JUNHO DE 2017

Informativo Mensal de Maio

DIA DAS MÃES
No dia 10 de maio, tivemos uma sessão de exercícios físicos
com Cristiano. Em seguida, lanche com música em
homenagem ao dia das mães, com Glória acompanhada
pelo maestro Pedrinho.

No dia 12 de maio, as comemorações continuaram.
Enquanto cantavam, os idosos receberam, da professora
Aci, rosas em homenagem ao Dia das Mães.

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.

A FAMÍLIA REVIVER
SE REÚNE
Na primeira semana de maio, a família
Reviver se reuniu duas vezes. Na quartafeira, exercícios físicos e aula de música e
na sexta-feira, Hora Santa e integração
com a comunidade.

LITERATURA E
MÚSICA
Ainda no dia 12
apresentação do
Música. Mais uma
Reviver, quando
cantos.

Diretoria do Reviver
PRESIDENTE: Marina Dantas Muniz de Castro, VICE-PRESIDENTE: Sheila Roberta
Andrade Pereira, DIRETORA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA: Angela
Kageyama, VICE-DIRETORA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA: Eliana Elisa Selmi
Marques, DIRETORA DE OPERAÇÕES: Elza Maria da Cunha Teixeira, DIRETOR
DE MARKETING E RELACIONAMENTO: Antonio Ayres Pereira.

de maio, houve
grupo Literatura
tarde agradável
ouvimos poesias

a
e
no
e

VISITAS
Os idosos que não estão participando
por motivos de saúde continuam
recebendo visitas dos voluntários em suas
casas.

PREPARO DE ENFEITES
No dia 17 de maio, com o friozinho chegando, os idosos
começaram o dia fazendo enfeites para nossa festa
junina. Para aquecer, os exercícios físicos alongaram e
mexeram o corpo junto com o voluntário Cristiano.

BOAS VISITAS
Na semana do dia 26 de maio, muita
animação. Na quarta-feira, recebemos os
alunos da atlética da matemática e da
estatística da Unicamp. Juntos, jogamos
bingo e festejamos. Muito obrigado a todos
pela visita! Na sexta-feira, aula de música
e preparativos para a nossa festa junina!

FELIZ ANIVERSÁRIO
BELAS LEMBRANÇAS
Aula de música e muitas histórias no dia 19 de maio! Os
idosos cantaram e, depois do lanche, a Família Reviver
pode ouvir dos idosos as cores, os animais, as flores, as
frutas e tantas outras coisas que eles amavam e que
fizeram parte de suas vidas.

Dia 31 de maio foi dia de festa! Depois de
nossa ginástica, cantamos parabéns para os
aniversariantes do mês: A idosa Maria
Saad, as voluntárias Ivone e Angélica e
nossa funcionária Samanta. Não faltou
animação com cantos e música do Sr. Ivo e
amigos!

VISITE E PRESTIGIE NOSSO BAZAR
Aberto de segunda a sexta-feira
das 9:00 às 12:00
BAZAR ESPECIAL TODA 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 tornandose sócio.
R. Ângelo Vicentim, 457 - Barão Geraldo, Campinas/SP

Fone (19) 3288-1075 centroreviver@uol.com.br

