
   DEZEMBRO 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 Novembro 

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. 

INICIANDO O MÊS 

Aniversariantes  

de Novembro 

 

Cleuza, Nair, Ivo e Cristina 

 
 

 

 

Abrimos o mês de novembro já no espírito natalino. Ensaiamos nossos cânticos de Natal. Também visitamos 

a Igreja de Santa Isabel, em oração, e finalizamos com um saboroso lanche da tarde. Além da 

tradicional montagem da Árvore de Natal.  Cada item colocado veio com um mensagem de paz e 

alegria! 

MÚSICA E POESIA 
O Grupo Literatura e Música visitou o Reviver!!! 

Foi uma tarde alegre e de confraternização onde 

não faltaram as poesias e cantos. 

 

 

No Reviver a gente cuida do corpo e da 

mente. Exercícios com o educador físico 

Cristiano. 

EXERCÍCIO FÍSICO 

https://www.facebook.com/centroreviver/photos/pcb.2144773495624220/2144773042290932/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCa4NMaMYt1nufFu0hdicuFONAFUfMwOrIqHMeIpNDvAdsfYxygXIMeQnNnOf-y3B6ckYF0oeQixKKA&__xts__[0]=68.ARBmshmBTwMD5KA0xHApwwjTc5ZluXW4exE0EwXy9VHSyRhhmO4kytae947eAU7JITQu8cmo_7tTcbNybcqqOkKvmuJOev2jXs9WFnqfDyV3iIwTOW8SnXodD_TQ3Y0L1CGEnJ-KYqESMKMfhi4fbbW1UKgGWUfx9aBIPk8ioQeNlXoeI86obmG4TRuoCjYw_3Y2aXWlIQzup7ryU8AaML5seAXtbVzmvyYrWd8c3opBnbsdDb5ADEak6u3jckSjVFr0Oc2SqqPoQjaZl-mgangsrkUEXDOpZfgYPPR-FNVhWM-cJpYYZ3cSvG4YtCYsxzTP6gJcNzbt9eMwJbDrjufL2w
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CANTANDO, DANÇANDO E COMEMORANDO 
Os músicos Neudeci e Carlos tocaram, alegraram e aqueceram os corações do Reviver. Celebramos 

também a vida com os nossos aniversariantes do mês. Teve bolo, música, muito amor e animação. 

Parabéns a todos! 

 

 

BAZAR E ALEGRIA 
O Bazar Especial de Natal, em 09/11/2019, foi um sucesso! Num clima de alegria natalina, foi um 

sábado para ver itens bonitos e fazer boas compras! O Reviver agradece aos doadores e à dedicação 

e empenho dos queridos voluntários! 

No dia 22 deste mês, os aplausos do Reviver 

foram para o amigo Mágico Émerson. Há 12 

anos Emerson nos visita trazendo alegria e 

diversão a todos os presentes! 

MÁGICA NO REVIVER RECORDAR É REVIVER 
Fomos agraciados com a apresentação do álbum 

"Recordando Minha História". A voluntária Léa 

registrou a vida do Sr. Agostinho, uma história 

emocionante e que comoveu a todos! 

https://www.facebook.com/centroreviver/photos/pcb.2179910515443851/2179908595444043/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBAgbszvjV--aGYt0KvnOii7ooyYLOGLIg1S2SFSOmV7ngt_p9oM9f0Usa4tZDjwdR5p3ncyn0RZUoN&__xts__[0]=68.ARA7qY3Z0DU93fpTAWk7aFamrML-myxvlElFGVBqDiI9ovOSexFew1vrqqZheZ0UZKKlXlM_J6bMhYy2tl-jDJ3sR6_rXRCmTuYP336ZZ6D9-ZlXacLcVAP29wEPqDxRc61y-vklm-yHbBfNBdAkVmqiTUxziEHBdn7nJ1bt87uiGzTJnbNY7TCGeyhs1feADc1gLttNc0a271x2LnHJ78DJz2rjvFZw1h6tuGZJCrafFDUd8eIWl1poJZKljSIi86eRNgGwwxORxJF436zR87LJcwokehHww6z0a2cTZ-GKnCb5G1LAVpllA5OIBOKo0CNMsbKHhMndqh2DZRAKUyM2fQ

