
   MARÇO DE 2018 

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 Janeiro e Fevereiro 

CARNAVAL 
 O Reviver também festeja o Carnaval! 

Fizemos a nossa roda, relembrando e 

dançando as marchinhas que marcaram 

época. Foi uma bela e animada festa! 

Entre as atividades da semana, os idosos 

também assistiram uma apresentação 

sobre o Reviver no ano de 2017 e 

fizeram exercícios físicos sob orientação 

do voluntário Guilherme. 

No fim de Janeiro, em nossa primeira reunião de voluntários 

do ano, fizemos uma retrospectiva do ano passado e 

começamos a planejar as metas para 2018. 

RETROSPECTIVA E 
PLANEJAMENTO  

Na primeira sexta-feira do mês, o Reviver retornou às 

atividades com os idosos. Começamos o ano pedindo as 

bênçãos de Deus na nossa primeira missa na igreja de 

Santa Isabel.  

O que tornou o momento mais especial foi a Missa com 

Procissão de Velas e Adoração do Santíssimo. Após a 

missa, tivemos o tradicional lanche na sede do Reviver. 

BEM-VINDOS DE VOLTA! 

 

 

 

 

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 16:00  

 

Estamos sempre com novidades. Você pode 

ajudar a manter o Reviver participando 

como voluntário, colaborando com o bazar 

ou tornando-se sócio. 
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ALEGRIA E POESIA  
Os idosos "fizeram arte" confeccionando 

caixas que serão usadas para as 

lembranças de Páscoa. Elas ficaram lindas! 

Depois da aula de música com a professora 

Aci, tivemos também a presença especial do 

Seu Agostinho, que nos trouxe muita 

sabedoria com suas belas poesias. Os 

idosos também participaram recitando 

poemas que trouxeram de casa. 

Os voluntários Cristiano e Guilherme 

comandaram as aulas de ginástica, porque 

é sempre bom se mexer um pouco! 

FIM DE FEVEREIRO 
Na última segunda-feira, o Reviver reuniu seus voluntários 

para planejar as atividades do mês de março.  

Já na quarta-feira, depois da aula de ginástica do 

professor Cristiano, comemoramos os aniversários do mês 

de janeiro e fevereiro: Dona Cida, Juracy, Luzia, Gertrudes, 

Ângela, Cristiano, Marina e Cida Zanon. Tivemos muita 

música e dança com o conjunto Ivo e Seus Amigos! 

REUNINDO OS AMIGOS 
Como é bom! 

Cantamos e brincamos com a professora Aci e também  

comemoramos o aniversário de nossa querida presidente 

Marina! 

Depois do lanche, os idosos assistiram a um vídeo 

relembrando sua apresentação de final de ano na igreja 

de Santa Isabel. Por fim, uma leve e descontraída aula de 

exercícios para relaxar o corpo e a mente. 

Aqueles que infelizmente não puderam comparecer às 

atividades de janeiro e fevereiro continuaram recebendo 

nossas visitas e telefonemas.  

VISITAS 
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