
   JULHO 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 Junho 

ARTE EM MOVIMENTO 

 

 

 

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. 

Fazendo exercícios e artes para a decoração da 

Festa Junina do Arraial do Reviver! 

Cantos com a profa. Aci, oração e lanche junto 

com integrantes da comunidade. 

ORAÇÃO E MÚSICA 

Tarde gostosa no Reviver! Muito movimento na 

atividade física com o Cristiano, lanche 

saboroso com chá quentinho e, para animar, a 

sanfona do Naudeci, o violão do Sebastião e 

cantoria com a participação especial do Sr. 

Agostinho. 

SANFONA E VIOLÃO 

Idosos e voluntários passaram uma tarde 

agradável, ensaiando cantos com a profa. Aci, 

conversando e ativando a memória com os 

jogos feitos com material reciclável! 

RECICLANDO A MEMÓRIA 

 

Aniversariantes  

de Junho 

Tereza Elias e Sandra 
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/centroreviver 

O Reviver foi convidado para participar da Festa 

Junina do Grupo Reviver do Jardim América. Tudo 

estava ótimo e a quadrilha uma beleza. Parabéns 

Solange! Agradecemos pela acolhida! 

REVIVER E FESTA 

Na sede do Reviver, depois da atividade física com 

o Cristiano, continuamos os preparativos para a 

decoração das mesas para a nossa Festa Junina. 

Agradecemos a visita do amigo, Mágico Emerson e 

família 

DECORANDO A VIDA 

Exercícios especiais, com músicas conduzidos pela 

Aiko.      M a r a v i l h a ! 

 

 

CORPO E ALMA 

VOLUNTÁRIOS EM AÇÃO 
Reunião mensal com os voluntários. Preparativos 

para a festa junina do Reviver 

Teve quadrilha animada pelo Cristiano, comida 

típica e música ao vivo com o grupo do Sr. Ivo e 

amigos. Comemoramos os 71 anos de casamento 

de Dona Luzia e Sr. Francisco e o aniversário da 

Tereza Elias. Muitos agradecimentos aos queridos 

voluntários e idosos pela colaboração que tornou 

possível uma festa tão alegre! 

ARRAIAL DO REVIVER 

Após os exercícios físicos com música e a 

aula com a profa. Aci, assistimos o filme com 

orientação para os idosos sobre prevenção 

de quedas e acidentes domésticos. 

MÚSICA E CUIDADOS 

https://www.facebook.com/centroreviver/photos/pcb.1916991585069080/1916990765069162/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA8s6i4uUvc-9lhPMVMVTNern_LoTZSKWHk5JHXYvId3-XgTsE7Lav1ZAl0tJ9gZC63gl6vx3SjFOtn&__xts__[0]=68.ARClV63yTzsROpPqWspnLaNSskjP2pp-k9W7AWjj8OPDeaXe5_DOzVuVtzBeXwMm_puzIWm4EryxUctF7qFPjHsKMwCUoYvgEfTgZIVuaGxu493KxPfNX7Zu5yHI2Unqsk6p4czwBqqSLomLfrVU-cJiM4xS9hIRy0vhuBw0umXt-7dMCPdQfpNPHeblWnZkUYEnw6MAb1rW4OauuTRC43bylYdJ6-A8IWkQabHAGYQm-XrsTjkYRXBYj73DTpvCvT-uX1J7ZJB1s9ahW269C_GqmD_3otTtGrMPQWjBKq4M8ndXBLbDU4EjnwHYetlquMosAHGSW5-x0hcwOBgL1CJWaQ

