
   MAIO DE 2016 

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 

E COMO VÃO NOSSAS OFICINAS? 
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PRESIDENTE: Marina Dantas Muniz de Castro, VICE-PRES.. Sheila 

Roberta Andrade Pereira, DIR. ADM.-FINANCEIRA: Angela Kageyama, 

VICE-DIR. ADM.-FINANCEIRA: Lucila Noronha Begnami, DIR. DE 

OPERAÇÕES: Elza Maria da Cunha Teixeira, DIR. MARK. E 

RELACIONAMENTO: Antonio Ayres Pereira. 

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.  

POESIA E CANTORIA 

Com muita poesia e cantoria, o grupo Literatura e 

Música mais uma vez nos presenteou com uma 

visita, trazendo alegria e rima para nossa tarde 

no Reviver. Para completar o ritmo, o grupo do Sr. 

Ivo continua nos visitando e levando o pessoal a 

dançar. 

 

 

PREPARATIVOS JUNINOS 

Em Maio, nas oficinas de artesanato com a 

voluntária Sheila e a ajuda de outros voluntários, 

os idosos já iniciaram a decoração da Festa 

Junina. E na reunião de voluntários já foi tudo 

planejado. 

 

 

https://www.facebook.com/centroreviver/photos/pcb.793680804066836/793680257400224/?type=3
https://www.facebook.com/centroreviver/photos/pcb.793680804066836/793680257400224/?type=3


FIQUE SABENDO 

QUEDAS NA TERCEIRA IDADE 
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RECEITA DE VÓ – PÃO DE LÓ 

 

- 7 ovos 

- 1 xícara de trigo peneirado 

- 1/2 xícara de açúcar 

- 1 colher (chá) de fermento 

 

 

Bata as claras em neve e reserve. Bata as gemas e o 

açúcar até obter um creme fofo. Misture delicadamente 

a farinha e o fermento nas gemas até a massa ficar 

homogênea. Depois, mais delicadamente, incorpore as 

claras em neve. Forre uma forma com papel vegetal e 

unte o mesmo. Coloque a massa e leve ao forno bem 

quente por 15 minutos até que comece a dourar. 

BAÚ DA VOVÓ 

  

 

 

 

 

 

Não deixem de visitar nosso 

BAZAR!!! Estamos sempre com 

novidades. Fiquem atentos, pois 

sempre realizamos bazares 

especiais aos sábados pela manhã. 

Você pode ajudar a manter o 

Reviver participando como 

voluntário, colaborando com o 

bazar ou tornando-se sócio. 

 

O envelhecimento traz consigo diversas alterações 

bioquímicas e funcionais. Existem diversas patologias que 

acometem os idosos comprometendo aos poucos a execução 

de atividades diárias simples, ocasionando redução 

progressiva na autonomia e na adaptação natural ao meio 

que vivem. Com isso, o risco de sofrerem quedas se torna 

cada vez maior à medida que a idade aumenta. As quedas 

ocorrem principalmente em ambiente doméstico, por isso 

podemos preveni-las com medidas simples que facilitem a 

execução de atividades diárias dentro de casa. 

Cada cômodo merece atenção especial: 

 

Banheiro: 

1. Use tapetes emborrachados antiderrapantes; 

2. Mantenha uma boa iluminação utilizando lâmpadas 

fluorescentes; 

3. Utilizar cores diferentes na parede e no piso em relação 

ao assento sanitário e a pia do banheiro; 

4. Instalar barras de apoio laterais e aumentar a altura do 

assento sanitário; 

 

Quarto: 

1. Usar tapetes fixos ao chão e não encerar o piso; 

2. Usar sapatos com solado antiderrapante; 

3. Ajustar a altura da cama e colchão firme; 

4. Ter um abajur ou interruptor de luz próximo à cama; 

 

Sala: 

1. Deixar o caminho livre de fios e sem bagunça; 

2. Preferir sofás firmes e altos; 

3. Utilizar poltronas com braços. 

 

Cozinha: 

1. Utilizar armários fixos e de fácil alcance 

 

 

Escadas: 

1. Deve possuir corrimão nas laterais; 

2. Estar livre de objetos; 

3. Utilizar fitas antiderrapantes nos degraus; 

4. Ter interruptores de luz na parte superior e inferior da 

escada; 

 

Além de por em prática as dicas de como melhorar o 

ambiente para o idoso, deve-se realizar exames 

oftalmológicos regularmente, manter uma dieta saudável 

rica em cálcio, vitamina D e tomar banhos de sol para 

fortificar os ossos; rotular os medicamentos e tomá-los na 

hora certa, procurar seguir um programa de atividades 

físicas que visem o equilíbrio, coordenação e força 

muscular. 

                                                                

                                                              Cuide-se 

sempre! 

 

 


