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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. 

Realizado pela diretoria e acompanhado por 
profissionais. Todas as atividades desenvolvidas 

com os idosos têm a coordenação de voluntários 
devidamente qualificados. 

O Reviver recebeu o apoio de sócios contribuintes, 
    voluntários profissionais, doadores eventuais,  
   parceiros e prestadores de serviços.  Familiares  
    dos idosos compareceram quando necessário. 

O Reviver atendeu 33 idosos em 2018. 
Dois foram assistidos em casa de repouso. 

Prazer de ser ativo em oficinas  orientadas  
pela  Sheila 

O Mágico Emerson em uma de suas  
incríveis apresentações 

Dia da Beleza com o querido 
Mario Gravas 

Música ao vivo nas festas com Ivo e Amigos 

 Peça musical com idosos 
dirigida por Aci Meyer 

NOSSOS CLIENTES 

APOIO 

GERENCIAMENTO 

Boletim Anual 2019 
Principais Atividades e Projetos Realizados em 2018 



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

 Em 2019 foram realizados 45 encontros nas quartas e 39  
 encontros nas sextas feiras.   TOTAL: 84 encontros 

Oficinas de Artes: artesanatos 
variados, atividades de 
colagem, decoração para as 
festas de Carnaval, Festa 
Junina, Páscoa, Natal, 
confecção do cartão de Natal 
da entidade, entre outros.  

ATIVIDADES ESPECIAIS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 

 Realização mensal de encontros para oração na igreja Santa 
Isabel, seguidos de um lanche na entidade, aberto à 
comunidade;  

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

 Festas e comemorações: Carnaval, Páscoa, Festa Junina. O 
mês de Outubro foi dedicado a várias comemorações 
alusivas ao Dia do Idoso.  

 Encontro de Natal e comemoração dos 14 anos do Reviver 
com missa na Igreja Santa Isabel, seguida de almoço no 
Círculo Militar de Campinas com idosos, voluntários, amigos 
e familiares. 

 

ATIVIDADES  
CULTURAIS RECREATIVAS E EVENTOS EDUCATIVOS 

 
 

Dia da Beleza: por duas vezes 
nesse ano o Studio Mario Gravas 
disponibilizou seus profissionais 
e espaço para atender os idosos 
com cortes de cabelo, 
penteados, manicure, etc. 

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 objetivo de verificar sua 
aptidão para as atividades, sob responsabilidade do dr. Edson 
Tadeu Cucolicchio, do Centro Médico de Campinas. 
Bazar: atendimento de segunda a sexta e realização de bazares 
especiais nas quintas-feiras. 

ORIENTAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 

Palestras educativas: a equipe de Ecobrinquedoteca de Campinas 
ofereceu palestra e prática de atividades para serem aplicadas com 
os idosos e convidou os voluntários a conhecer melhor e aprender o 
trabalho que realizam.  
. 

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,  aos sócios e colaboradores que 
apoiam financeiramente a entidade. 

O Reviver é uma instituição sem fins lucrativos, mantida por  contribuições dos 
associados e por meio de eventos beneficentes realizados pela entidade. 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 Vicentim, 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 Responsável -  Presidente: Marina D. de Castro; Vice-presidente: 
Sheila R. A. Pereira; Dir. Financeira: Angela Kageyama; Vice-dir. Financeira: 
Eliana E.S. Marques;  Dir. Operacional: Elza M. C. Teixeira; Dir. de Marketing: 
Antônio Ayres Pereira. Conselho Fiscal: Wilson José Grandin, Carlos Henrique 
B. Lorena, Mari Elza G. Narciso. 

Encontros para exercício e 
movimento: exercícios físicos 
semanais com orientação do 
educador físico Cristiano 
Bagattini, visando ao 
fortalecimento muscular, a 
prevenção de quedas e 
melhoria da coordenação 
motora. 

ATIVIDADES REALIZADAS 

Homenagem: Em 2018 foi feito, 
pela voluntária Léa Chagas, o 
livro “Recordando Minha 
História”, com as memórias da 
idosa Natalina Bandina Roberto. 
Foi realizado um evento para 
prestar homenagem a ela, com 
entrega do livro. 

Passeios: Passeio no Círculo 
Militar para assistir à 
apresentação de Artes 
Marciais pelo Prof. Edvaldo 
Arruda e alunos, que no final 
ofereceram um lanche  aos 
idosos na beira do lago. 

Apresentações de música: 
Fomos agraciados com muita 
música ao longo do ano: Glória e 
acompanhamento, Grupo 
ReCanto da Villa, Grupo 
Literatura e Música, Coral Quem 
Canta Encanta, Naudeci e sua 
sanfona. Recebemos as crianças 
do Instituto De Pernas Para o Ar, 
e na ocasião os idosos 
apresentaram o musical A 
Cigarra e a Formiga; as crianças 
cantaram e deram um show de  
capoeira. Houve bela integração 
entre crianças e idosos. 

Oficinas de Música (canto, 
ritmo e danças): A professora 
de música da Unicamp, Aci 
Meyer, auxiliada por 
voluntários do Reviver, 
transmitiu noções de música, 
canto, ritmo e danças. 
Ensaiou e apresentou com os 
idosos a peça musical A 
Cigarra e a Formiga. 

Oficinas de Memória: 
aplicação de técnicas lúdicas e 
vivências para despertar a 
memória por meio de jogos, 
filmes,  poesias e músicas. O 
Reviver contou com o apoio do 
Grupo Ecobrinquedoteca de 
Campinas. E com a 
apresentação da Contadora de 
Histórias  Suely Lopes. 

Apresentação de mágica: O 
mágico Emerson nos presenteou 
com vários de seus truques. 

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. 

Voluntários 


