
SETEMBRO 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.
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UM POUCO DE ARTE ...
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Esse mês recebemos a alegre visita do grupo Re Canto da

Villa, que resgatou a memória de todos apresentando muitas

músicas. Algumas folclóricas e outras que foram novidades, as

quais os idosos aprenderam a cantar e se divertiram muito.

E MAIS ARTE
Os idosos participaram da oficina de artesanato, este mês,

decorando garrafas que se transformarão em chocalhos para

as aulas de música e ritmo. A empolgação contagiou o Reviver.

JÁ SÃO DE CASA
Recebemos mais uma vez no Reviver, as

voluntárias da Igreja Batista de Barão

Geraldo, que alegraram mais uma de

nossas tardes com sua bela apresentação,

e também a querida amiga Glória.



FIQUE SABENDO

ENVELHECIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA
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DICAS DE VÓ

Água de batata ou massas cozidas nas plantas

Depois de cozinhar batatas ou massas, em vez de jogar a

água fora, deixa esfriar e reaproveite regando as plantas.

A água de batatas ou massas cozidas contém nutrientes

que deixam as plantas mais saudáveis.

Como cortar a cebola sem chorar

O truque para cortar cebola sem chorar é deixa-la um 

pouco embaixo da água corrente depois de descascada e 

em seguida cortar a raiz em forma de cone para retirar a 

substância que irrita os olhos.

Alface fresca por mais tempo

Para manter a alface fresca por mais tempo dentro da 

geladeira, retire-a da embalagem plástica e seque bem as 

folhas. Em seguida, envolva a alface em um papel toalha, 

coloque em um pote plástico limpo e seco e guarde no 

fundo da geladeira.

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.

É importante lembrar que quem entra na terceira idade

possui necessidades fundamentalmente iguais a de outros

grupos etários, tais como: segurança física, financeira e

emocional. O afeto, simpatia, amor e reconhecimento

social são básicos para a percepção da autoestima. Desta

forma, a necessidade de amor e afeto deve ser

considerada como indicador de qualidade de vida.

O principal fator determinante de um alto nível de

qualidade de vida parece ser um convívio social positivo,

próximo e estável.

O lazer associado a atividades físicas e mentais estão

diretamente relacionadas ao favorecimento da qualidade de

vida.

Além disso, o engajamento em atividades intelectuais é

apontado como fator de prevenção contra declínios cognitivos

da idade.

Todos podem envelhecer com qualidade, a receita é simples:

cultive seus amigos e familiares, faça atividade física

regularmente, cuide da sua saúde, estimule sua memória e

preze sempre por sua felicidade!

REUNIÃO DE VOLUNTÁRIOS

Com de costume, nos encontramos no final

de um mês de trabalho em mais uma

reunião com os voluntários, onde avaliamos

os trabalhos que tem sido realizados e

distribuímos as atividades para o mês de

setembro. Também foi apresentado pela

Diretoria Administrativa Financeira dados

sobre o organograma do Reviver e dos

resultados que vem sendo obtidos pelo

bazar.


