
   DEZEMBRO DE 2017 

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 de Novembro e Dezembro 

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. 

MISSA DE NATAL E 
ANIVERSÁRIO DO REVIVER 

Após a Missa,  houve uma apresentação de cantos de 

Natal. Em seguida, celebramos com um delicioso almoço, 

cantamos parabéns para o Reviver e comemoramos o 

aniversário de Monyque, Natalina e os 100 anos da Jacy. 

O Papai Noel fez uma aparição especial e distribuiu 

presentes (obrigado Ayres!). 

DIA DO 
VOLUNTÁRIO 

O Reviver reuniu os voluntários para 

comemorar o seu dia, oferecendo uma 

linda festa! Foi um momento para 

relembrar o esforço e dedicação que 

tivemos neste ano e tudo que 

conseguimos fazer em conjunto em prol 

dos idosos. Fundo musical com solo de 

violão do Douglas acompanhado pelo 

Nico. Houve troca de presentes e todos 

receberam um lindo cartão de 

agradecimento decorado artesanalmente 

pela voluntária Nair. 
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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 tornando-

se sócio. 

HOMENAGEM  
Celebramos a história da querida 

Raimunda, que começa lá em União do 

Piauí, com um lindo álbum feito com muito 

carinho pela voluntária Léa Chagas em seu 

projeto "Recordando a Minha História". 

Todos os idosos aguardam ansiosamente 

sua vez de receber essa homenagem. 

 

MUITA MÚSICA 
Depois da nossa aula de música com a professora Aci, o 

Grupo Literatura e Música se apresentou mais uma vez no 

Reviver.  

Os idosos acompanharam o grupo cantando lindas 

músicas como Prece ao Vento, Lembranças, Mulher 

Rendeira, Maria Bonita e outras. No final, tivemos o 

prazer de ouvir a centenária Jacy recitar mais um poema 

dentre os tantos que guarda em sua memória! 

VISITA MÁGICA 
O Reviver recebeu a visita do querido Mágico Emerson! 

Há 11 anos ele doa seu tempo e seu carinho ao Reviver, 

fazendo seus maravilhosos truques, trazendo alegria e 

emoção para todos nós. Foi muito divertido! 

Nos preparamos para o Natal fazendo 

cartões na aula de artesanato e montando 

nossa árvore. Também comemoramos o 

aniversário de Ana Maria, Cleuza, Dioniria, 

Nair e Seu Ivo, que como sempre alegrou 

nossa festa com muita música junto de seus 

amigos. 

FIM DE NOVEMBRO 


