
   MAIO DE 2019 

Nossa 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 Abril 

 Incrível ver o condicionamento e o entusiasmo 

dos nossos idosos com os exercícios físicos do 

prof. Cristiano e seu empenho. 

Depois dos exercícios, iniciamos o mês fazendo 

arte para Páscoa junto com os voluntários! 

 
 

EXERCÍCIO E ARTE 

 

 

 

 

VISITE E PRESTIGIE NOSSO BAZAR 

Aberto de terça 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. 

CORPO E MENTE 

Após a aula de música seguiu-se o momento de 

oração, com agradecimento a Deus pelos 54 anos 

de casamento do Sr. Agostinho. Encerramos a 

tarde integrando idosos e membros da comunidade 

com um lanche no Reviver. 

 
 

MÚSICA E AGRADECIMENTO 

Tarde agradável com exercícios, bate papo, 

música com Naudeci e Carlão, dança e lanche. 

MEMÓRIA E MÚSICA 
Depois da aula de música os idosos se 

divertiram e ativaram a memória com 

brinquedos feitos pelos voluntários 

Aniversariantes  

de Abril 
Dora, Cida M. Natalina, Ágata, 

Mirian, Rosangela, Sheila A.,Vera 

 

, 

https://www.facebook.com/centroreviver/photos/pcb.1778356338932606/1778356035599303/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBKZx2--mK38ZULO5qIWA22xaoYpypiUR5KX7aJN2EFyKxSmavmSzcCU5vXs8FXQzxKvEHTFnJ_h8lV&__xts__[0]=68.ARAvSLQHxS5cNWMSQUkpSBW5CKPjy6bztZaMtE9qwQFm3iMtO7-FD5tFhSuh-UmBDsWjEYmmSOHT_CTJ4P4qVMbx96tKdoaGW02SP28OWgDimByMf9zedUGvwtz34byRYoGrRAvg_GFOfOlTPY6iv6VZXZFOqxVC2gDVDuoGVRavt8aBQVg8_AqY8cpYrMPZ5NeCdX8PaZtJUYBeTL4hzf39M4ALjToLJRH1Ad9Cv_dEnEAPSB9PnZ5PZLb4NXr1RpDzT67ytvP9z88-YFq5CMEL7M0-p7WYknSAfxIwRTG2V3cx6bjvgqsYPYaYKxrdNEwr-06V2c8n0bZYki_7xUmDZA
https://www.facebook.com/centroreviver/photos/pcb.1795191213915785/1795190953915811/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBurZMnIvWszZNipVPBvptOYpKXQGIZE6zwOvdYZhSmuqGezxPrkI2B_drlqO5m5ON21u7weOAHhWTI&__xts__[0]=68.ARCKim8prDChOlMOGbFldyTWuW4VhhHTswlJYJUmmS6w7LkHW3r1UbuVZjG2QYlxz4gtpv73EYmdVs4_-mBxAWZLuuR4gur0_WL-7zUWSrifx49PSDZKESSR60wuGRGcz2jVoPtrjs4zrss7Sa_mIINI6CdweYz_ZcZIBaWwfxPqQc55binfsqtYPrEv2v4UoxzKf1G49K0IOVOOXpkt0_j0TGkbnyNoOr8HLAN1gkbMF3HfuFsXvBdc-W3dugf7hR0X9xXnJGpnbSewKHHt-Xa3yHRD3aa-9CXBY72l8lwai37AR-bscaEEVnjqbdAG6Z-5DVejsPYWo4lFc7nD71XWLQ
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Diretoria do Reviver                                                                                                                                                         

PRESIDENTE: Marina Dantas Muniz de Castro, VICE-PRESIDENTE: Sheila 

Roberta Andrade Pereira, DIR. ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA: Angela 

Kageyama, VICE-DIR. ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA: Eliana Elisa Selmi 

Marques, DIR. DE OPERAÇÕES: Elza Maria da Cunha Teixeira,  

DIR. DE MARKETING E RELACIONAMENTO: Antonio Ayres Pereira. 

SEMANA SANTA  
O Reviver foi convidado para a Missa dos Idosos 

e Enfermos na Paróquia de Frei Galvão, em 

Barão Geraldo, com o Pe. Luiz Carlos. 

Os idosos receberam bênção especial, Unção e 

depois foi oferecido lanche. 

LEMBRANÇAS DE PÁSCOA  

Depois dos exercícios físicos orientados pelo 

prof. Cristiano, alegre comemoração e parabéns 

para os aniversariantes do mês de abril! 

COMEMORANDO A VIDA  

Após a aula de música com a Profa. Aci o Reviver 

recebeu a visita dos amigos integrantes do grupo de 

Literatura e Música. Ouvimos belas poesias e 

cantamos. Uma tarde memorável! Agradecemos a 

visita, voltem sempre! 

POESIA E MÚSICA  

VOLUNTÁRIOS EM AÇÃO 
Encerrando o mês de abril com nossa reunião 

de voluntários. Todos participaram ativamente. 

 com avaliação criteriosa e sugestões para os 

próximos meses.  


