
\ss0cr,\Ç.id

dia <<l gréq. de nacionalidade

. /tttrz " I €-,qz n-o,

CE\T'RO DE REABTLTT.{Ç'.IO E r\TEGR.{Ç.iO

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

Eu nascido(a) no

domiciliado(a) à

Estado

profissão ador(a) da Cédula

sob o no

EiTl^'V\là'í 
e nscri'(a) n. CPFiMF

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 imagern acirna nrencionada em todo território nacional

e no exterior. em todas as suas rnodalidades e. emdestaque, das seguintes formas: (l) Sites e mídias

institucionaisda OSC (norne da OSC); (ll) 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 cessão de direitos sobre os conteúdos produzidos nos grupos de

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

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

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

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

titularidade, bern corno tanrbém publicá-los e ou republicá-los sem lirnite de tempo, no Brasil e no

exterior. 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 critério e interesse, a publicar os conteúdos

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

err 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. sern nenhuma remuneração adicional.

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

Corrteúdo Autorizado. por terceiros.

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

Assinatura



cf\rto DE u\Bu.\Ç.io E NmGx.\(-io

Declarada de Utilidade Pública MunicipalLei no 5455 de 1110211994
Reconhecida Uülidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1711011997

Reconhecida Utilidade PúblicaEstadual Lei no 11599 Publicado no DOU 05/07/2003
Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos - Resolução no 252 de 0ô11212000

CNPJ : 71 .744.007/000'l -66

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

, residente e domiciliado(a) à

nacionalidade

, Cidade de

, Estado SP profissão O»ú,tk ,k, sg 'a-,4-"

poiJdor(a) da Cédula de Identidade RG/RNE n" 3C.J-,t) t)t -c e inscrito(a) no CPF/N'IF sob o no

;a1 srt1 tl,3 - 3 y

Autorizo o uso de minha imagem (fotogratia, 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 tenitório nacional e no exterior, em todas

as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas. (I) Sites e mídias instituçionais da OSC (nome da OSC); (fI)

diwlgação em geral (blogs, facebook, instagranq 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

famílias e estudantes e sequências de atividades complementares) à Associação Renascer - Centro Educacional Renascer, 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 Associação Renascer - Centro Educacional Renascer, 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 dir,ulgá-los, do modo que bem entender, na rede

mundial de computadores - Internet.

Autorizo ainda a Associação Renascer - Centro Educacional Renascer, a seu critério e interesse, a publicar os conteúdos

(material de orientação de estudos às famílias 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 Associaçâo Renascer - Centro Educacional Renascer de qualquer responsabilidade pelo uso

indevido do Conteúdo Autorizado, por terceiros.

São Jose do Rio Pr.to, C 4 de de 2020

n

Amélia Curr Gabriel, 4701-Jd.Soraia S.J.fuo PrekrSP{EP
E-mail : c.@agogica/âassmiacaorenaser.org. br

u,
.1

| 507 5-220 - IonerFax: (017)-12 l-1.9595

'rJ-



crE\I't{o DE R[{BrLrT\(]iO E r\TUGR.{Ç.iO

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

r
Eu. , nascido(a) no

residente e domiciliado(a) à

, profissão , poftador(a) da Cédula

de ldentidade RG/RNE "'^3U)-,1 1? , e inscrito(a) no CpFiMF sob o no

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 imagerr acima rnencionada enr todo território nacional

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

institucionaisda OSC (nome da OSC): (ll) divulgação em geral (blogs, facebook, instagram, youtube,

rvhatsapp 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 (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 assirn 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 midia. impressa ou digital, e ainda divulgá-los. do nrodo que bem entender. na

rede mundial de cornputadores - [nternet.

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

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

ent sites próprios e de terceiros, e a reproduzi-los. de forrna virtual ou impressa, na quantidade de cópias

necessária, e de acordo Çom seu interesse, sem nenhunra remuneração adicional.

Declaro que exirno 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

Àssocr.{(ri

MNru(fP
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fP
( L\IRO Df U\![rr ( i0 f Ãr(À\çio

Declarada de Utilidade Pública MunicipalLei no !í55 de 1110211994

Reconhecida Utilidade Púbtica Federal Decreto Publicado no DOU 1711011997

Reconhecida Uülidade PúblicaEstadual Lei no 11599 Publhado no DOU O5lO7n0O3
Certificado de Entidades de Fins Filanbôpic"os - Resolução no 252 de 06/12/2000

CNPJ: 71 .7'S,í.007/0001 -66

TERMO DE AUTORTZAÇÃO DE trSO DE TMAGEM E CESSÃO DE DTREITOS AUTORAIS

nascido(a) no dia lQ toAt 86,de
I

nacionalidade

. Cidade deresidente

, Estado

de ldentidade RG/RNE

\),

g- profissão

\q 16«, 55r-,-t e inscrito(a) no CPF&ÍF sob o noa) da Cédula

)r1 39t ?ro*,

Autorizo o uso de minha imagem (fotograha, t-rlmagem ou gravação) para fins educacionais ou institucionais, de forma

inteiramente gratuita, a titulo universal, em caráter total, defrnitivo, 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: (I) Sites e midias institucionais da OSC (nome da OSC); (ll)

dirulgação em geral (blogs, faceboolq 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

famílias e estudantes e sequências de atividades complementares) à Associação Renascer - Centro Educacional Renascer, bem

como os direitos estipulados no artigo 29 da Lei dos Direitos Autorais, excetuados aqueles de natureza moral, em çaráter

integral, dehnitivo. irrevogável e irretratável, cabendo a Associação Renascer - Centro Educacional Renascer, 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 midia, impressa ou digital, e ainda divulgá-los, do modo que bem entender, na rede

mundial de computadores - Internet.

Autorizo ainda a Associação Renascer - Centro Educacional Renascer, a seu critério e interesse, a publicar os conteúdos

(material de orientação de estudos às famílias 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 Associação Renascer - Centro Educacional Renascer de qualquer responsabilidade pelo uso

indevido do Conteúdo Autorizado, por terceiros.

Amélia Curl Gabriel. -1701 -Jd.&rraia-S.J.fuo PreteSP{EP
E-mail: c.pedagogicalâraswiaeoremsr.org.br

I 5075-220 Fone Fàx: (01 7)-321 -1.9595
rm nciac*rrcnaser ,rro hr

e domici-liado(a)

São Jose do Rio Preto, O I de

Assinatura do Responsável

<i
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Declarada de Utilidade Públba MunicipalLei no 3í55 de 1110211991

Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 171'1011997

Reconhecida Uülidade PúblicaEstadual Lei no 1 Í 599 Publicado no DOU 05/07t2003
Certificado de Entidades de Fins Filanüópicos - Resolução rf 252 de 06/12/2000

CNPJ: 7'1.7,í4.007/000166

TERtvÍO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Df, TMAGEM E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Eu, $&u rn,r.rno Éldt«16w , nascido(a) no dia J5log/91Qde nacionalidade

residente e domiciliado(a) à

M, Estado r;:- Q-,,0,--t . profissão

portador(a) da Cedula de

3Ar. ala, 068' qo
Identidade RG/RNE n" {Í 31À . 61 A - + , e inscrito(a) no CPF/I\'IF sob o no

Autorizo o uso de minha imagem (fotografia, tilmagem ou gravação) para fins educacionais ou instituçionais, 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 midias institucionais da OSC (nome da OSC); (II)

dirulgação em geral (blogs, faceboolq instagranl youtube, whatsapp e outros)

Nos termos do artigo 49 da Lei 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

famílias e estudantes e sequências de atividades complementares) à Associação Renascer - Centro Educacional Renascer, 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 Associação Renascer - Centro Educacional Renascer, 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

mundial de computadores - Internet.

Autorizo ainda a Associação Renascer - Centro Educacional Renascer, a seu critério e interesse, a publicar os conteúdos

(material de orientação de estudos às famílias 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 Associação Renascer - Centro Educacional Renascer de qualquer responsabilidade pelo uso

indevido do Conteúdo Autorizado, por terceiros.

São Jose do Rio Preto, OJ de de 2020

Assinatura do Responsável

Ame lia Cu6 Gabriel. {701-Jd.&rraia-S.J.fuo PretoSP
E-mail: c.@agogica'ri'aswiaeorenaxs.orq br

CEP: I 5075-220 Fone Fax: (017)-321-1.9595

Cidade de



\SSOCt\ÇA

c'E\TRO DE REABrr.rT{Ç.i0 E r\TEGR\Ç'.iO

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

, nascido(a) no

diav- t-)Lt"j!té.denacionalidade 'il;\{ 
LLil.'\. . .residenteqdomiciliado(a)à

i,, 
-,T"';;',--,'' -, l,l :,r( lúL.'.m';,-{.:,rà4fu , Estado

, portador(a) da Cédula

de rdentidade RG/RNE no ;;5 :'i ( 6 i' | 6 , e inscrito(a) no CPFiMF sob o no

Autorizo o uso de rninha irnagern (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 exterior. em todas as suas modalidades e, emdestaque, das seguintes formas: (l) Sites e mídias

institucionaisda OSC (nome da OSC); (ll) divulgação em geral (blogs. facebook, instagram. youtube,

w'hatsapp e outros).

Nos termos do artigo 49 da Lei no 9.610 de l9 de fevereiro de .l998, 
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

colnplementares) à OSC (norne da OSC). bem corno os direitos estipulados no arligo 29 da Lei dos

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

irretratável, cabendo a OSC. se assirn 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 mundial de cornputadores - 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 nenhurna 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 de2020.^'1
\:l

!
j,, , '.' , J't

.<'ituLiW i/i í iJltli J1L,1iL)( y

Assinatura



ASSOCT{Ç.

cE:r{TRO DE Rf,ABTLTTAÇÃO E NTEGR{ÇÃO

TERMO DE AI.ITORIZIçÃO DE U§O DE IMÂGEM B CTsSÃo DE DIREITOS ATjToRAIs

nascido(a) no

d^J+ r JCt r residente e domicilia do(a ) à

Cidade de , Estado

, portado(a)da Cédula

no CPF/MF sob o no

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

institucionais, de forma inteiramente gratuita, a título universat em canítertotal, defkritivo, 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 outrcs).

Nos temros 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, definitivo, irrevogível 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 quaQuer mídia, impressa ou digital e ainda divulgrí-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 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.

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

Assinatura

. de nacionalidade

de Identidade RG/RNE
AÂ

n"



PINruffP
CE\TRO DE REABTLTTAÇ.IO E TNTEGR{ÇAO

TERIVTO DE DE USO DE IMAGEM E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Eu -I<t <-L4/A- nascido(a) no

/ob cionalidade -íUtatw'
, residente e iciliado(a ) à

Lb "1" fu- Estado

, profissão ,portado(a)da Cédula

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

Autorizo o uso de minha imagem (fotografia, frlmagem ou gravação)para fins educaciona is ou

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

e inetratável.

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 (nomeda OSC); (I)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, confomre 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 integml, definitivo, irrevogrível e

irretratável, cabendo a OSC, se assim entender, publicáJos 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 quaQuer mídia, impressa ou digital e ainda diw§áJos, do modo que bem entender, na

rede mundialde computadores - lnlemet.

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 forrna 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.

,il,0"
'r\n?)D

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

'Thc c " i/ lc,ú.m ,1}Ce-c^^,

Cidade de

Assinatura



.{ssocL{Ç.i

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

TERMO DE ALTTORTZAÇÃO DE DE IMAGEM E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

?) , nascido(a) no

dia .:-L / c J lü1_,de nacionaüdade hh: >iü ;Í-tl , residente e domicilia do(a ) à

^AtLrA 'r,',i i . Lir,pn t>it il b- ( . ( 'tri') , Cidade

'?P", í'l ,, -- ,profissão lizlr'( r.?/t D(

de

,? tY/,1 A .portado(a)da Cedula

USO

5ri; I t-l Estado

de Identidade RG/RNE n" 4 4 . í;7 qrz') , e inscrito(a) no CPF/MF sob o no

9Ç5 i,.rtr.q.2 b4q

Autoúo o uso de minha imagem (fotografia, filmagem ou gravação)para fins educaciona is 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 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 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 dirçitos 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 integnl, deflrnitivo, irrevogável e

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

(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 responsabilidade pelo uso indevido do

Conteúdo Autoúado, por terceiros.

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

I

Assinatura
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Declarada de Utilidade Públba MunicipalLei nô 1155 de 1110211994
Reconhecida utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1711011997

Reconhecida Wlidade PúblicaEstadual Lei no Í 1599 Publicado no DOU 0510712003
Certificado de Enüdades de Fins Filanüópicos - Resolução rf 252 de O6n2n0OO

CNPJ: 71 .7.í,í.007/0001 -66

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

residente

, Estado

domi

portador(a) da Cedula de Identidade RG/RNE no

cillado(

P.r.t( profissão

39,6.4J'1 c,n 85a
Autorizo o uso de minha imagem (fotografia, 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 territorio nacional e no exterior, em todas

as suas modalidades e, em de$aque. das seguintes formas: (l) Sites e midias institucionais da OSC (nome da OSC); (II)

diwlgação em geral (blogs, faceboolq instagranl 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

famílias e estudantes e sequências de atividades complementares) à Associação Renascer - Centro Educacional Renascer, 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 Associação Renascer - Centro Educacional Renascer, 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

mundial de computadores - lnternet

Autorizo ainda a Associação Renascer - Centro Educacional Renascer, a seu critério e interesse, a publicar os conteúdos

(material de orientação de estudos às famílias 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 Associação Renascer - Centro Educacional Renascer de qualquer responsabilidade pelo uso

indevido do Conteúdo Autorizado, por terceiros.

são Jose do Rio r..to, 01r" Jrr-"ft0 
de 2020

Amelia Cury Cnbriel. .1701 -Jd.Somia-S.J.fuo PrcteSP {JEP
E-mail : c.@agogica'rilassrciaeoremrer.rg. br

15075-220 FonoFax: (017)-121.1.9595

nascido(a) no dia 
"2Y 

rcl tlÇtE ae nacionalidade
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Declarada de Utilidade Públk;a MunicipalLei no í55 de 11n21994
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1711011997

Reconhecida utilidade PúblicaEstadual Lei no í 1599 Prblicado no DOU 05/07/2003
Certificado de Entidades de Fins Filantópicos - Resolção rf 252 de O6l12n00O

CNPJ: 71.744.007/000'l-66

TERII{O DE AUTORIZAÇÃO DE U§O DE IMAGEM E CESSÃO DE DIREITO§ AUTORAIS

ru,Ypv,v \t^xvÇ)*r* . nascido(a) no dia Z-il o3t19 /f de nacionalidade

residente e domiciliado(a) à qL$;i;.b \;oaoart 8àa- , Cidade de

fte$ r',"ao Ç ?a;lo , profissao -rrrà.^[*',^á
portador(a) Cedula deIdentidadeRG/RNE,.@,einscrito(a)noCPFÀ{Fsobono

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 exterior, em todas

as suas modalidades e, em destaque. das seguintes formas: (I) Sites e midias institucionais da OSC (nome da OSC); (Il)
diwlgação em geral (blogs, faceboolq 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 Associação Renascer - Centro Educacional Renascer, 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 Associação Renascer - Centro Educacional Renascer, se assim entender,

pubticá-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 ex-terior, em qualquer midia. impressa ou digital, e ainda divulgá-los, do modo que bem entender, na rede

mundial de computadores - Internet.

Autorizo ainda a Associaçâo Renascer - Centro Educacional Renascer, 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 Associação Renascer - Centro Educacional Renascer de qualquer responsabilidade pelo uso

indevido do Conteúdo Autoúado, por terceiros.

São Jose do Rio Preto, O \ de \,r*r,^-hÁI de 2020
()

^'{erict Yx,vvur,?prr,,,}e
Assinatura do Responsável

Amélia Curv Cabriel, .1701 -Jd.Somia-S.J.fuo PreteSP{EP:
E-mail : c.pedagogicaticsciaqoremxc.org.br

I 5O7 5-220 Fone Fax: (017)-1213.9595
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CE\TRO DE RE.\BtLrT.\Ç.iO E I\TEGR\Ç.IO

TERITO DE AUTORTZ^çLO DE USO DE E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

, nascido(a) no

dia r( +/ -) C) -;-/-
\'\
<J t -=)çt _gy, de_naciona r.

de

.jr-; fiâ-.ii.,profissão portado(a)da Cédula

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

t)á J) qv )9 - )b

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

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

e irretratável.

A presente autoúaçãoabrangeouso da imagem acima mencionadaemtodoterritório nacional

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

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, irrevogável e

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

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

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

rede mundialde computadores - Intemet.

Autorizo ainda a OSC (nome da OSC) , a seu critério e interesse, a pubücar 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 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 Autoüado, por terceiros.

Eu

SãoJose doRio Preto (SP), 23 de março de2020.

\)-((
.l't-i rJ)v'f. \'., - n, ^,,..,.,n-to'i \iu2 r-r-^c

Assinatura

idente e domic ilja do(a ) à

, *j-,!à.? Estado
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Declarada de utilkiade Públba MunicipalLei no i'155 b 1110211991
Reconhecida Utilidade Pública Federal Decreto Publbado no DOU 1711011997

Reconhecida Utilidade PúblicaEstadual Lei no 11599 Publicado no DOU OSl07l2OO3
Certificado de Enüdades de Fins Filanbópicos - Resoluçâo no 252 de O6n2n0OO

CNPJ: 71.7,[4.007/0001 66

íffP

residente e domiciliaf,o(a1 a 7{ (3D n
z,ruao,hi t(atky .. -:ro,uo

Identidade dCnxe n'W,, inscrito(a) no CPFÀ{F sob o n"

Autorizo o uso de minha imagem (fotografia, tilmagem 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 midias institucionais da OSC (nome da OSC); (Il)

divulgação em geral (blogs, facebooh instagraur, 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 Associação Renascer - Cenlro Educacional Renascer, bem

como os direitos estipulados no artigo 29 da Lei dos Direitos Autorais, excetuados aqueles de natureza moral, em caráler

integral, definitivo, irrevogável e irretratável, cabendo a Associação Renascer - Centro Educacional Renascer, 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 midia, impressa ou digital, e ainda divulgá-los, do modo que bem entender, na rede

mundial de computadores - Internet.

Autorizo ainda a Associação Renascer - Centro Eduçacional Renascer, a seu critério e interesse, a publicar os conteúdos

(material de orientação de estudos às famílias e estudantes e sequências de atividades complementares) em sites prôprios e de

terceiros, e a reproduzi-los, de forma virrt-ral ou impressa, na quantidade de cópias necessária, e de acordo com seu interesse, sem

nenhuma remuneração adicional.

Declaro que eximo a Associação Renascer - Centro Educacional Renascer de qualquer responsabilidade pelo uso

indevido do Conteúdo Autorizado, por terceiros.

São José do Rio Preto, Cl de de 2020

Amélia Cury Gabriel, {701 -Jd.Soraia-S.J.Rio PrcteSP{)EP
E-mail : c.pedagogicdri:aswiaqoremxs.orq. br

, nascido(a) no dia J6 tdt tL. a" nacionalidade

15075-220 FoneFar: (017)3213.9595
*w.sxicurmasccr.org. br

TERVTO DE AUTORIZAÇÃO Df USO DE IMAGEM E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

lgc 1fi. lllr.?6

Assinatura do Responsável
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Declarada de Utilidade Pública MunicipalLei nô lt[55 de 1110211994
Reconhecida utilidade Pública Federal Decreto Publicado no DOU 1711011997

Reconhecida Utilidade PúblicaEstadual Lei no 11599 Publbado no DOU 0510712003
Gertificado de Entidades de Fins FilanEópicos - Resolução no 252 de 06/12/2000

CNPJ: 71 .7'[4.007/0001 66

rERMO DE AUTORTZAÇÃO DE USO DE TMAGEM E CESSÃO DE DTRETTOS AUTORATS

nascido(a) no dia t? I n I 9ü, de nacionalidade

h"n/,! QÀ^-e, , residente e domiciliado(a) à

Eu,

portador(a) da Cédula de Identidade RGIRNE no

7rc.oq a. ,soY- tt

Autorizo o uso de minha imagem (fotografia, tilmagem ou gravação) para frns 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 exterior, em todas

as suas modalidades e, em destaque. das seguintes formas: (I) Sites e midias institucionais da OSC (nome da OSC); (Il)

divulgação em geral (blogs, facebooh instagrarq youtube, whatsapp e outros).

Nos termos do artigo 49 dal*i 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

famílias e estudantes e sequências de atividades complementares) à Associação Renascer - Centro Educacional Renascer, bem

como os direitos estipulados no artigo 29 da Lei dos Direitos Autorais, exçetuados aqueles de natureza moral, em caÍater

integral. definitivo, irrevogável e irretratável, cabendo a Associação Renascer - Centro Educacional Renascer, 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

mundial de computadores - Internet.

Autorizo ainda a Associação Renascer - Centro Educacional Renascer. a seu critério e interesse, a publicar os conteúdos

(material de orientação de estudos às famílias 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 Associação Renascer - Centro Educacional Renascer de qualquer responsabilidade pelo uso

indevido do Conteúdo Autorizado, por Íerceiros.

São José do Rio Preto, I de XrTrh,rS de 2020.
v

,/*C J Áf- '.'1, 
o

- Assinarura do Responsável

\'t.vas t7|-6 e inscrito(a) no CPF/N,[F sob o no

Amélia Cury Gabriel .1701 -Jd.Soraia-S.J.fuo PreteSP {EP
E-mail : c.@agogicaãassiamremrs.ors br

1 5075-220 Fone Fax; (017)-3211.9595


