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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. 

Boletim Anual  2014 
Sumário das Atividades e Projetos Realizados 

NOSSOS CLIENTES  

O Reviver iniciou o ano de 2014 com 32 idosos. 
No decorrer do ano: 
• 25  participaram regularmente 
• 06  foram atendidos no lar 
• 02  foram atendidos em Casa de Repouso 
• 03  faleceram 

APOIO  
• 66 Associados realizaram contribuições 
financeiras regularmente 
•     Voluntários: equipe qualificada para lidar com 
os idosos em várias áreas, incluindo professora de 
música, fisioterapeuta, músico. 
•  Doadores: pessoas físicas ou jurídicas que 
contribuíram sem serem sócios; 
•  Familiares: assumiram o compromisso com o 
bem estar do idoso; 
•  Outros colaboradores: parceiros, fornecedores, 
prestadores de serviço, funcionários e a 
comunidade em geral. 

GERENCIAMENTO 
Realizado pela diretoria e acompanhado por 
profissionais contratados. Todas as atividades 
desenvolvidas com os idosos têm a coordenação 
de voluntários devidamente qualificados. 
 



 Atividades Realizadas 

ENCONTROS REGULARES PARA A REALIZAÇÃO DE 
ATIVIDADES ÀS QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS 

(Monitoria, lanche e transporte) 

Oficinas de Música (canto, ritmo e danças): Nesses encontros, 
a professora de música da Unicamp, Aci Meyer, auxiliada por 
seus alunos e voluntários do Reviver, transmitiu noções de 
música, canto, ritmo e danças. Também foi preparado e 
apresentado um musical Auto de Natal, encenado pelos idosos 
na comemoração de Natal e dos 10 anos do Reviver. 
 
Oficinas de Artes: Os idosos realizaram vários trabalhos nas 
oficinas, como atividades de colagem, Ikebana, decoração para 
a festa de Carnaval, Festa Junina e Copa do Mundo. Também 
montaram e decoraram a árvore de Natal, confeccionaram o 
cartão de Natal da entidade, capa de caderno decorativa, 
caixinhas feitas com palitos de sorvete entre outras atividades 
criativas. 
 
Oficinas de Memória: Foram utilizadas técnicas lúdicas e 
vivências para despertar a memória por meio de jogos, exibição 
de filmes, apresentações com slides, contação de estórias, 
recordação da própria história, recitação de poesias e 
recordação de músicas.  
 
Encontros para exercício e movimento: Os idosos realizaram 
exercícios físicos semanais com música e dança sob a orientação 
da terapeuta Cida Morelli e da educadora física Mayara Pereira, 
visando o fortalecimento muscular, a prevenção de quedas e a 
coordenação motora. 

ATIVIDADES ESPECIAIS E INTEGRAÇÃO SOCIAL 

O Reviver realizou encontros que, além de proporcionar lazer e 
convivência, serviram de veículo para a realização de palestras 
com informações para os idosos sobre assuntos de relevância, 
tais como alimentação e cuidados pessoais e para o 
fortalecimentos das relações de apoio e solidariedade entre 
idosos, familiares e a comunidade, em geral. 
 
 Realização mensal de encontros para oração na igreja Santa 

Isabel, seguidos de um lanche na entidade, aberto a 
comunidade; 
 

 Comemoração mensal de aniversários; 
 

 Festas e comemorações: Carnaval com o tema da “Copa do 
Mundo”, Páscoa, Festa Junina, Dia do Idoso com almoço no 
Círculo Militar de Campinas, Festa de Natal e aniversário do 
Reviver após almoço no Salão Paroquial. 
 

ATIVIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS E EVENTOS 
EDUCATIVOS 

Dia da Beleza: oferecido aos idosos pelo Studio Mario 
Gravas que disponibilizou seus profissionais e espaço para 
atender os idosos com cortes de cabelo, penteados, 
manicure etc. 
Palestra “O idoso e a família”: ministrada pelo Dr. Jamiro da 
Silva Wanderley e ilustrada com mágicas e histórias de sua 
esposa Suely.  
Palestra sobre a água: ilustrada com a apresentação de 
slides. 
Espetáculo de circo: apresentação realizada pela escola de 
circo Além da Lona, como tradicional teatro de bonecos. 
Palestra “Nosso belo mundo”: feita por Ângela Kageyama 
com slides sobre arte e música. 
Workshop sobre osteoporose: realizado pelo prof. Dennys 
Cintra e alunos do curso de Engenharia de Alimentos da 
Unicamp. Houve medição da altura, peso e massa corporal 
dos idosos. 

OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS 

Atendimento domiciliar: com visita aos idosos acamados, 
transporte para trazê-los às oficinas semanais e apoio para 
os familiares (escuta, orientações, doação de artigos). 
 
Avaliação médica admissional: O idoso, obrigatoriamente, 
passa por um exame médico com objetivo de verificar sua 
aptidão para as atividades. Além de contarmos com o 
suporte de atendimento médico emergencial no Centro 
Médico de Campinas. 
 
Bazar: atendimento de segunda à sexta e realização de 
atendimentos excepcionais aos sábados.   
 
Fora da entidade: participação no evento “Dia do combate à 
violência contra a pessoa idosa, realizado no plenário da 
Câmara Municipal. 

ORIENTAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 

Palestras: sobre “Tolerância” com a psicóloga Leyde Rezende; 
“Contribuição da psicologia para o relacionamento 
interpessoal” e “A primeira e a segunda metade da vida e seus 
desafios” com o prof. Mauro Amatuzzi e “Orientações básicas 
sobre atendimentos emergenciais com a enfermeira” Vera 
Lucia Castro. 
Passos para a integração do voluntário: apresentação do 
manual do voluntário individualmente e em reuniões mensais. 

Parcerias desenvolvidas 
Paróquia de Santa Isabel de Barão Geraldo 
Centro Médico de Campinas 
Garcia Soluções Administrativas 
Informe Contabilidade 

 

Agradecimentos 
O Reviver agradece a todos que têm colaborado e 
compreendido sua missão. Agradecimento especial aos 
voluntários pela dedicação e amor aos idosos e aos sócios e 
colaboradores que apoiam financeiramente a entidade. 

O Centro Reviver é uma instituição sem fins lucrativos, mantida pelos seus 
associados e doadores, cujas contribuições são sempre registradas e 
contabilizadas oficialmente.  Caso queira colaborar, entre em contato 
conosco e só contribua mediante recibo do Reviver. 
Diretoria Responsável: Marina Dantas Muniz de Castro, Silvia Beatriz 
Mendonça Pereira, Ângela Antônia Kageyama, Terezinha de Fátima 
Pereira Guimarães,  Elza Maria da Cunha Teixeira, Ademir Toledo , Wilson 
José Grandin, Carlos Henrique Benatti. 
 
Endereço: Rua Ângelo Vicentim, 457  - Barão Geraldo, Campinas/SP 
Fone: (019) 3288-1075  
E-mail: centroreviver@uol.com.br 
Facebook: www.facebook.com/centroreviver 
Blog: www.centroreviver.blogspot.com.br  
Site: www.centroreviver.org.br 
 
 


