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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 s erviço de profissionais qualificados e o 

apoio de voluntários. 

 
NOTÍCIAS DO REVIVER 

MARÇO DE 2015 

Nas oficinas das quartas e sextas-feiras foram realizadas atividades de música, artesanato, exercícios físicos e breves 
palestras sobre temas relativos à saúde e bem-estar do idoso. Discutiu-se o risco de quedas para o idoso, quando os 
idosos partilharam experiências e juntos conversamos sobre como evitar novos episódios.  

 

No dia 6 houve a Hora Santa e integração do idoso na comunidade, finalizando com o lanche no Reviver. 

 

DIA DA BELEZA - 11/03/2015 - Nesse dia os idosos foram ao Mario Gravas Studio, onde foram recebidos com muito 

carinho pela equipe de profissionais do Studio. Foi um evento importante para a elevação da auto-estima e da 

vaidade positiva dos nossos idosos.  

 

 

No dia 18 os idosos se dedicaram a preparar as lembranças para a Páscoa. Em clima de descontração, realizaram 

lindos trabalhos artesanais. 

 



 

No dia 25 houve a comemoração dos aniversários de idosos e voluntários, com bolo e presentes. 

 

REUNIÃO DE VOLUNTÁRIOS  

Dia 30 de março os voluntários do Reviver se encontraram em mais uma reunião mensal para retomar as atividades 

do mês, tomar as decisões e se programar para Abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosso bazar abre de segunda a sexta, e em dois sábados por mês. Venha visitar! 

 

O REVIVER se mantém graças às contribuições de sócios e doadores e ao bazar de usados. 

Colabore conosco. Divulgue nosso bazar! Ajude-nos indicando novos associados! 

 

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 Begnani, DIRETORA DE OPERAÇÕES: Elza Maria da Cunha Teixeira, DIRETOR DE MARKETING E 
RELACIONAMENTO: Antonio Ayres Pereira 
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