
AGOSTO DE 2015 

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. 

Informativo Mensal 

(EN)CANTANDO O REVIVER 

Nesse mês, recebemos a alegre visita do Grupo Recanto 

da Vila. A apresentação foi um sucesso e os idosos se 

divertiram muito ao som de nossas amigas. O carinho foi 

recíproco. 

Também tivemos a presença de Glória e seu grupo. Os 

idosos não somente ouviram boa música como também 

cantaram bastante.  

O QUE MAIS TEMOS FEITO? 
 

Os idosos marcaram presença na Hora Santa, 

realizada na primeira sexta-feira de cada mês.  

 

Como de costume, reservamos um horário para o 

lanche em todas as tardes de oficina (quartas e 

sextas). Nesse momento, idosos e voluntários 

comem, interagem, contam “causos” e 

compartilham histórias, num clima descontraído.  

 

Também assistimos a uma apresentação de 

slides com sugestões (frases e imagens) de “bem 

viver” e revimos a apresentação d”A  Cigarra e 

a Formiga” encenada na Festa Junina do 

Reviver desse ano. 

  

Seu Ivo e sua banda também embalaram mais uma 

tarde empolgante. Os idosos arriscaram alguns 

passinhos e mostraram dominar a arte da dança.  

Para finalizar, Nina e seu cavaquinho fecharam o 

mês o último encontro do mês e empolgou a plateia, 

que cantou animadamente ao som do instrumento.  

Foi um mês de muitas risadas e muitas canções. E é, 

por isso, que nosso mês de agosto foi (en)cantador!!! 

 

Não deixem de visitar nosso BAZAR. Estamos 

sempre com novidades em roupas, 

brinquedos, livros, acessórios, calçados, 

utensílios domésticos e itens em geral. 

Você pode ajudar a manter o Reviver 

participando como voluntário, colaborando 

com o bazar ou tornando-se sócio. 
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SIMPATIA PARA CURAR SOLUÇO 
 

Para crianças: Pegar um fiapo de manta do bebe molhar 

com saliva e colar na testa do bebe. O soluço passa em 

seguida. 

 

Para adultos: Amarrar um fiapo de palha de milho no 

dedo mindinho do pé esquerdo. 

BAÚ DA VOVÓ 

FIQUE SABENDO 

Por volta dos 40 anos começamos a sofrer 

diminuição da capacidade de armazenamento de 

informações no cérebro, apresentando algumas 

dificuldades de memória. Apesar de ser um processo 

natural do envelhecimento, as dificuldades de 

memória podem ainda ser agravadas por doenças 

cerebrais específica, como o Alzheimer. Buscando 

melhorar a capacidade da memória e aumentar a 

atenção, seguem algumas dicas: 

 

1) Desligue o “piloto automático”: tente sair da 

rotina e invista em atividades diferentes para 

estimular o cérebro. Se você costuma ir pelo mesmo 

caminho para o trabalho todos os dias, mude pelo 

menos uma vez na semana. Novidades fazem bem à 

memória. 

 

2) Faça associações: uma dificuldade comum é em 

memorizar nomes de pessoas diferentes. Para evitar 

esse problema crie associações de acordo com 

características da pessoa. 

 

 

3) Faça uma coisa de cada vez: realizar várias 

atividades ao mesmo tempo irá dificultar que você 

se recorde de todas as coisas que precisava realizar 

no decorrer do dia. 

 

4) Exercite a memória: algumas atividades simples 

ajudam a manter o cérebro mais ativo. Faça 

exercícios físicos, de coordenação motora e 

arrisque-se em jogos como: xadrez, dama e jogo da 

memória. 

 

5) Evite o álcool e o cigarro: ambos são vilões da 

memória. 

 

6) Trate a depressão e ansiedade: ambas podem 

causar uma diminuição do ritmo dos processos 

cerebrais e, consequentemente, causar 

esquecimentos. 

 

Essas dicas podem servir para todos. Divulgue-as 

e use-as quando necessário! 

DICAS PARA MELHORAR A MEMÓRIA E A CONCENTRAÇÃO 
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OFICINAS 
 
Todas as semanas os idosos continuam realizando 

atividades de artesanato, música, memória e exercícios 

físicos, sempre sob a supervisão de voluntários 

capacitados. As oficinas têm proporcionado experiências 

interessantes e favorecido não somente o desenvolvimento 

e manutenção das capacidades cognitivas, mas também a 

interação entre os idosos e voluntários da entidade.  


