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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.

Informativo Mensal de Março

DIA DA MULHER
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Os idosos ouviram e cantaram muitas músicas junto

com os amigos Glória e Pedro e receberam rosas

em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

DIA DA BELEZA

Os idosos foram se embelezar no Mário Gravas

Studio. Foi uma tarde agradável em um espaço

muito bonito. Foram recebidos e cuidados

carinhosamente pelo Mario e sua equipe. Não

deixaram de fazer os exercícios físicos e

encerraram a tarde com muita música boa e

dança!

Aprenderam novas músicas, fizeram exercícios de

canon, ouviram fábulas e homenagearam a

professora Aci pelo seu aniversário.

TARDES NO REVIVER
Além de exercícios físicos, na oficina

“Recordando e Fazendo Arte” os idosos se

divertiram fazendo enfeites para decorar a sala

para a Páscoa. Também cantaram, ouviram

histórias, conversaram e deram boas risadas.
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CHÁ PARA CURAR RESFRIADO

Fazer antes de dormir.

Ingredientes:

1 limão cortado em 4 partes

1 cravo da Índia

1 pedaço pequeno de canela em pau

2 fatias de gengibre

400 mL de água

1 colher de sobremesa de mel

Preparo:

Colocar o limão, o cravo, a canela, o gengibre e a 

água na panela e levar ao fogo. Enqunto estiver 

fervendo, amassar e desmanchar o que der com uma 

colher de pau até que a água fique leitosa e a casca 

do limão fique escura. 

Coar tudo e adicionar o mel. 

Ajuda e é delicioso!

BAÚ DA VOVÓ

VISITE E PRESTIGIE NOSSO BAZAR

Aberto diariamente 

BAZAR ESPECIAL 5ª FEIRA, DAS 9:00 ÀS 17:00 

Estamos sempre com novidades. Você pode 

ajudar a manter o Reviver participando como 

voluntário, colaborando com o bazar ou tornando-

se sócio.

Ocasião para discutir e colocar todos a par do que vem

sendo realizado, apresentar a programação das

atividades para o próximo mês, ouvir sugestões e trocar

ideias.

FELIZ ANIVERSÁRIO
Feliz Aniversário, Josefina, Sr. José e Sr.

Francisco! Animados pelas belas músicas,

cantaram e dançaram.

REUNIÃO DE VOLUNTÁRIOS

O Reviver recebe o grupo Recanto da Villa

e agradece pela ótima música, canto e

muita animação!


