
   JULHO 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 Maio e Junho 

FIM DE MAIO 
 O fim de maio foi bem alegre no Reviver! 

Tivemos aulas de ginástica com Cristiano 

e preparamos enfeites para a Festa 

Junina. Recebemos a visita do Grupo 

Literatura e Música que, depois da aula 

com a professora Aci, recitou poesias e 

cantou para alegrar os nossos idosos! 

Continuamos nossos divertidos ensaios do 

musical “A Cigarra e a Formiga”.          

Os idosos prosseguiram lembrando e 

contando os trabalhos que fizeram em 

suas vidas. Primeiro com mímica e depois 

com a prosa. 

O Reviver foi recebido no Círculo Militar pelo professor 

Edvaldo Arruda e alunos no Departamento de Artes 

Marciais. Os idosos fizeram exercícios dirigidos pelo prof. 

Edvaldo e assistiram a uma bela exibição de exercícios e 

de luta de karate. Depois da apresentação, foi oferecido 

um lanche na casa de barcos, perto do lago. A tarde 

estava linda! Os idosos alimentaram os peixes e cantaram. 

Na sexta-feira, após a aula de música os idosos foram à 

igreja de Santa Isabel para louvar e agradecer a Deus e 

pedir que abençoe a todo nós. 

PASSEIO, MÚSICA E ORAÇÃO 

Na segunda semana de maio, tivemos aula de ginástica 

com o Cristiano e ensaio para a apresentação musical. 

Cantamos com Glória sucessos do passado relembrando os 

velhos tempos, acompanhados no teclado por Pedro 

Buffulin. Houve uma homenagem ao Dia das Mães com 

oferta de rosas feita pela prof. Aci.  

Para exercitar a memória, os idosos fizeram mímica para 

contar os trabalhos que realizaram durante a vida. 

 

SEMANA ANIMADA 

 

 

 

 

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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JUNHO ANIMADO 
Durante o mês de junho, tivemos várias 

aulas de ginástica com Cristiano para 

manter a saúde. Também fizemos muito 

artesnato. Os idosos levaram para casa 

lindos potinhos decorados e trabalharam 

nos enfeites para a Festa Junina do fim do 

mês. Todos estavam animadíssimos para o 

arraiá! Houve também um momento de 

oração. Essa é a hora de pedir bênçãos e 

de agradecer a Deus por tudo que Ele nos 

dá! 

FESTA JUNINA 
No dia 29, na comemoração dos aniversários do mês de 

junho, o Reviver deu um show com sua tradicional festa 

junina! Celebramos os anos de Lourdes, Maria Saad e 

Teresa Elias. O casal Luzia e Francisco também comemorou 

70 anos de matrimônio! A decoração estava linda e a 

integração entre voluntários, idosos e comunidade foi muito 

alegre. Comidas típicas, muita música aos cuidados de Ivo 

e Seus Amigos e quadrilha dirigida animadamente pelo 

Cristiano.  Agradecemos a presença de integrantes do 

grupo Literatura e Música. 
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Aqueles que infelizmente não puderam 

comparecer às atividades de maio e junho 

continuaram recebendo nossas visitas e 

telefonemas. 

VISITAS 

A apresentação do musical "A Cigarra e a 

Formiga“ foi no dia 15. O Reviver estava 

todo enfeitado e os idosos vestidos a 

caráter. Tudo com a direção musical da Aci, 

noss professora de música. Foi emocionante! 

Participamos também da festa junina do 

Grupo Reviver do J. Independência.          

A quadrilha estava super animada! 


