AGOSTO DE 2019

Informativo de Julho

EXERCÍCIO E HISTÓRIA
Tarde muito agradável. Tivemos exercício físico e
de
atenção
com
o
prof.
Cristiano.
Após o gostoso lanche assistimos um documentário
sobre a "Lenda do Boi Falô", com participação de
Dona Cida, uma das entrevistadas do filme.

RITMO DE FESTA
Dia de música com a sanfona do Neudeci
e o violão do Sebastião. Muita alegria,
trabalho e animação com a ajuda de
nossos voluntários. Viva nossos músicos!

ESPANTANDO O FRIO
Semana para se aquecer e se divertir com os
exercícios físicos do prof. Cristiano. Assistir filme
educativo sobre cuidados para prevenção de quedas
e rever as postagens do face, recordando as
atividades realizadas. E ainda cantar e colorir!

INTERAÇÃO E ALEGRIA
Integração de idosos e voluntários: Exercícios com o
prof. Cristiano, um gostoso lanche, cantos, dança e
exercícios para a memória.
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.

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.

DEDICAÇÃO E CUIDADO
Agradecemos ao Dr. Edson Tadeu, médico
voluntário do Reviver, sempre dedicado para com
os nossos idosos!

VOLUNTÁRIOS EM AÇÃO
Após a reunião mensal de julho com avaliação
dos trabalhos e da programação para o mês de
agosto, os voluntários se divertiram com a aula
de dança sênior oferecida pela Aiko!

CHAVE DE OURO
ENSAIO E MÚSICA
Os ensaios para a apresentação musical,
orientados pela professora Aci, estão animados.
Tarde especial com a linda apresentação da Angela
e Silvia tocando piano a quatro mãos.
O Reviver tem muito para agradecer!
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Encerramos o mês com a comemoração dos
aniversários de idosos e voluntários Cida S.,
Waldemar, Emília, Maria do Carmo e Josef.
Sr. Waldemar se emocionou com a
homenagem surpresa: A presença dos filhos,
nora e neta! Agradecimentos para os músicos
Sr. Ivo e amigos, para o Cristiano pelos
exercícios físicos e para e todos os
voluntários pela dedicação!

Aniversariantes
de Julho
Cida Simões, Waldemar, Emília, Luiza,
Maria do Carmo e Josef.
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