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Missão 
Atender o idoso com amor, promovendo atividades que o integrem na sociedade e resgatem sua 
dignidade e alegria de viver, contando com o serviço de profissionais qualificados e o apoio do 

trabalho voluntário. 

NOTÍCIAS DO REVIVER 

ABRIL DE 2015 

Além das oficinas regulares das quartas e sextas-feiras, da comemoração dos aniversários e da integração 

com a comunidade, dois eventos marcaram o mês de abril no Reviver, a Páscoa e o Jantar Italiano em 

benefício da entidade. 

Para comemorar a Páscoa, os idosos confeccionaram lindos cartões e enfeites alusivos à data.  Todos 
participaram da festa e receberam em suas casas a visita dos voluntários que entregaram chocolates e 
colomba pascal no dia de Páscoa.  

                           

 

O Reviver foi agraciado com um Jantar Italiano oferecido pela Sra. Ana Rosa, em comemoração ao seu 
aniversário. No evento houve a apresentação de música e danças típicas regionais da Itália, com a presença 
do vice-cônsul da Itália. A renda arrecadada com a venda de convites será revertida em doações para o 
Reviver. Agradecemos a todos que participaram do jantar oferecido, pela aquisição dos convites que 
reverterão para o sustento da entidade, pelo trabalho realizado voluntariamente e pelo prestígio da 
presença no evento. 

 



 

   

      

 

 

No dia 27 de Abril realizamos mais uma reunião mensal com os voluntários de Reviver. Além da avaliação 
mensal das atividades (oficinas, bazar, eventos...) e programação das atividades do mês de Maio, tivemos a 
palestra da responsável pelo voluntariado do Centro Infantil Boldrini, Marta Regina Balotin, que fez uma 
excelente abordagem sobre o trabalho voluntário. Discutiu-se o que é o voluntariado, as responsabilidades 
que esse tipo de trabalho traz e as realizações que oferece a todos os envolvidos. Com esse tipo de 
atividade o Reviver propicia uma melhor formação dos voluntários que atuam na entidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Diretoria do Reviver PRESIDENTE: Marina Dantas Muniz de Castro, VICE-PRESIDENTE: Sheila Roberta 

Andrade Pereira, DIRETORA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA: Angela Antonia Kageyama, VICE-

DIRETORA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA: Lucila Noronha Begnami, DIRETORA DE 

OPERAÇÕES: Elza Maria da Cunha Teixeira, DIRETOR DE MARKETING E RELACIONAMENTO: 

Antonio Ayres Pereira 

Você pode ajudar a manter o Reviver participando como voluntário, 

colaborando com o bazar ou tornando-se sócio. 


