
cE\TRO DE REABTLTTTÇ.{O E r\TEGR{ÇiO

TERMO DE AUTORTZLç^O DE USO DE TMAGEM E CESSÃO DE DTRETTOS ALTTORATS

, nascido(a) no

de rdenridade RG/RNE n" 4t, sl8^- a] 6 - -l , e inscrito(a) no CPF/MF sob o no

3Aa- qot o43 - e 6

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

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

e irretratável.

A presente autorização 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 midias

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

whatsapp e outros).

Nostermosdo artigo 49 daLeino 9.610 de l9 de fevereiro de l99S,conformealterada ("Lei

dos Direitos Autorais") concordo com a çessão 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 carater 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 mídia, impressa ou digital, e ainda divulgáJos, do modo que bem entender, na

rede mundialde computadores - Internet.

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

(materialde orientaçâo 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 interesse, sem nenhuma remuneração adicional.

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

Conteúdo Autorizado, por terceiros.

t-
.l 1Eu

dia l'( tOÍ t tG ,de naíionalid ade {&,att/ujna- ,residentee dglniciliado(a) à

n ,lq *- »',.b ,^',4"ç . r* Z* ?ffi, Estado
t

SãoJose do Rio Preto

Assinatura

)da Cédula

23 de março de 2O20.



rERMO DE AUTORTZAçIP
,/ ,/

u t Df,,a" ru"ionut a.i1Çt

CE\TRO DE REABTLTTAÇ.IO E r\TEGR\Ç.IO

DE uso DE IMAGEM r cessÃo DE DTREIToS AUToRAIS

, nascido(a) no

ràdia

7-
de

, residente e domic ilia do (a )

/l!,-r/,n ,Ço, Cidade de , Estado

, proflssão portado(a)da Cédula

no CPF/MF sob o noh- e inscrito(a)

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

institucionais, de forma inteiramente graruita, a tírulo universal, em caáter total definitivo, inevoglvel

e irretratável.

A presente autoúação 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: (l) Sites e mídias

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

whatsapp e outros).

Nos termos do artigo 49 d,aLeino 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 (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, publicáJos integral ou parcialmente em site de sua

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

exterior, em qualquer mídia, impressa ou digital e ainda divulgríJos, 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

(material de 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 interesse, sem nenhuma remuneração adicional.

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

Conteúdo Autorizado. por terceiros.

Identidade RG/RNE n"

São Jose do Rio Preto (SP), 23 {e rygrço de 2020.

C



.{ssocrAÇ,

CE\TRO DE Rf.{BtLIT.{ÇÀO

TERMO DE AUTORIZAçLO DE USO DE IMAGEM E CESSÃO DE DIREITOS AUTORATS

nascido(a) no

dia ãS to\ t €6 ,de nacionalidade h»a-si {.r-i ,ro., ,residente e domiciliado(a ) à

n,r- Jouir Kola^o 1;uo , oos, cidade de 4.,".ro , Estado

ãG íeruto ,profissão Sir^,i

KTP
E r\TEGR{Ç.IO

de ldentidade RG/RNE n'
,portado(a)da Cédula

no CPFiMF sob o n", e inscrito(a)

Bao. êís qAe - vq

Autorizo o uso de minha imagem (fotografr,a, fihnagem ou gravação) para furs educacio n a is ou

institucionais, de forma inteiramente gmtuita, a título universal em caútertotal, defmitivo, irrevogável

e irretratável.

A presente autoúação 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 (blogs, facebook, instagram, youtube,

whatsapp e outros).

Nos termos do artigo 49 d,aLeí 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 orientaçâo 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, publicáJos integral ou parcialmente em site de sua

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

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

rede mundialde computadores - Intemet.

Autorizo ainda a OSC (nome da OSC) , â seu critério e interesse, a pubücar 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

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 José do Rio Preto (SP), 23 de março de 2O20.

O.a-., '6rn .,^6 louroo:

Assinatura

Eu- Cl.r,t-t ".- K, lO.^..-oo



CE\TRO DE RE.\BILITAÇÃO E r\TEGR{ÇÃO

TERMO DE AUTORTZAÇ^O DE USO DE IMAGEM E CESSÃO DE DTREITOS

iu

Só" ça^^L ,profissâo

AUTORAIS

nascido(a) no

I OJ l-!§&,de nacionalidade hA^,LU^SGJ ,residentee domiciliado(a) à

, Cidade de Ídl§ 1â,üjl, Estado

,portado(a)da Cédula

de Identidade RG/RNE n" 48.65q 44?-? e inscrito(a) no CPF/MF sob o n"

(ro.üoo. eÍ8 -ao

Autoúo o uso de minha imagem (fotografia,filmagem ou gravação)para finseducacionats ou

institucionais, de forrna inteiramente gratuita, a título universat em carátertotal, defmitivo, irrevogável

e irretratável.

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

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

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

whatsapp e outros).

Nos temros do artigo 49 d,aLeino 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 como os direitos estipulados no artigo 29 da Lei dos

Direitos Autorais, excetuados aqueles de nafureza 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 mídia, impressa ou digital e ainda divulgá'los, do modo que bem entendern na

rede mundial de computadores - lntemet.

Autorizo ainda a OSC (nome da OSC) , a seu critério 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 responsabiüdade pelo uso indevido do

Conteúdo Autoriza do, por terceiros.

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

Assinatura



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

TERMO DE ALTTORTZAÇ^O DE USO DE TMAGEM E CESSÃO DE DTRETTOS AUTORATS

nascido(a) no

, residente e domic ilia do(a ) à

, Estado

S? ,profssão , portado(a)da Cedu la

de Identidade RG/RNE n' inscrito(a) no CPFIMF sob o n"

Autorizo o uso de minha imagem (fotografia, filmagem ou gravação)para furs educaciona is ou

institucionais, de forma inteiramente gratuita, a título universal em carátertotal, defuritivo, irrevogrivel

e irretratável.

A presente autoúação 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 (blogs, 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 cessâo 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 caráter integral, definitivo, irrevogável e

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

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

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

rede mundialde computadores - lntemet.

Autorizo ainda a OSC (nome da OSC) , a seu critério e interesse, a pubücar 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 interesse, sem nenhuma rcmuneração adicional.

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

Conteúdo Autorizado, por terceiros.

Eu

são Jose o" 

]ffit" 
(SP), 23 de março de 202o.

djull- rQQ r ,de nacionalidade

Assinatura



ASSOCT{ÇÃ

CE\TRO DE REABTLTTAÇ.IO E I\TEGR{Ç.IO

TERMO DE AUTORTZAçLO DE USO DE TMAGEM E CESSÃO DE DIRETTOS AUTORAIS

, nascido(a) no

dia J3 l,OGl .icrt?,denacionalidade h,cy-,N-{0.'e: ,residenteedomiciliado(a) à

, Cidade de , Estado

çr>- L\9\ - ,portado(a)da Cédula

no CPF/MF sob o n"inscrito(a)de Identidade RG/RNE n" 6]§81?O2-3,"
ôgfl Sf \ 3 j_ ,11

Autoúo o uso de minha imagem (fotografia,filmagem ou gravação)para finseducaciona is ou

institucionais, de forma inteiramente gratuita, a tírulo universal em carátertotal 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(blogs,facebook,instagram,youtube,

whatsapp e outros).

Nos termos do artigo 49 da Leino 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 (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, irrevogrivel e

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

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

exterior, em qualquer mídia, impressa ou digita[ e ainda divu§íJos, 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 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 responsabilidade pelo uso indevido do

Conteúdo Autoúado, por terceiros.

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

Assinatura



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

TERMO DE AUTORTZ^çLO DE USO DE TMAGEM E CESSÃO DE DTRETTOS AUTORATS

^V-.a.1 t J*q , nascido(a) no

dta-Lf t I Zi ?] ,de nacionalidad" ..ti\Wt, j'a ,residente e domiciliado(a) à

Jl i,6arz,. rc,§-qJ

Autoüo o uso de minha imagem (fotografia, fihnagem ou gravação)para fins educacio na is o u

institucionais, de forma inteiramente graruita, a título universal, em caráter total, definitivo, irrevogivel

e irretratável.

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); (U) divulgação em geral (blop, facebook, instagram, youtube,

whatsapp e outros).

Nos temros do aÍigo 49 da Leino 9.610 de 19 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, exçetuados aqueles de natureza moral em caáter 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 mídia, impressa ou digital, e ainda divulgá-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 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 Autoúado, por terceiros.

São José do Rio Preto (SP), 23 de março de 202o.

Cidade de

/.À) portado(a)da Cédula

de Identidade RG/RNE o" ?1. ('{} 5}} -X inscrito(a) no CPF/MF sob o n"



.{ssocr{Ç_{

CE\TRO DE REABILITAÇÀO E [\TEGR\ÇÃO

TERMO DE AUTORIZAçAO DE USO DE IMAGEM E CES§ÃO DE DIREITOS AUTORAIS

, Cidade de?rlL't1/íO

, profissão

de Identidade RG/RNE n" 97 Olór.q)^,-; , e inscrito(a)

, nascido(a) no

, residente e domicilia do(a ) à

, Estado

,portado(a)da Cédula

no CPF/MF sob o n"

3o't 75t Et8'q

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

institucionais, de forma inteiramente gratuita, a título universal, em carátertotal, defuritivo, irrevogável

e irretratável.

A prcsente 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) divulgaçâo em geral Ologs, 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 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 caráter integral, defmitivo, 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

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

rede mundialde computadores - Internet.

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

(materialde orientação de estudos às familias e çstudantes 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 Autoúado. por terceiros.

23 de março de 2O20.

,p.ê ?
de nacionalidade ha.,xi2-r,,*

São José do Rio Preto (SP),

Assinatura

ara 2x tclt
: Co Q;D



CE\TRO DE Rf,ABrLrr.\Ç.iO E r\TEGR\Ç.1O

TERMO DE uroRrzAçÃo nn uso DE IMAGEM n crssÃo DE DIRErros AUToRAIS

nascido(a) no

aaJl naÇlona , residente e dom ilia do(a ) àtfr-
Cidade de

I

@ Estado

,portado(a)da Cédula

inscrito(a) no CPF/MF sob o no

profissão

de Identidade RG/RNE n'

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

institucionais, de fonna inteiÍamente graruita, a título universal em carater total, defuritivo, irrevogável

e inetratável.

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: (l) Sites e mídias

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

whatsapp e outros).

Nos termos do artigo 49 da Leino 9.6 l0 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 caúter integral, definitivo, irrevogável e

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

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

exterior, em qualquer mídia, impressa ou digital, e ainda divulgá-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 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 Autoriza do, por terceiros.

Preto (SP), 23 de março de2020.

Assinatura


