FESTA DE NATAL
A tradicional festa de natal do
Reviver aconteceu no dia 14 de
dezembro de 2019, na sede do
Pequeno Jornaleiro, nosso parceiro,
que desde já agradecemos e contou
com a presença de aproximadamente
500 pessoas. As crianças, adolescentes e seus familiares puderam
aproveitar com muita alegria as
atividades oferecidas pelos recreadores e animadores. O show de
mágica foi surpreendente! No final,
tivemos a chegada do Papai Noel e a
entrega dos presentes e panetones.
Dados da festa: Foram convidadas
131 famílias, das quais 120 estiveram
presentes. Tivemos a participação de
45 voluntários trabalhando no dia da
festa. Agradecemos a todos os parceiros e voluntários que se doaram
na organização e planejamento da
festa de natal, em particular todos
aqueles que apadrinharam 1 criança
na compra do seu presente.

Fale conosco
Tel.: (21) 2518-7759 e (21) 2203-0649
Whatsapp: (21) 98734-2009
E-mail: reviver.hse@hotmail.com
De 2ª a 6ª feira, das 10h às 16h.
Rua Sacadura Cabral, 193, Saúde, RJ
reviver.hse@hotmail.com
http://www.gruporeviver.org.br
FACEBOOK: Reviver Ong
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ELEIÇÃO NOVA DIRETORIA
A Associação Reviver
informa aos associados,
parceiros e a toda comunidade, que foi realizada
Assembleia Geral Ordinária
no dia 31 de outubro de
2019, na sede do Reviver
para apresentação das
chapas e eleição da nova
Diretoria Executiva e respec-tivos Conselhos. Como
não houve chapas concorrentes, a chapa apresentada foi aprovada por aclamação e unanimidade, com
mandato que se iniciou em 1º de dezembro de 2019 e término em 30 de
novembro de 2021. A composição da nova Diretoria do Reviver tem a seguinte
formação: DIRETORIA EXECUTIVA: THATIANA DUTRA ALVES COELHO;
Secretária Executiva ROSANA DE MELO ROSA, Primeira Tesoureira: VERÔNICA
LOPES CAMPOS; Segunda Tesoureira: JULIANA MARIA REGO MACIEL
CARDOSO. CONSELHO CONSULTIVO: MARIA LETICIA SANTOS CRUZ, JÚLIO
ROBERTO DA SILVEIRA, MARIA APARECIDA SILVA XAVIER, ELISABETH MAFALDA
MACIEL. CONSELHO FISCAL: MARIA DO SOCORRO MAIA CAMARGO,
FRANCISCO BERNARDO VIEIRA, SILVANA SCOFANO EBCKEN. COMISSÃO DE
SINDICÂNCIA: LEILA ABRAHIM ASSAD COHE, TEREZINHA DE OLIVEIRA CAMPOS.

O REVIVER PRECISA DA SUA AJUDA!
Sua contribuição é importante para nós.
 Faça uma doação financeira;
 Seja um voluntário:
 Sua empresa pode ser muito útil : Patrocine nossos projetos ou ofereça serviços.
Sua empresa pode colaborar;
 Doe leite e suplementos alimentares, roupas, bijuterias e objetos para o bazar.

Sócio contribuinte: Contribuição mensal de R$50,00

DOAÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2019 – BALANÇO SOCIAL
DOAÇÕES

RECEBIDAS

DOADAS

LEITES INFANTIS - DIVERSOS

965

826

LEITES INFANTIS - ESPECIAIS

—

—

LEITE PREGOMIN

133

128

LEITE NEOCATE

42

42

LEITES APTAMIL PEPTI, AR, LACTOSE, PRE E

—

—

PRÓ SOJA: NAN S/LACTOSE, NAN SOY, NINHO

—

—

S/LACTOSE, NINHO NUTRIGOLD, NINHO AR,

—

—

CARBOFOR, ENFAMIL, GENTLEASE

284

214

CESTAS BÁSICAS

86

74

COMPLEMENTOS ALIMENTARES

34

19

FRALDAS - DIVERSAS

202

141

OUTRAS DOAÇÕES ENTREGUES ÀS FAMÍLIAS
280 - Medicamentos (corticoides, analgésicos, diuréticos, insulinas, bronco
dilatadores, antiácidos, anticonvulsivos, suplementos proteicos, vitaminas,
fórmulas de manipulação);
3.500 - unidades de sondas;
2.650 - pares de luvas;
3.100 - seringas;
2.640 - pacotes de gaze;
345 - unidades de agulhas;
Fixadores de traqueia, nebulizadores, aspiradores, sondas de foley, vaselinas
sólidas, micropore, roupas, calçados, sabonetes, loções, pomadas, xampus,
hidratantes, cobertores, agasalhos, mochilas, material escolares, bolsas de
colostomia, carrinhos de bebê, mamadeiras, chupetas e repelentes.

Assistência
em 2019

1º ENCONTRÃO 2020

No dia 22 de janeiro de 2020, foi realizado
na sede do Reviver, o 1º Encontrão de 2020
com as famílias em acompanhamento na
associação, sob coordenação da assistente
social e psicóloga. O Encontrão teve como
objetivo informar e orientar as famílias
assistidas sobre o Contrato de Convivência e
o Plano de Atendimento Familiar (PAF) que
aborda assuntos na área de saúde,
assistência social, profissionalização, geração
de renda, entre outros. Renata Marilon,
design de joias apresentou o trabalho
sustentável que desenvolve através da
reutilização de materiais recicláveis os
transformando em Eco Joias. Nosso objetivo
foi de incentivar os familiares a construir sua
própria história de vida.

BAZAR

Pessoas atendidas no
período 10/1993 a 12/2019
Crianças e adolescentes
1.295
Público geral
5.180
Atendidas em 12/2019
Crianças e adolescentes
37
Público geral
148

NOSSOS SINCEROS
AGRADECIMENTOS AOS
PATROCINADORES
Pagamentos e doações
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 3246
CONTA CORRENTE: 0062 -1
(Identifique o seu deposito)

No período de 13 a 17 de janeiro de
2020, foi realizado, na galeria da
Caixa Econômica, em Laranjeiras, o
Bazar do Reviver.
O evento foi organizado pela nova
diretoria do Reviver, com o apoio dos
nossos voluntários, que desde já
agradecemos, pois sem eles, não
teria sido possível a sua realização. O
Bazar é uma das maiores fontes de
arrecadação do Reviver. No balanço
final dessa edição, foi arrecadado,
tirando as despesas, o valor de

R$6.900,88, para ser utilizado nos projetos
desenvolvidos pelo Reviver. Por isso sua
importância. Desta forma, contamos com a
colaboração de todos através de doações de
roupas, sapatos, bijuterias e utensílios de
casa para a realização do nosso próximo
bazar, que está previsto para acontecer no
período de 07 a 14 de agosto de 2020.

Venha participar do
Bazar como voluntário!
Contamos com você!

