
JUNHO 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 Maio

Bazar Especial com lembranças para o Dia das Mães,
realizado no dia 2 de maio.

BAZAR ESPECIAL

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.

Aniversariantes 

de Maio

Maria Saad, Ivone e Rosa

Começamos o mês muito bem: cantando com a
professora Aci e orando na Igreja de Santa Isabel.

CHAVE DE OURO

Não tem vida melhor: fazer exercício físico,
lanchar. cantar e ouvir música!
Isso é reviver!

BEM VIVER

Os idosos amaram cantar enquanto faziam exercício
físico com a Aci e, depois do lanche, acompanhar a
dança super especial, orientados pela Aiko.

FAZENDO ARTE
Tarde dedicada para "fazer arte" e cantar!
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Exercitando para aquecer e manter o equilíbrio.
Foram iniciados os preparativos para as festas juninas.
Os idosos também resolveram organizar uma biblioteca
circulante com os livros que temos e que ficará sob
responsabilidade da idosa Maria.

ARRAIÁ A VISTA

Depois da aula de música e do lanche foi o momento
para exercitar a mente com os brinquedos preparados
com material reciclado, sob orientação do grupo da
Ecobrinquedoteca.

BRINCANDO DE LEMBRAR

NOSSAS HISTÓRIAS
Os ensaios com a professora Aci para a
apresentação do musical seguem animados.
O Reviver recebeu a visita do Jacyro Bertozzo, que
contou casos e a história de Barão Geraldo, da
lenda do Boi Falô e no final distribuiu livrinhos
escritos por ele no estilo da Literatura de Cordel.

Apresentação dos "Passos para Integração de
Voluntários", acolhida de novos integrantes da
equipe e planejamento de atividades.

VOLUNTÁRIOS EM AÇÃO

Exercícios com o prof. Cristiano não podem faltar!
Em seguida a tradicional festa dos aniversariantes
do mês de maio com música ao vivo e muita
alegria.

EXERCÍCIO E FESTA

ENSAIOS E LEMBRANÇAS
Ensaios com a profa. Aci.
Apresentação e entrega do Álbum de recordações
da história da querida Dona Alayde, preparado
carinhosamente pela voluntária Léa.
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