
,{ssocL{Çi

CENTRO DE R-8.\BrLrr.{ÇÃO E NTEGR{ÇÃO

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

Eu
ç,(J , nascido(a) no

dia 1-Y /Q-V I ?l,=l,de nacio'naüdade Êr t..^" o ,residentee domiciliado(a) à

R^-". ín , í.c^-\^9 f-^,J-(, , cidade de )^Í.t,\,o\\L\ , Estado

(,-:.cr P-^ U ,profissão t,*.rt'* azi., ,. L.'--v ,portado(a)da Cédula

de Identidade RG/RNE no t' -i 'l , \ t l I ii , e inscrito(a) no CPF/MF sob o n"

Yrg 16o ):à1)

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

institucionais, de forma inteixamente gratuita, a titulo universal em carátertotal, defmitivo, inevogável

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 ftlogp, facebook, instagram, youtube,

whatsapp e outros).

Nos termos do aÍigo 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 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, irrevogrível e

inetratável, 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 - [ntemet.

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

(materia I de orientaçã o de estudos às 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

necessáú, e de acordo com seu intere sse, sem nenhuma remuneração adicional.

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

Conteúdo Autoriza do, por terceiros.

São Jose do Rio Preto (SP), 23 de maryo de 2O20.

./\ n ô-.'tlo-^1, Á-v.qu,t^

Assinatura



crE\TRO DE REABTLTT{Ç.iO E r\TEGR\(t.i0

TERNIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E CESSÃo DE DIREIToS AUToRATS

nascido(a)

aiaJO /-À\/-\sÉ\rde nacionalidade Çttr*svJjl,t..,* , residenre e domiciliado(a) à

Cidade d" M Estado

, profissão .J\ô&Ji.^fi(/\c\ , portador(a) da Cedula

de Identidade RG/RNE n' \o 1(\C: ttrc .,t e inscrito(a) no CPF/N{F sob o no

Autorizo o uso de minha imagem (foto$afia, filmagem ou gravação) para fins educacionais ou

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

e irretratável

A presente autoÍização 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) divulgação em geral (blogs, faceboolq instagram, youtube,

whatsapp e outros).

Nostermos 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

complernentares) à OSC (noms da OSC), bem como os direitos estipulados no artigo 29 da Lci 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 divulgá-los, do modo que bem entender, na

rede mundial de 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 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, porterceiros.

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

Eu,

Assinatura



CE\TRO DE Rf,.{BrLrr.\ÇÀO E I\TEGR\Ç.IO

TERMO DE AUTORTZ^Ç^O DE USO DE TMAGEM E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

., nascido(a) noEu

Y§"§"-
de rdentidade RG/RNE 

"" Aq.83OkÕ.»- b e inscrito(a)

/_,2S_a- 8, de nacionalidade esidente e do4icilia do(a) à

: e-'fu^ 6',"8, Esrado

portadoda)da Cédula

no CPF/MF sob o n"

"" 
Ê\ . J1O. aR k- &J

Autoúo o uso de minha imagem (fotogmfia, filrnagem ou gravação)para fms educacio na is ou

institucionais, de forma 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: (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 caráter integral, defrnitivo, irrevogiível 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 quaQuer mídia, impressa ou digital e ainda divulgrá-los, do modo que bem entender, na

rede mundialde computadores - Internet.

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

(materialde orientação deestudos àsfamiliase estudantese sequênciasde atividadescomplementares)

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.

23 de março de 2020.

profissão

Cidade

*a,
de



{ssocr{Çi

u,, Qo).,*[o $.*" ".O^t 'Q L,l , nascido(a) no

aia \1 I cZ ? ttÍltl, de nacionaliaape !:»rr.\t IIur.-r?. , , residente e domiciliado(a) à

4r-,.0w;h,'tu^fWrr'* *bo , Estado

CE\TRO DE RE.{BrLIT.\ÇiO E I\TEGR\Ç.iO

TERMO DE AUToRrzeÇÃo DE uso Dr IMAcEM r crssÃo DE DrRErros AUToRAIS

{",rtt |",^l,Y , profissão 1nnÀni \o,r, portador(a) da Cedula

de Identidade RG,/RNE n" Qo Sft cg? ? e inscrito(a) no CPF,MF sob o no

\o6 7tí ("í8 7Q

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 território 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); (lD diwlgação 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, 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 clivulgá-los, do moclo 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 2O2o

Assinatura



.{ssocrAÇ.i

CENTRO DE RE.{BrLrT..tÇ.iO E TNTEGR{Ç.IO

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

r,, <1*ãvPecb,.-o Deuc^-
dia& tCl @-{, de nacionalidade . residente e

nascido(a) no

domiciliado(a) à

) cidade de 5 .t. Q;ç'?'t *o , Estado

profissão , portador(a) da Cedula

de Identidade RG/RNE n. {C,td4 .qY{ - '1 . " inscrito(a) no CPFÀ{F sob o no

4o8 ozli.?aa - s,r.

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 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 I9 de fevereiro de 1998, çonforme alteraóa ("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 aincla dir..ulgá-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

(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 copias

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
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CINTRO D[ RE{BILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E CESsÃo DE DIREIToS AUToRÂIS

, nascido(a) no

dia;f[ í_ç] l.!3ü, de nacionalidade residente e domiciliado(a) à
/--1_)

Cidade de O ,-i .; l,' , Estado

§ i 'l , proflrssão ütil?tf{ \|fr. , portador(a) da Ceduta

de Identidade RG/RNE n" .'i ,Jt.- 3 i1-(. , e inscrito(a) no cpFÀ{F sob o no

?,d C J7? :'3,? - r:.,

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 território 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) diwlgação em geral (blogs, faceboo( instagram, yourube,

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

titulaÍidade, 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 moclo 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

;y- ,{ln !

4wr,w,: %t;?



CE\TRO DE REABTLTT.{ÇÀO E I\TEGR{Ç.IO

TERMO DE AU"TORTZAÇ^O DE USO DE TMAGEM E CESSÃO DE DTREITOS AUTORATS

, nascido(a) no

diaôÇ t tá tgtlft,denacionaídua" WÇ,UZ.a,residenteedomiciliado(a)à
, Cidade de r-; Estado

çP , profissão

+/ q q , //trÃu.

,portado(a)da Cédula

de Identidade RG/RNE n" LÇ.ç+q'1ç'1^,/ , e inscrito(a) no CPF/MF sob o no

\h? -loç-3óg-í7

Autorizo o uso de minha imagem (fotogmf,ia, filmagem ou gravação) para fins educacion a is o u

institucionais, de forma inteiramente gratuita, a título universal em carátertotal, definitivo, 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 (bloS, 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 (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 C)SC, 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

exterior, em qualquer mídia, impressa ou digilal, 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

(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 Au toúado, por terceiros.

Eu

SãoJose do Rio Preto 23 de março de 2020.

Assinatura



CE\ITRO DE REABTLIT.\ÇiO E II'ÍTEGR{CiO

TERN,TO DE AT] .ÇÂo Dr uso DE rMAGEsr E cESSÃo DE D ITOS ÂTiTOR{IS

Eu nascido(a) no

dia
61
.t1/ ;lflW o, pu, nalidade residente â)à

Estado

. protissão portador(a) da Cedula

sob o noIdentrdade RG,/RNE n' e inscrito(a) no CPF/]vIF

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 Íbrmas: (I) Sites e mídias

institucionais da OSC (nome da OSC); (ll) dir,ulgação 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 mídia, impressa ou digital, e ainda dir.-ulgá-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

(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

Cidade de

Assinatura
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tYr[ {;R tr rfi
TERMO DE AUToRrzlçÃo DE uso DE IMAGEpT r crssÃo DE DrRrrros AUToRATs4.,

--,-)- 
:') , ,'j

eu,:.:(/"nr* c. í-r r ,t { Raido. , nascido(a) no

dia-§Q /í-51)!1b, de naciónalidade s?.\.: e.r.tu. *- , residente e domiciliado(a) à

S-['r;V-, R ' \,,.1.. o Cidade de +, Esrado
'jffi'"n"a:. :"[iffi:f:'::

.{ssoc[{ÇÃ

CENTRO DE RL"\BILITAÇÃO E

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 território 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); (I! divulgação em geral (blogs, facebook, instagram, yourube,

whatsapp e outros).

Nos termos do artigo 49 daLei no 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, conforme alteruda (,,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 qttalquer mídia, impressa ou digital, e ainda clivulgá-los, do moclo que trem entender, na

rede mundial de 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 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.

Spo Jose do Rio Preto (SP), 23 de março de 2O2O
í./'

Assinatura



CE\TRO DE RE.{BILrT.\ÇÀO E I\TEGR\ÇÀO

TERMO DE AUTORTZ{çÃ(O DE USO DE TMAGf,M r CESSÃO
Ç--:'') - - _t

_ ).|L.a\ t', ,^ 7/n- - - -a +-/_ -

DE DIREITOS AUTORAIS

Ya>r-th l?a.t,,^ q, , nascido(a) no

rC,$r Y6,a" ionataaae i3) âtit -(!Lut C.Lr-nC- , nesidente e domicilia do(a ) à

G /- -): 5 Estado

:<ic-à+,{ c ,ÀÀ*o tíf;irortado(a) da Cédu la

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

?/3 ial. qq,b - 60

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

institucionais, de forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter total, defmitivo, 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) divulgção em geral (blogs, facebook, instagram, youtube,

whatsapp e outros).

Nos termos do artigo 49 daLeino 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 caúter integral, definitivo, irrevogável 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 mídia, impressa ou digital, e ainda divulgiáJos, do modo que bem entendel 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

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.

UJ

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

Assinafura



ASSOCT{Ç.i

CENTRO DE RE.{BrLrT.{ÇiO E n'íTEGR{Ç.IO

T[RN,IO DE ATiTO AO

, prot'issão

de Identidade RG/RNE n"

DE

, portador(a)

e inscrito(a) no CPFA4F

ITOS AUTOR.AIS

nascido(a) no

i{,iado(a) à

, Estado

da Cedula

sob o no

,O

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 território 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) dirulgação em geral (blogs, 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 (material de orientação de estudos às familias e estudantes e sequências de atividades

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

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

irretratável, çabendo 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 aincta clivulgá-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



CET\iTRO DE REABILIT{ÇÃO E IIITEGR{Ç.IO

TERMO DE AUTORTZAÇLO Df USO DE TMAGEM E CESSÃO DE DIREITOS AUTORATS

nascido(a) no

oia ,25 ,§q- rJgU , de nacionalidade bl +t,l-", ,* . residente e domiciliado(a) à

de ldentidade RG/RNE no AqUit 4;y-.s , e inscrito(a) no CPF/N{F sob o no

V?j) 4ib J )B e e

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); (II) diwlgação 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, 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 mídia, impressa ou rligital, e ain«la clivtrlgá-los, rlo modo qtre bem entender, na,

rede mundial de computadores - Intemet.

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.

l-

(SP),23 de março de2020

Assinatura

profissào , portador(a) da



CENTRO DE REABrLrr.{Ç.iO E TNTEGR{C.IO

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

Eu, CIa "^-LL nascido(a) no

residente e domiciliado(a) àdia.L,à' /C( i J@q , de nacionalidade

Í-álçe*af".cucu, J3 (f. , Cidade de J-]I
À

oLe lJ*-s P".r-Lc Estado

hÉ 'fur..fo . profissão -f ^/.-c,eío^, , portador(a) da Cedula

de Identidade RG/RNE no

{lÍ. t93. /if t (i {
4».Aza.q6+.s , e inscrito(a) no CPF/MF 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 imagem acima mencionada em todo território nacional

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

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

whatsapp e outros).

Nostermos 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), bcm 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 mídia. impressa ou digital, e ainda divulgá-los, clo moclo qtre bem entender, na

rede mundial de 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 próprios e de terçeiros, e a reproduzi-los, de forma virtual ou impressa, na quantidade de cópias

necessária, e de açordo com seu interesse, sem nenhuma remuneraçâo adicional.

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

Conteúdo Autorizado, por terceiros

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

Assinatura

cr*o* LO..,c.- §,o-ruier
.ür,y'';1.r,i,b-



CE\TRO DE RE."\BrLlT.\Ç.iO E r\TEGR\Ç.IO

TERMO Df, DE DE IMAGEM E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Eu , nascido(a) no

aa7L r I 1 +, de nacionalidade , residente domlcilipdo(a ) à

Estado

, profissã o portado(a)da Cédula

de Identidade RG/RNE "" 14 7Ü b \q4 -* , e inscrito(a) no CpF/MF sob o no

? 6 91 al a\$ -ir«

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

institucionais, de forma inteiramente gratuita, a título universal em carátertotal, definitivo, 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: (I) Sites e mídias

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

whatsapp e outros).

Nos termos do artigo 49 daLei no 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 caráter integral, definitivo, irrevogável e

irretratável, cabendo a OSC, se assim entendeE 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 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 proprios e de terceiros, e a reproduzi-los, de fonna 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.

de março d,e 2020.

Assinatura

Cidade


