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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 de voluntários. 

 

 

NOTÍCIAS DO REVIVER 

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 

Em janeiro houve uma importante reunião dos voluntários do Bazar para organizar e 

definir as diversas funções e horários de trabalho de cada um. Puderam assim trocar 

ideias e dar unidade ao trabalho que exercem com muita dedicação. 

 

 

Em fevereiro o Reviver atendeu 20 idosos em sua sede, com atividades e lanches em 

todas as quartas e sextas-feiras, e 9 idosos receberam visitas domiciliares feitas por 

voluntários. 

Atividades do mês 

Houve a comemoração do Carnaval, com o Pré Carnaval, animado pelo conjunto do 

Sr. Ivo, que garantiu a animação do pessoal, com direito a fantasia e máscaras.  
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Nesse período de carnaval os idosos participaram de atividades envolvendo música e 
dança, com direito a rememorar músicas de carnaval dos velhos tempos. 

Nas oficinas de quartas-feiras os idosos conversaram sobre suas qualidades, fizeram 

exercícios com músicas e trabalhos com papel. 

Nas oficinas das sextas aconteceram aulas de música com a prof. Aci e a voluntária 
Cláudia, e exercícios com a voluntária Mayara. Neste mês foi utilizado um kit para 
exercícios físicos, que o Reviver presenteou aos idosos.  

 

As oficinas são encerradas com um lanche e muita alegria. 

 

 

 

Na última quarta-feira do mês houve a comemoração dos aniversários de idosos e 

voluntários, com bolo e presentes para os idosos. 

Visando ao incremento da sociabilidade, uma vez por mês o Reviver oferece um 

momento de integração com a comunidade, com a participação dos idosos na Hora 

Santa na igreja de Santa Isabel e o lanche oferecido a todos na sua sede. 
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