
   JANEIRO DE 2020 

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 Dezembro 

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. 

NOSSOS VOLUNTÁRIOS 

ARTESANATO 
Após um lanche gostoso, mãos habilidosas e com muito capricho, os cartões de Natal do Reviver foram 

confeccionados esta semana. Nossos idosos são brilhantes. Ficaram lindos! 

Dezembro é tempo de refletir e agradecer sobre o que aconteceu durante o ano. O Reviver, neste Dia do 

Voluntário, agradece a você que doou seu tempo e seu amor e que cumpriu sua missão como voluntário. 

Agradecemos, acima de tudo, por você estar presente. 

Desejamos que você viva o Natal o ano todo e que continuemos nesta ação do bem. 

Quando se ajuda alguém, o ajudado é você! 

Feliz Dia do Voluntário! 

AGRADECER E CELEBRAR 
Registros de nossa Missa de Natal celebrada na igreja de Santa Isabel por Monsenhor Roberto. 

Momento de agradecer a Deus por todas as bençãos recebidas este ano e pelo aniversário de 15 anos 

do Reviver. Após a missa, os idosos entoaram cantos natalinos acompanhados pela professora Aci. No 

final, todos foram convidados para o lanche no Reviver. 
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BAZAR ESPECIAL 
Sábado, dia 07, em clima de Natal no Reviver, realizamos o último Bazar de Natal de 2019. Itens como 

utensílios domésticos, roupas, calçados, acessórios, brinquedos, livros e muito mais foram expostos à 

venda. Agradecemos a todos que tiveram a oportunidade de dar uma passada por lá e prestigiar este 

evento. 

ALMOÇO DE NATAL 
Idosos, voluntários e familiares reuniram-se no Círculo Militar para o almoço de Natal e comemoração 

do aniversário de 15 anos do Reviver. Tivemos sorrisos, abraços, aplausos, cantos de Natal, presentes, 

comida gostosa, bolo lindo e delicioso, música animada, a presença do Bom Velhinho e parabéns para 

os aniversariantes do mês, inclusive para a Jacy do Grupo de Leitura e Música, completando 102 anos. 

Agradecemos pela presença e a todos que se envolveram na organização desta linda festa!  


