«,
aluno(a) declaro ter

recebido da Associação Renascer ( cestas dd alimentos não perecíveis, \ Kit de
pelo MESA BRASIL SESChigiene e limpeza, _ sacolas de legumes e frutas fornecidos

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, ÁlcoolGel, Creme dental,
Barra de Sabão, Bucha lava louças, Sabonetes, Absorventes e Água Sanitária.

(

(

(

(

Caixa de Leite
Cobertores
Agasalhos
Máscaras

São José do Rio Preto, l\Jgb|zozo

i,.st{^,Cl"q 0q^br_-

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

CENTR0 DE RrÁBrLrTAçÃO r rurrCnnçÃO



ASS0CTAÇÃ0

GENTRO DE REABILITAÇÃO E IilTEGRAçÃO

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

Certificado de Entidades de Fins Filantrôpicos - Resolução no 252 de 061122000
GNPJ: 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 famílías tais itens.

Eu telefone *ttlY?A
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascet _ 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, 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

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

São José do Rio Preto, LilgkJzOZO



Ã_,
ASSoctACÃo\ a- ^

PINh\ÍffP
GE}ITRO DE REABILTÍAçÃO E IIITEGRAçÃO

Declarada de Utilkiade Pública Municipal Lei no 5,455 de fin211994.
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 Filantróphos - Resoluçáo no 252 de 06/122000
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 gue retornarmos as atividades em horário normal não será mais possível ser
ofertado as famílias tais itens.

Eu telefone tG) qq I o« 
^g 

lb ,

responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Ren cestas de âlimentos 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, \)Jliolzozo

Av: Amelia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya - F: ( l7) 32139595 - CEP 15075-22O S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer.org.br



\
)

CENTRO DE REABILITAçÃO E TNTEGRAçÃO

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

Ceíificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de Q611212000
CNPJ: 7í.7rt4.007r0001 -66

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

famílias dos atendidos nesse momento de dificuldades devido ao Coronavirus (Covid 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 Cr-l-^ii [\ . NJ u rn/.1 , telefone tÊl qVloOOqb4 ,

responsável pelo aluno(a) óT; rí'r .. 1 1l*I , . . declaro ter
recebido da Associação Renascer \ cestas de alimentos não perecíveis, ) 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, 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 Ct?/2020

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 www.associacaorenascer.orq.br



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

Certiíicado de Entidedes de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 06n2n000
CNPJ: 7'1.7rt4.007r000í{6

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

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

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

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

Eu telefone tal 1? Li lto 5i
responsável aluno(a) .o^,.""í:T-liln Ç \,i' ,^, ,aL-? YVa-rr.t\;o 4r-.-b declaro ter
recebido da Associação Renascer $ cestas de atimentos não perecíveis, f 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 p6, 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, l!l?zozo

,C ' - , o. 'o , ,.OL*J

Av: Amélia Cury Gabriel,470l - Jardim Soraya- F: (17132139595 - CEP.|5O75-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site r*rvw.associacaorenascer.orq.br
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cErTRo DE REABTLTTAçÃo r wreemçÃo
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

Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução n" 252 de 06/12t2000
CNPJ: 7í.7{4.007/000í.66

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

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

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

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

Eu telefone (Ê) ?q b6>rso 6Q
responsável pelo aluno(a) declaro ter
recebido da Associação Renascer I cestas de a 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, 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.
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Caixa de Leíte
Cobertores
Agasalhos
Máscaras

São José do Rio Preto, ÊJUbzozo

Av: AméliaCury Gabriel,4701 -Jardim Soraya- F: (17) 32139595 -CEP:15075-220 S. J. do Rio Preto SP-
e-mail: recepcao@associacaorenascer.org.br Site www.associacaorenascer org.br


