
CE\TRO DE REÀBILIT.{C-1O E I\TEGR.{C.IO

TER§{O Df AUTORTZLÇ^O DE USO DE TMAGEM f CESSÃO DE DTRETTOS AUTORATS

Eu,Ali.fE 'ilV.\ clr, CXrVerÍ.1 , nascido(a)

dia J3 /CL /-q(1 . de nacionalidade Srrrsr le.rÍÀ , residente e domiciliado(a) à

Q.; li,"nr-,ltcn,FÉe ôfràis,,Íri'lr+ cidade a. @, Estado

á.f.1 Pet,ln " , profissão rrnmrtgra dp F.dr,'.ç.iô , portador(a) da Cedula

de Identidade RG/RNE n" Atr.\L{{-a1§- J , e inscrito(a) no CPF/MF sob o no

Q 3-l 6,iJ, '{ f F - C0

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) divulgação em geral (blogs, facebooh 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, de{initivo, 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 mídia, impressa ou digital, e ainda divulgá-los, clo 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.

Assinatura

de rnarço de 2020



ASSOCTAÇ.i

CE\TRO DE RE.\BILrTAÇ.iO E r\TEGR{Ç.IO

USO DE IMAGEM E CESSÃO DE DIREITOS AI]TORAIS

ihz , nascido(a) no

gi" OB r Q}r§!--,de nacionatid ra" \tahi (b^n*

171 , cidade de

1É Qt;"^l", profnsão

AUTORTZAÇÃO DE

3»-r,*'R^*Eu

f35

TERMO DE

de Identidade RG/RNE n'

O9É3 9o3?.lPr- t)
e inscrito(a)

portado(a)da Cédula

no CPF/MF sob o no

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

institucionais, de forrna inteiramente gfatuita, a tírulo universal, em caáter total, def,uritivo, irrevogável

e furetratável.

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); (II) divulgação em geral(blogs, facebook, instagram, youtube,

whatsapp e outros).

Nos temros 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, 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

exterior, em qualquer mídà, 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 reproduzilos, de forma virtual ou impressa, na quantidade de cópias

necesúria, 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 Autoúado, por terceiros.

23 de março de2020.

Assinatura

SãoJosé do Rio Preto



rERMO DE A[rrorz\çAo DE USO

eu, , -l .'^+c\-Er[ \À^ r^ .3

u Ü3r lâ89,0" lacionatidade

"1.., [-lq - L*s,*\
>C:i tO .,"- \-V,profissão ÇÀ

de Identidade RG/RNE n" l{t,

?.

, Cidade de

n C.n r--.*l

lJo lQs- t

CE\TRO DE RE.{BrLrr.{ÇÃO E NTEGR{Ç.IO

DE IMAGEM E DE DIREITOS AI.TTORAIS

nascido(a) no

, reside iliado(a) à

g\í t Estado

,portado(a)da Cédula

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

3os tqs 6fi-q6.

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

institucionais, de fomra inteiramente gratuita, a título 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: (t) Sites e mídias

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

whatsapp e outros).

Nos termos do aÍigo 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 (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, defnitivo, irrevogável e

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

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

exterioE em qualquer mídia, impressa ou drgital, 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

(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 vifiual 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 23 de março de 2020.

\

Assinatura



^{ssocr{Çi

TERMO DE uroRrzAÇÃo on uso DE TMAGEM B crssÃo DE DrRrrros AUToRATs

Eu nascido(a) no

MNru(fP
CE\TRO DE RE.\BILrTAÇ.IO E I\TEGR{Ç.IO

l^4t' t :&bD, ae naciona lida de residente e domicjlia do(a ) à
. t A.li--t-

* . 6Wl{t"v Y-n,'-(i'Estado, Cidade de

iprofissão ,portado(a)da Cédula

de rdentidade RG/RNE n" lb. I l+13t+) - 4 , e inscrito(a) no CPF/MF sob o n"

lo9-) \[s C68 ac;

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

institucionais, de fomta inteiramente gratuita, a título universal em caráter total defrritivo, irrevogável

e irretratável.

A presente autoúaçãoabrangeouso da imagem acima mencionadaem todoterritório nacional

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

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

whatsapp e outros).

Nos temtos 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 (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, inevogável e

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

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

exterior, em qualquer mídia, impressa ou digital e ainda divulg.á-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.

arço de 2020.



ASSOCT{Ç.

P
CE:{TRO DE RLtBrLrrAÇÃO E NTEGR{Ç-IO

TERMO rlE AUTORTZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E CES§ÁO DE DTRETTO§ AUTORAT§

, nascido(a) no

/-EL_, de na ciona lidade e domiciliado(a) à

Estado

1P profissã portado(a)da Cédula

de Identidade RG/RNE n" 3j. inscrito(a) no CPF/MF sob o no

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

institucionais, de forma intefuamente gratuita, a título universal, em caÉtertotal, defmitivo, irrevogável

e irretratável.

A prcsente 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) divulgêção em geral (blop, facebook, instagram, youÍube,

whatsapp e outros).

Nos termos do artigo 49 daLeino 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 estfulados no artigo 29 da Lei dos

Direitos Autorais, excetuados aqueles de natureza moral, em caráter integral, definilivo, irrevogrivel e

irretratável, cabendo a OSC, se assim entender, publicá-los integral ou parciaknente 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 -lnternet.

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 proprios e de terceiros, e a reproduzi-los, de forma viúual 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.

dr

3ar.,8rj .3l? - 13

SãoJosé doRio 23 de março de202O.



ASSOCHÇ,

mNh\ÍffP
CE\TRO DE REABTLTTAÇÃO E r\TEcR{ÇÃO

TERMO DE DE DIREITOS AT]TORAIS

nascido(a) no

aiu't ] I 'O ,d" nacionalidade \fqJ*/di^or ,residentee domiciliado(a) à

Cidade de , Estado

p.rorao hnO{4fLO\O* ,ron§ào4u;ia cédula
de Identidade RGiRNE n' JP {?6 Qt{ -2 , e inscrito(a) no CPF/MF sob o no

pqP ê11 5 gp c6

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

institucionais, de forrna inteiramente gratuita, a título universal em caráter total, definitivo, inevogável

e irretratável.

A presente autorização abrange o uso da imagem acima mencionada em todo território nacio na 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); (I) 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 cessâo de direitos sobr€ 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, excefuados aqueles de natureza mora! em caráter 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

exterior, em qualquer mídia, impressa ou digita[ e ainda divulgáJos, 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

Con teúdo Autorizado. por terceiros.

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

# .0,_ e ln..n .a,S,,rw^_

AUTORTZAÇÃO pn USO DE IMAGEM E CESSÃO

Assinatura



ASSOCT{Ç.i

CE\TRO DE RE.\BILrr.{Ç.i0 E r\TEGRTÇÃO

TERMO DE AUTORTZAÇÃO DE IMAGEM E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAISUSO DE

nascido(a) no

, residente e icilia do(a ) à

Cidade de , Estado

,portado(a)da Cédula

de Identidade RG/RNE n" e inscrito(a) no CPF/MF sob o no

Autoúo o uso de minha imagem (fotogmfra, filmagem ou gravação)para firns educaciona is o u

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

e irretratável.

A presente autorizaçãoabrangeouso da imagem acima mencionadaemtodoterritório nacional

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 aÍigo 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 (material de orientação de estudos às familias e esfudantes 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 çaáter integral, definitivo, irrevogrível e

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

titularidade, bem como também publicá-los e ou republicáJos 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

(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

necessaria, 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.

23 de março de 2020.São Jose do Rio

Assinatura

tQlf ,aenacionalidade

profssão



ASSOCT\ÇÃ

nacionalidade

CE\TRO DE REABILIT.{ÇÀO E I\TEGR{Ç{O

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E CESSÃo DE DIREIToS AUToRAIS

, nascido(a) no

a"Q,J r ol rElJ iciliado(a) à

Cidade de Estado

profissão ,portador(a)da Cédula

de Identidade RG/RNE n" inscrito(a) no CPF/MF sob o n"

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

institucionais, de forrna inteiramente gratuita, a título universal em carátertotaL definitivo, inevogável

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 (blogs, facebook, instagram, youtube,

whatsapp e outrcs).

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

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

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

irretratável, cabendo a OSC, se assim entender, publicá-los 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 divulgáJos, 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 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 qualquerresponsabilidade pelo uso indevido do

Conteúdo Autorizado, por terceiros.

Eu

Rio Preto (SP), 23 de março de 2020.

Assinatura



. de nacionalidade

<(

TERMO DE

CE\TRO DE RE.\BILIT_{ÇÃO E r\TEGR{Ç.IO

DE USO DE IMAGEM DE DIREITOS

/
AUTORAIS

nascido(a) noEu

D8r
Cidade de

, profissão portado(a)da Cédula
de Identidade RG/RNE n' inscrito(a) no CPF/MF sob o n"

Autorizo o uso de minha imagem (fotografra, filmagem ou gravação)para fins educaciona is ou

institucionais, de forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter tota! definitivo, irrevogiível

e iretratável.

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: (t) Sites e mídias

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

whatsapp e outros).

Nos temtos 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 (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, pubhcá-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 diwlgá-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

(material de orientaçã o de estudos à s familias e estudantes e sequências de atividades complemen t are s)

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 ryilrrffí, 2t de rylçee16zo.

,61ã,*

a) à

Estado



.{ssocrAÇ.i

CE\TRO DE RE.{BTLITAÇÃO E I\TEGR{ÇÃO

TERMO DE ÀUTORIZ^Ç^O DE USO DE IMAGEM E CESSÃO DE DTRETTOS AUTORATS/
ít; {) , nascido(a) no

/ oq /Z?-,de nacionalid ^a" 
.{&O+cfu.oart- ,residentee domiciliado(a) à

. ?5o , cidade d" k ltu ,/4e fr; /.rA Esrado

l^olu *-r-r-- 7 
*nador(a)da cédulaàt P ,profissão

de Identidade RG/RNE n"

-Lq i /.za gá,4
-)

o3
e inscrito(a) no CPF/MF sob o n"

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

institucionais, de fonna inteiramente gratuita, a título univenal, em caráter total, definitivo, inevogável

e irretratável.

A presente autorização abrange o uso da imagem acima mencionada em todo território nacio na 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 temros 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 (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 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 diwlgiâ-los, 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

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

em sites proprios 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.

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

Assinatura



ASSOCtd

cEr{TRO DE R&{BrLITAÇÃO E II\uEGR{ÇÂO

TERMO DE AUTORTZAÇÃO DE USO DE rMÂGEM E Cf,S§ÁO DE DTRETTO§ AUTORAIS

ru, 6rrr^t^+ GrLg {c,!r,n^,g nascido(a) no

-u

dia 3{ l_8!_ /]gq], de nacionalidade B-,n,r"-tlr,lo residente e domiciliado(a) à

0u rnqru.ú êorrnhro, t+\+ Cidade de ftÉ Ís\sdÊ Rls hrfe , Estado

- 

v

Soa Po-,^ra- profissão tnOrrtg\0J , portador(a) da Cédula

sob o node Identidade RG/RNE n' {4 3O;L. Oq+ - 8 . e inscrito(a) no CPF/}ÍF

4<+ Aar 31t- 4o

Autorizo o uso de minha imagem (fotogra{ia, filmagem ou gravação) para fins educacionais ou

institucionais, de fbrma inteiramente gratuita, a titulo universal, em caráter total, definitivo, irrevogável

e irretratável.

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

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

institucionais da OSC (nome da OSC), (D dirulgação em geral (blogs, facebooh 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 (material de orientação de estudos às familias e estudantes e sequêacias 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 cariúer 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

exlerior, em qualquer mídia, impressa ou digital, e ainda divulgá-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 José do Rio Preto (SP), 23 de março de 2020

ôl.'uLi, Gúg
u

Assinatura
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TER\{O DE AUTOFIZAÇÃO DE USO Df IMAGEM
/1

CENTRO DE REABILIT.\C.IO E INTEGR{C.IO

r_G,6 r zÉ{.denac

E CESSÃO D[ DIREITOS AUTORAIS

nascido(a) no

residente e domiciliado(a) à

Cidade de Estado

profissão a) da Cedula

de Identidade RG/RNE n' o2í 941.68,7-q a) no CPFA'IF sob o no

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

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

e irretratável.

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

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

institucionais da OSC (nome da OSC); (lD dirulgação em geral (blogs. facebooh 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 (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 mídia, 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
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