
SETEMBRO 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 Agosto

CORPO E MÚSICA
Começamos o mês de Agosto exercitando o corpo e a voz, ensaiando a peça musical com a professora

Aci. Seguiu-se o momento de oração na Igreja de Santa Isabel e encerramos a tarde com lanche na sede

do Reviver. Todas as sextas-feiras estamos ensaiando com muita alegria e dedicação.

Tardes de agradável convivência, fazendo artesanato, lanchando, ouvindo poesias, cantando e 
exercitando a memória. Isso é reviver! Toda quarta-feira é dia de artesanato e memória!!! Também 

exercitamos a memória com os jogos preparados e orientados pela Laura Rosa, da equipe da Eco 

brinquedoteca.

ARTESANATO E MEMÓRIA

Neste mês projetamos filme e distribuímos texto orientando sobre a necessidade de água em nosso 
organismo. E não faltou também filmes com pintura de paisagens e belas músicas do passado. Afinal 
recordar é reviver!

ORIENTAÇÃO E CULTURA

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.
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Aniversariantes 

de Agosto

Delazil, Elza.G. , Olga B.

Aiko e Sheila

EXERCICIO FÍSICO E FESTA
Viver a vida! Exercícios divertidos orientados pelo professor Cristiano não podem faltar. Durante todo 
mês nossos idosos praticam atividade físicas direcionadas por professores, com muita alegria e 
atenção. Além, é claro, da nossa tradicional comemoração dos aniversariantes do mês. 

Delicioso encontro com os amigos do Grupo de Literatura e Música! Cantamos, recitamos poesias e 
tomamos um gostoso lanche. Teve canto com a Gloria, acompanhada do Maestro Pedrinho e visita do 
Palhaço Anicetto. Todos participaram alegremente. Agradecemos a visita, voltem sempre! 

ENCONTROS ESPECIAIS

VOLUNTÁRIOS EM AÇÃO
REUNIÃO MENSAL DE VOLUNTÁRIOS - Trabalho, organização e encerrando com os exercícios 
especiais de dança com a querida Aiko.

DICA DO MÊS
Dançar aumenta a frequência cardíaca, ajudando o coração
a bombear mais sangue para o corpo e para os
músculos. Além de melhorar a consciência corporal e de
espaço. Gera alegria, bem estar e convivência com amigos.
Dance diariamente!!


