
   MAIO 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 Março e Abril 

DIA DA BELEZA 
 Os idosos participaram do Dia da 

Beleza, gentilmente oferecido pelo Mário 

Gravas e sua equipe. Eles cortaram o 

cabelo, fizeram escova, unhas, 

sobrancelhas, enfim, fizeram a festa! 

Na mesma semana também houve a visita 

do Grupo Literatura e Música. O grupo 

recitou poemas, cantou cantigas 

populares e distribuiu lembrancinhas em 

homenagem ao Dia Internacional da 

Mulher. Desejamos feliz aniversário a 

nossa professora de música Aci. 

 
Já com a decoração para a Páscoa, comemoramos os 

aniversários do mês de março. A música ficou por conta de 

Ivo e Seus Amigos. Todos nos divertimos cantando e 

dançando. Parabéns para os aniversariantes e abençoada 

Páscoa para todos! 

COMEMORAÇÕES 

Lúcia Borini, terapeuta ocupacional e professora, bateu um 

papo com os idosos sobre memória e os orientou em um 

exercício de respiração e mentalização. Na semana 

seguinte, a voluntária Cibele coordenou um exercício de 

memória que envolvia raciocínio rápido e concentração. 

Soltamos a voz nos ensaios com a professora Aci e depois 

de um belo poema do idoso Agostinho, a idosa Raimunda 

apresentou seu álbum "Recordando Minha História". 

 

MUITAS ATIVIDADES 
 

 

 

 

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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FESTEJANDO 
Os idosos e voluntários que fazem 

aniversário no mês de abril sopraram 

velinhas! Cantamos, dançamos e nos 

divertimos ao som do conjunto do Sr. Ivo e 

Seus Amigos!  

Recebemos ainda, depois da aula de 

música, a visita do grupo Recanto da Villa, 

que nos presenteou com lindas canções de 

vários lugares do mundo. A presença delas 

é sempre muito animada e bem-vinda! 

ANIMAÇÃO SEMPRE 
Os idosos continuaram fazendo arte! Pintaram e enfeitaram 

na aula de artesanato com a voluntária Sheila.  

Não faltaram música e cantoria com a professora Aci e 

ginástica com os voluntários Cristiano e Guilherme. 

Foram apresentadas também lindas imagens e vídeos com 

música, relembrando as coisas bonitas do passado. 

 

COMEÇO DE ABRIL  
Como todo começo de mês, tivemos a Hora Santa. Depois 

da aula de música com a prof. Aci, rezamos para renovar 

nossa fé n'Aquele que deu a vida por nós! 

Na semana seguinte, os idosos continuaram fazendo arte: 

ficaram lindos os potinhos enfeitados e coloridos.  

Tivemos também a apresentação do álbum Recordando 

Minha História, projeto da voluntária Léa, da nossa 

querida idosa Dona Cida. Agrademos também aos 

voluntários Cristiano e Guilherme pelas aulas de ginástica. 

Aqueles que infelizmente não puderam comparecer às 

atividades de março e abril continuaram recebendo nossas 

visitas e telefonemas.  
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