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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.

Apoio

Gerenciamento

O Reviver atendeu 33 idosos no ano de 2016
No decorrer do ano:
02 foram atendidos em Casa de Repouso

Boletim Anual - 2017
Principais Atividades e Projetos realizados em 2016

 

O Reviver contou com o apoio de: 59 sócios 
contribuintes, 30 voluntários, entre os quais 
professores de música e educação física, 
doadores eventuais, parceiros e prestadores 
de serviços. Os familiares dos idosos  se 
zeram presentes quando necessário.

Realizado pela diretoria e acompanhado por 
prossionais qualicados.

Passeio no Parque

Dia do Idoso na Panetteria Di Capri

Grupo Recanto da Vila

Festa Junina

Almoço com música no Círculo Militar

Visita Coral Pró Menor

Apresentação de Natal



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

Oficinas de Música (canto, ritmo e danças): Nesses encontros,
a professora de música da Unicamp, Aci Meyer, auxiliada por
alunos e voluntários do Reviver, transmi�u noções de música,
canto, ritmo e danças. Também foi preparado um musical para
o Natal, apresentado pelos idosos.

Oficinas de Artes: Os idosos realizaram vários trabalhos nas
oficinas, como a�vidades de colagem, decoração para a festa de
Carnaval, Festa Junina, Páscoa, montagem da Árvore de Natal e
sua decoração, confecção do cartão de Natal da en�dade, entre
outros.

ATIVIDADES ESPECIAIS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

ü Realização mensal de encontros para oração na igreja Santa
Isabel, seguidos de um lanche na en�dade, aberto à
comunidade;

ü Comemoração mensal de aniversários de idosos e
voluntários, sempre com a presença do Sr. Ivo e conjunto;

ü Festas e comemorações: Carnaval, Páscoa, Festa Junina. O
Mês de Outubro foi dedicado a várias comemorações
alusivas ao Dia do Idoso, com lanche oferecido pela
Pane�eria di Capri em suas dependências.

ü Encontro de Natal e comemoração dos 12 anos do Reviver
na igreja Santa Isabel, seguido de almoço no Círculo Militar
de Campinas

ATIVIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS E EVENTOS 
EDUCATIVOS

O Reviver realizou encontros recrea�vos e educa�vos sobre
assuntos de relevância, tais como nutrição e cuidados
pessoais e para o fortalecimento das relações de apoio e
solidariedade entre idosos, familiares e a comunidade em
geral.
Palestras educa�vas: Nutrição, com o professor Dennys
Cintra; Higiene Bucal, com dra. Welida Macedo.
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.
Apresentação de mágica: O mágico Emerson nos presentou
com vários de seus truques.
Apresentações de música: fomos agraciados com muita
música ao longo do ano, Glória e acompanhamento, Grupo
ReCanto da Vila, Coral Pró-Menor, grupo de idosas com
literatura e música, Cícero e seu conjunto, Daniel e Tadeu no
violino.
Contação de histórias: com Vinícius e Mirna e Sueli Lopes.
Passeio e piquenique: no Parque Ecológico Hermógenes
Leitão.

OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS

Atendimento domiciliar: visita aos idosos acamados e apoio
para os familiares.

Avaliação médica admissional: O idoso, obrigatoriamente,
passa por um exame médico com obje�vo de verificar sua
ap�dão para as a�vidades, sob responsabilidade do dr.
Edson Tadeu Cucolicchio, do Centro Médico de Campinas.

Bazar: atendimento de segunda a sexta e realização de
bazares em datas especiais.

ORIENTAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS

A�vidades semanais para os voluntários: Dança Terapêu�ca
com Cida Morelli e Artesanato com Elza More�.

Passos para a integração do voluntário: apresentação do
manual do voluntário individualmente e em reuniões mensais.
Festa de confraternização pelo Dia do Voluntário com entrega
de cartões e amigo secreto.

Parcerias desenvolvidas
Paróquia de Santa Isabel de Barão Geraldo
Centro Médico de Campinas
Garcia Soluções Administra�vas
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 en�dade.

Venha visitar o Reviver e conheça nosso trabalho.

O Reviver é uma ins�tuição sem fins lucra�vos, man�da por
contribuições dos associados e por meio de eventos beneficentes
realizados pela en�dade. Todas as contribuições são registradas e
contabilizadas oficialmente. Caso deseje colaborar, entre em contato
direto conosco e só contribua mediante recibo do Reviver ou através de
depósito bancário:
Reviver CC Idosos - Banco do Brasil - Ag. 1515-6 - cc 33649-1

Endereço: Rua Ângelo Vicen�m, 457 - Barão Geraldo, Campinas/SP
Fone: (019) 3288-1075              E-mail: centroreviver@uol.com.br
Facebook: www.facebook.com/centroreviver
Site: www.centroreviver.org.br

Diretoria (2016): Marina Dantas Muniz de Castro, Sheila Roberta Andrade
Pereira, Ângela Antônia Kageyama, Lucila Begnami, Elza Maria da Cunha
Teixeira, Antônio Ayres Pereira. Conselho Fiscal: Ademir Toledo, Wilson
José Grandin, Carlos Henrique Bena� Lorena.

Oficinas de Memória: Foram u�lizadas técnicas lúdicas e
vivências para despertar a memória por meio de jogos,
exibição de filmes, apresentações com slides, contação de
histórias, recitação de poesias e recordação de músicas.

Encontros para exercício e movimento: Os idosos realizaram
exercícios �sicos semanais com música e dança sob a
orientação dos educadores �sicos Mayara Pereira e Cris�ano
Baga�ni, e do fisioterapeuta Guilherme Franchini, visando ao
fortalecimento muscular, à prevenção de quedas e melhoria
da coordenação motora.

ATIVIDADES REALIZADAS
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