
MARÇO 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. 
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COMEÇANDO 2020 
O Reviver iniciou suas atividades em 2020 realizando a primeira reunião do ano - Reunião de 

Voluntárias do nosso Bazar. Lá você encontra peças novas, seminovas e usadas. Roupas, eletrônicos, 

utensílios domésticos, brinquedos, livros...vale a pena conhecer. As atividades com os idosos começaram 

com festa, comemorando as bênçãos que a vida nos oferece. Parabéns aos aniversariantes de janeiro! 

No dia 31 de janeiro iniciamos nossas aulas de música, porque sem música a vida não faz sentido. 

Depois tivemos a aula de Dança Sênior. 

"A música é o vínculo que une a vida do espírito à vida dos sentidos. A melodia é a vida sensível da 

poesia.(Ludwig Van Beethoven) 

CANTANDO E DANÇANDO 

Cuidar do corpo e da mente é um dos grandes segredos para manter uma vida saudável e em 

equilíbrio. Confira os registros da excelente aula de exercícios físicos. 

CORPO EM MOVIMENTO 

Aniversariantes  

de Janeiro e Fevereiro 
Dona Cida, Zilda, Cristiano, 

Ângela, Ana Maria, Dulce, 

Sebastiana, Janice 

Luzia, Faustino, Wilson, 

Gertrudes, Marina, Cida Zanon 
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Música é vida. No Reviver a gente faz! Confira nossos registros da Oficina de Música com a profa. Aci e 

da Hora Santa: Integração e oração. 

MÚSICA E ORAÇÃO 

UM ATÉ BREVE 
A emoção preencheu a tarde do Reviver no dia 12 de fevereiro. Cristiano, nosso professor de educação 

física, segue para novos desafios. Deixa um pouco de si e leva um pouco de cada um dos integrantes do 

Reviver. Foram 4 anos de trabalho voluntário, com muita dedicação, seriedade e compromisso com nosso 

Centro de  Convivência. Seremos sempre gratos, Cristiano, por este lindo trabalho. Desejamos sucesso e 

muitas alegrias neste novo desafio. Estamos felizes por você! Sentiremos saudades! 

Reapresentação da peça musical "Os Músicos de 

Bremen" e visita dos amigos do Grupo de Leitura e 

Música que declamaram poemas e cantaram. Tudo isso 

no Reviver, porque viver é uma arte! 

ARTE É VIDA 

É tempo de festa, pessoal! No dia 19 de fevereiro festejamos os aniversariantes do mês ao som da 

maior festa popular do Brasil, que também acontece no Reviver. Cantamos com a Gloria e todos, idosos 

e voluntários, divertiram-se com muita alegria, dança e descontração, no embalo das marchinhas de 

Carnaval. Estavam presentes as idosas aniversariantes Luzia e Helena e as voluntárias Cida Z. e Marina.  

 

 

COMEMORAÇÕES 

PLANEJAMENTO 
Reunião de Voluntários  

https://www.facebook.com/centroreviver/photos/pcb.2347213695380198/2347202605381307/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBRY_WXZbIyoupVwEvjvaInTd9gwalJn8o1C6T1WQn6FrDWdfoS1Jq4Sa8bccJYCqERdSac7d_FBfnJ&__xts__[0]=68.ARAkNJtWFYMBbeoO45U6G5U0T93jGkqtUOB8Yo2ZmmZfBx3VI1lknqaKLaAtEUH4CPsM2jj6QlStWLaz2JSmbRLeCUe08eXIkwde8Ttz9GcAU48rgGfKIHo1FHk_GGt6Y6lyOgWyUDklVuixPVeBvm6ibD_KI6OmwWlJPlufenQP8UV76wngl1ybiAMrwFUCQ4EvqqYFxeoQlGK25oFLDeCNPTF9JpDlictH3MRTmOLFG4NtP1s3zTBsPLhINolLrHrNfxNnDTDB8TDSV-updIgsCdK0JdMrfKgXo4wA1kz_EHoUsuOsuE2R939fOhh5qeuwHgjm2aHazuo9iwM0UHjlvQ

