SETEMBRO DE 2017

Informativo Mensal de Agosto

ORAÇÃO E GRATIDÃO
Na sexta, 6 de Agosto, foi dia de Hora Santa. Nos
reunimos na igreja de Santa Isabel, cantamos hinos e
celebramos a nossa vida em nome d'Aquele a quem tanto
devemos. Depois disso, no lanche, os idosos puderam se
reunir e conversar com membros da comunidade de que há
tantos anos fazem parte.

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.

MUITA ANIMAÇÃO!
Conhece o desânimo? Aqui ele não entra!
Na segunda semana do mês, alongamos,
caminhamos e jogamos bola. Os idosos
agradecem a dedicação dos voluntários
Cristiano e Guilherme para mantê-los
ativos e animados. Lembrando os velhos
tempos, os idosos deram muitas risadas
com algumas cenas cômicas do
Mazzaropi. Os idosos também puderam
se divertir e estimular a mente com jogos
como a memória, o dominó e o caçapalavras.

PASSEIO NO SHOPPING
Na quarta-feira o Reviver foi ao Shopping D. Pedro. Os
idosos, acompanhados por voluntários, tomaram café da
tarde e passearam. Foi um momento muito feliz e
agradável para todos!
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VISITAS
Aqueles que infelizmente não puderam
comparecer às atividades de agosto
continuaram recebendo nossas visitas e
telefonemas.

MEIO DE AGOSTO

REUNIÃO DE
VOLUNTÁRIOS

Mais uma semana animada e divertida entre amigos
queridos! Espantando o frio, os voluntários Cristiano e
Guilherme ajudaram os idosos a exercitar e alongar
durante as aulas de ginástica. Também jogamos boliche!
Treinamos a pontaria e rimos em nossa amigável
competição. A professora Aci voltou e já começamos a nos
afinar para a apresentação do final do ano. Esperamos
que tudo fique lindo! Como convidados recebemos Glória
cantando e Pedrinho tocando teclado.

No dia 28 de agosto houve a reunião de
voluntários do Reviver: planejando,
orientando e trocando ideias para deixar
tudo bem organizado!

FESTA!
FAMÍLIA REUNIDA
Quando a família Reviver se reúne, aproveitamos cada
minuto! Mantivemos nossas atividades físicas com os
voluntários Cristiano e Guilherme. É importante sempre se
exercitar um pouco! Continuamos também os nossos ensaios
para a apresentação de final de ano "A Cigarra e a
Formiga", sob cuidados da professora Aci. Fizemos
artesanato, costuramos, bordamos e também colorimos os
cartazes para divulgação do nosso bazar. Por fim,
agradecemos à voluntária Leonice pelos lindos arranjos de
flores naturais que embelezaram nossas mesas de lanche.

Para fechar agosto...
música e animação de
Parabéns às queridas
Renate! Suas presenças
os dias mais alegres.

Festa com muita
Ivo e seus amigos!
Elza G., Sheila e
no Reviver deixam

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

