
CENTRO DE RL{BrLrT.\ÇiO E TNTEGR{Ç.IO

TERMO DE AUTORIZAÇAO DE USO Df, IMAGEM E CESSÃO DE DIREITOS AUToRAIS
2"

Eu, '.Ii.t\L>rtcu 
Li.,:,,,rt-t< {:.. ilràt ,!-tri,n.,t»'iu\,r.Dr. nascido(a) no

/ p5 l1!lS)de nacionalidad,e i"',1C,,(lfuctL;, residente e domiciliado(a) à

Cidade de
I

E,stado

portador(a) da Cedula

de ldentidade RG/RNE no n/i l.(- ( rc?,- Cl e inscrito(a) no CPF/MF sob o no

r- \g c,Í3, +gÍ,-cr,

Autorizo o uso de minha imagem (fotografia, filmagem ou gravação) para fins educacionais ou

institucionais, de forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável

e irretratável.

A presente autorização abrange o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional

e no exlerior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas. (I) Sites e mídias

institucionais da OSC (nome da OSC); (lI) diwlgação em geral (blogs, facebook, instagram, youtube,

whatsapp e outros).

Nos termos do artigo 49 daLei no 9.610 de l9 de fevereiro de 1998, conforme alterada ("Lei

dos Direitos Autorais") concordo com a cessão de direitos sobre os conteúdos produzidos nos grupos de

trabalho (material de orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades

complementares) à OSC (nome da OSC), bem como os direitos estipulados no artigo 29 da Lei dos

Direitos Autorais, excetuados aqueles de natureza moral, em caráter integral, definitivo, irrevogável e

irretratável, cabendo a OSC, se assim entender, publicá-los integral ou parcialmente em site de sua

titularidade, bem como também publicá-los e ou republicá-los sem limite de tempo, no Brasil e no

exterior, em qualquer míclia, impressa ou digital, e ainda diwlgá-los, do modo que bem entender, na

rede mundial de computadores - Internet.

Autorizo ainda a OSC (nome da OSC) , a seu criterio e interesse, a publicar os conteúdos

(material de orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades complementares)

em sites próprios e de terceiros, e a reproduzi-los, de forma virtual ou impressa, na quantidade de cópias

necessária, e de acordo com seu interesse, sem nenhuma remuneração adicional.

Declaro que eximo a OSC (nome da OSC) de qualquer responsabilidade pelo uso indevido do

Conteúdo Autorizado, por terceiros.

São Jose do Rio Preto (SP), 23 de março de 2020

Assinatura

i'ltat16tü (C



CENTRO DE REABTLTT.{ÇÃO E D\{TEGR{ÇÃO

TERMo DE AUToRTzAÇÃo on uso DE IMAGEM r crssÃo DE DrRErros AUToRAIS

Eu' Jo"rt*a- (-,qe^^, , nascido(a) no

dialZ -! /AI i-l']Ú. de nacruonaliaaae Gil.:^^Àl.r,.- , residente e domiciliado(a) à

, cidade de 5*§ J"j ,{g fu 6;l.er, Estado

-a \ 
^>Y , profissão , portador(a) da Cédula

de Identidade RG/RNE n" 11 L,Ç a ]"1 t -b , e inscrito(a) no CPF/MF sob o no

151t.o9+ 609 - zo

.{ssocl{ÇA

Autorizo o uso de minha imagem (fotogafia, filmagem ou gravação) para fins educacionais ou

institucionais, de forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável

e irretratável.

A presente autoÍização abrange o uso da imagem acima mencionada em todo território naçional

e no exlerior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) Sites e mídias

institucionais da OSC (nome da OSC); (II) diwlgação em geral (blogs, facebooh instagram, youtube,

whatsapp e outros).

Nos termos do artigo 49 daLei no 9.610 de I9 de fevereiro de 1998, conforme alterada ("Lei

dos Direitos Autorais") concordo com a cessão de direitos sobre os conteúdos produzidos nos grupos de

trabalho (material de orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades

complementares) à OSC (nome da OSC), bem como os direitos estipulados no artigo 29 da Lei dos

Direitos Autorais, excetuados aqueles de natureza moral, em caráter integral, definitivo. irrevogável e

irretratável, cabendo a OSC, se assim entender, publicá-los integral ou parcialmente em site de sua

titularidade, bem como tambem publicá-los e ou republicá-los sem limite de tempo, no Brasil e no

exterior, em qualquer midia, impressa ou cligital, e ainda divulsá-los, do modo que bem entencler, na

rede mundial de computadores - Internet.

Autorizo ainda a OSC (nome da OSC) , a seu criterio e interesse, a publicar os conteúdos

(material de orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades complementares)

em sites próprios e de terceiros, e a reproduzi-los, de forma virtual ou impressa, na quantidade de cópias

necessária, e de acordo com seu interesse, sem nenhuma remuneração adicional.

Declaro que eximo a OSC (nome da OSC) de qualquer responsabilidade pelo uso indevido do

Conteúdo Autorizado, por terceiros.

São Jose do Rio Preto (SP), 23 de março de 2020

Assinatura



ASSOCIAÇi

CE\TRO DE REABTLTT.{ÇiO E I\TEGR{Ç.IO

TERMo DE AUToRTzAÇ^o DE uso DE IMAGEM E cEssÃo DE DrR"Erros AU-roRArs

Eu , nascido(a) no

diaf J dldl:g,dánaciona L. io ,. .t n i,*, C-.t residentee domiciliado(a) à

I cia"a" $e Q ,, f , Estado

portado(a)da Cédula

de ldentidade RG/RNE n' .. , e inscrito(a) no CPF/MF sob o n"

i L', L;t','í tr ,,r) tl

Autoúo o uso de minha imagem (fotografia, filmagem ou gravação)para fins educacio n a is ou

institucionais, de forma inteiramente gratuita, a tírulo univenal, em carátertotal, defunitivo, irrevogável

e irretratável.

A presente autoúação abrange o uso da imagem acima mencionada em todo território nacion a I

e no exterior, em todas as suas modaüdades e, em destaque, das seguintes formas: (I) Sites e mídias

institucionais da OSC (nome da OSC); (II) divulgação em geral(blo5, facebook, instagram, youtube,

whatsapp e outros).

Nos termos do artigo 49 daLeino 9.610 de l9 de fevereiro de 1998, conforme alterada ("Lei

dos Direitos Autorais") concorrdo com a cessão de direitos sobre os conteúdos produzidos nos grupos de

trabalho (material de orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades

complementares) à OSC (nome da OSC), bem como os direitos estipulados no artigo 29 da Lei dos

Direitos Autorais, excetuados aqueles de natureza moral, em caúter integral, definitivo, irrevogível e

irretratável, cabendo a OSC, se assim entender, publicáJos integral ou parciahnente em site de sua

titularidade, bem como também publicá-los e ou republicá-los sem limite de tempo, no Brasil e no

exterior, em qualquer mídb, impressa ou digital, e ainda divulgáJos, do modo que bem entender, na

rede mundialde computadores - [ntemet.

Autorizo ainda a OSC (nome da OSC) , a seu critério e interesse, a publicar os conteúdos

(materialde orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades complementares)

em sites póprios e de terceiros, e a reproduzi-los, de forma virtual ou impressa, na quantidade de cópias

necessária, e de acordo com seu intercsse, sem nenhuma remuneração adicional.

Declaro que eximo a OSC (nome da OSC) de qualquer responsabilidade pelo uso indevido do

Conteúdo Autorizado, por terceiros.

São José do Rio Preto (SP), 23 de março de 2O2O.

lY 
^^ 

' ,t ^P.- ^ ,\ ;, .r- - trÉr*
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CE\TRO DE RE.\BILIT.{ÇAO E I\TEGR{Ç.IO

TERMO DE AU-[ORrZ^Ç^O DE USO DE TMAGEM E CESSÃO DE DTRETTOS AUTORATS

nascido(a) no

dia l$l,denacionalidad" Baic.r^atÀ^e,residenteedomiciliado(a) à

At), úar"Prr-!ãTrt,o- , cidade de
.t
cJí Estado

., profissão ,portado(a)da Cédula

Idenridade RG/RNE n" 3 3,1)Ç 6 .5 5 5 -L{ inscrito(a) no CPF/MF sob o n"
qq 6 g 5 Qa I - Qí

Autorizo o uso de minha imagem (fotogmfia,fiknagem ougravação)para finseducacionais ou

institucionais, de forma inteiramente gratuita, a título universal, em caÉter total, defmitivo, irrevogável

e inetratável.

A presente autorização abrange o uso da imagem acima mencionada em todo território nacion a I

e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) Sites e mídias

institucionais da OSC (nome da OSC); (II) divulgação em geral (blogs, facebook, instagram, youtube,

whatsapp e outms).

Nos termos do artigo 49 daLeino 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, conforme aherada ("Lei

dos Direitos Autorais") concordo com a cessão de direitos sobre os conteúdos produzidos nos grupos de

trabalho (material de orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades

complementares) à OSC (nome da OSC), bem como os direitos estipulados no artigo 29 da Lei dos

Direitos Autorais, excetuados aqueles de natureza moral, em caúter integral, definitivo, irrevogável e

irretratável cabendo a OSC, se assim entender, publicá-los integral ou parciahnente em site de sua

titularidade, bem como também publicá-los e ou republicá-los sem limite de tempo, uo Brasil e no

exterior, em qualquer mídb, impressa ou digital e ainda divu§í-los, do modo que bem entender, na

rede mundialde computadores - Intemet.

Autorizo ainda a OSC (nome da OSC) , a seu critério e interesse, a publicar os conteúdos

(mateúlde orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades complementares)

em sites póprios e de terceiros, e a reproduzi-los, de forma virtual ou impressa, na quantidade de cópias

necesúria, e de acordo com seu interesse, sem nenhuma remuneração adicional.

Declaro que eximo a OSC (nome da OSC) de qualquer responsabiüdade pelo uso indevido do

Conteúdo Autorizado, por terceiros.

São José do Rio Preto (SP), 23 de março de 2020.

+J '>! e o,*,*Ç
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.{ssoclAÇ.i

CE\TRO DE RE-{BrLlTrÇ.iO E I\TEGR{Ç.IO

TERMO DE DE USO DE IMAGEM E CESSÃO DE DIREITOS AUTORÀIS

, nascido(a) no

bln»1".-a ,residentee domiciliado(a) à

J*i"- akc."^"le- ?§O , Ciríade de S Estado

e€ ,profissao P;ilw,t^,ffi odl,tL ,poúado(a)da Cédula

de Identidade RG/RNE n" 4c. ;l5.2Lt].- 6 , e inscrito(a) no CPF/MF sob o no

^2)?'" ,iC 6o8 >O

Autoúo o uso de minha imagem (fotografi,a, filmaçm ou gravação)para fins educacio na is o u

institucionais, de forrna inteimmente gratuita, a título universal em carátertotal definitivo, irrevogável

e irretratável.

A presente autoúação abrange o uso da imagem acima mencionada em todo território nacion a I

e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) Sites e mídias

institucionais da OSC (nome da OSC); (II) divulgação em geral (blop, facebook, instagram, youtube,

whatsapp e outros).

Nos termos do artigo 49 da Lei no 9.610 de l9 de fevereiro de 1998, conforme alterada ("Lei

dos Direitos Autorais") concordo com a cessào de direitos sobre os conteúdos produzidos nos gnrpos de

trabalho (material de orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades

complementares) à OSC (nome da OSC), bem como os direitos estipulados no artigo 29 da Lei dos

Direitos Autorais, excetuados aqueles de natureza moral em caráter integral, definitivo, irevogável e

irretratável, cabendo a C)SC, se assim entender, publicáJos integral ou parciahnente em site de sua

titularidade, bem como também publicáJos e ou republicálos sem limite de tempo, no Brasil e no

exterior, em qualquer mídia, impressa ou digital, e ainda divulgrá-los, do modo que bem entender, na

rede mundialde computadores - Intemet.

Autorizo ainda a OSC (nome da OSC) , a seu critério e interesse, a publicar os conteúdos

(materialde orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades complementares)

em sites póprios e de terceiros, e a reproduzi-los, de tbrma virtual ou impressa, na quantidade de cópias

necessária, e de acordo com seu interesse, sem nenhuma remuneração adicional.

Declaro que eximo a OSC (nome da OSC) de qualquer responsabilidade pelo uso indevido do

Conteúdo Autoüado. por terceiros.

São José do Rio de março de 2020.

aia-:L l?l D? t-fr\)' ,a"nacionalidade



CE\TRO DE RE.\B[LIT.\ÇAO E I\TEGR{ÇiO

TERMO DE AUTORTZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

<l*V rw 4'4-'Õ'-) ( atw o 9
fuVr^-"Ui *r*^r(,r- , nascido(a) no

{ar'ttt'- , residente e domicilia do(a ) à

Pr9 eL, Estado

rof,ssão

Eu

diuO 5 /

/2"; /- . cidade de J' r

,.1 lr*U@, ,portado(a)da Cédula

de Identidade RG/RNE

,ZÇ9 6qé ot'
no a2 ftl- 3s? - 6 , e inscrito(a) no CPF/MF sob o no* 71

Autorizo o uso de minha imagem (fotografia, filmagem ou gravação)para fins educacio n a is o u

institucionais, de forma intciramente gratuita, a tírulo universal em caÉter total definitivo, irrevogável

e irretratável.

A presente autorização abrange o uso da imagem acima mencionada em todo território naciona I

e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) Sites e mídias

institucionais da OSC (nome da OSC); (II) divulgação em geral Olop, facebook, instagram, youtube,

whatsapp e outros).

Nos termos do artigo 49 daLei no 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, conforme alterada ("Lei

dos Direitos Autorais") concordo com a cessão de direitos sobre os conteúdos produzidos nos grupos de

trabalho (mateúl de orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades

complementares) à OSC (nome da OSC), bem como os direitos estipulados no artigo 29 da Lei dos

Direitos Autorais, excetuados aqueles de natureza moral em caúter integral, definitivo, irrevogável e

irretratável, cabendo a OSC, se assim entender, publicá-los integral ou parciahnente em site de sua

titularidade, bem como também publicá-los e ou republicá-los sem limite de tempo, no Brasil e no

exterioq em qualquer mídia, impressa ou digital, e ainda divulgá-los, do modo que bem entender, na

rede mundia I de computadores - Internet.

Autorizo ainda a OSC (nome da OSC) , a seu critério e interesse, a publicar os conteúdos

(mateúlde orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades complementare s)

em sites póprios e de terceiros, e a reproduzi-los, de forma viÍual ou impressa, na quantidade de cópias

necessária, e de acordo com seu interesse, sem nenhuma remuneração adicional.

Declaro que eximo a OSC (nome da OSC) de qualquer responsabilidade pelo uso indevido do

Conteúdo Autorizado, por terceiros.

(1ar-ano

São José do Rio Preto (SP), 23 de março de 2020.

Z otituru^
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.{ssocrAÇ.i

CE\TRO DE REABILTT.{ÇiO E r\TEcR\Ç.iO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE
,?1

dia Ol QsZ r b L ,a"nacionalidade

.c
, profissão

de Identidade RG/RNE n"

oilÊ. i)Aoart o0

DIREITOS AUTORAIS

, nascido(a) no

,residentee domiciliado(a ) à

, Estado

,portado(a)da Cedula

inscrito(a) no CPF/MF sob o n"

E CESSÃO DE

\LÍl &Eu

USO DE I AGEM

Autoúo o uso de minha imagem (fotografia,filmagem ougravação)para finseducacionais ou

institucionais, de fomra inteimmente gratuita, a título universal, em carátertotal, definitivo, irrevogável

e irretratável.

A presente autoúação abrange o uso da imagem acima mencionada em todo território nacion a I

e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) Sites e mídias

institucionais da OSC (nome da OSC); (II) divulgação em geral (blo5, facebook, instagram, youtube,

whatsapp e outros).

Nos termos do artigo 49 da Leino 9.610 de l9 de fevereiro de 1998, conforme alterada ("Lei

dos Direitos Autorais") concordo com a cessão de direitos sobre os conteúdos produzidos nos grupos de

trabalho (mateúl de orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades

complementares) à OSC (nome da OSC), bem çomo os direitos estipulados no artigo 29 da Lei dos

Direitos Autorais, excefuados aqueles de natureza moral, em caráter integral, definitivo, irrevogável e

irretratável, cabendo a OSC, se assim entender, publicá-los integral ou parcialmente em site de sua

titularidade, bem como também publicáJos e ou republicá-los sem limite de tempo, no Brasil e no

exterioq em qualquer mídia, impressa ou digital e ainda divulgáJos, do modo que bem entender, na

rede mundialde computadores - Intemet.

Autoúo ainda a OSC (nome da OSC) , a seu critério e interesse, a publicar os conteúdos

(materialde orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades complementares)

em sites próprios e de terceiros, e a reproduzi-los, de forma virtual ou impressa, na quantidade de cópias

necessária, e de acordo com seu interesse, sem nenhuma remuneração adicional.

Declaro que eximo a OSC (nome da OSC) de qualquer responsabiüdade pelo uso indevido do

Conteúdo Autoúado, por terceiros.

de202Ç

Cidade de


