AGOSTO DE 2017

Informativo de Junho e Julho

ARRAIAL DO REVIVER
Já no início de junho começaram as preparações para a
festa junina. A sala foi decorada com enfeites típicos
juninos, feitos pelos idosos durante as atividades do mês.

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.

EXERCITANDO O
CORPO
Durante o mês de junho, os idosos se
reuniram diversas vezes para fazer aulas
de ginástica e manter a saúde.

E no dia 28, finalmente, viva Santo Antônio, São João e
São Pedro! O Arraiá do Reviver foi um sucesso! Estava
linda a quadrilha dos idosos dançando ao som de Sr. Ivo e
seus amigos! Nossa homenagem ao querido casal Seu
Francisco e Dona Luzia pelos 69 anos de matrimônio.
Muitas bençãos!

MÚSICA E CINEMA
No dia 9, tivemos aula de música e
canto. Após o lanche, os idosos contaram
emocionantes lembranças do passado. E
no dia 23, mais uma aula especial da
professora Aci, seguida de ginástica,
apresentação de pps e do curtametragem "La Luna".
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VISITAS
Aqueles que infelizmente não puderam
comparecer às atividades de junho e
julho continuaram recebendo nossas
visitas e telefonemas.

COMEÇO DE JULHO

GRUPO LITERATURA
E MÚSICA

Na primeira semana de julho, os idosos praticaram
exercícios físicos com o professor Cristiano. Depois do
lanche, puderam relembrar canções, cantos e brincadeiras
alegres do tempo de infância, como o jogo da velha (feito
artesanalmente). Tivemos mais um dia santo, com orações
e agradecimentos a Deus pela nossa vida! Fomos todos
abençoados! Muito obrigado à igreja de Santa Isabel!

Sob o comando de Mildred, o querido
grupo fez todo mundo cantar e se
emocionar com lindos poemas. Voltem
sempre! Agradecemos também a visita do
Presidente da Associação dos Cuidadores
de Idosos de Campinas e Região
Metropolitana, Benedito Saga.

Na semana seguinte, exercícios, artesanato e show
musical. Os idosos se mexeram e alongaram sob
orientação dos voluntários Cristiano e Guilherme, fizeram
artesanato e puderam ainda assistir à apresentação dos
Jovens Tenores com Plácido Domingo, em Florença, para
fechar tudo com chave de ouro.

PALESTRA
Nos dias 27 de junho e 31 de julho, os
voluntários se reuniram para organizar as
próximas atividades do Reviver. Tivemos
palestra da Sra. Marta Balotin, responsável
pelo voluntariado do Centro Boldrini.

TARDES FRIAS...
…com chocolate quente e café com leite! Demos
continuidade ao nosso artesanato, enfeitando pesos com
flores de fuxico. Fizemos muito exercício com os voluntários
Cristiano e Guilherme e ainda recebemos a animada visita
de Nina, nossa querida amiga que veio tocar sucessos no
cavaquinho! Agradecemos e desejamos que você volte
sempre que puder!

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.
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