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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. 

 

NOTÍCIAS DO REVIVER 

MAIO DE 2015 

OFICINAS DO MÊS DE MAIO 

 
Os idosos continuam participando animadamente das oficinas realizadas nas quartas e sextas-feiras:           
aulas de música e ensaios para apresentação da peça “A cigarra e a Formiga”, exercícios físicos, exercícios de 
memória, sempre acompanhados pelos voluntários que os auxiliam e servem gostosos lanches. 

      

 

 

No dia 22 de maio os idosos do Reviver foram presenteados com o Concerto de Voz e Violão de Geovana 
Felice. Geovana é voluntária do Reviver, dando aula de música junto com a prof. Aci. 

 



 
Na reunião mensal dos voluntários do Reviver foi oferecida excelente palestra e vivência pela psicóloga Leyde 
Chrystina Riguetti e sua assistente Ineke. O tema abordado foi "O serviço voluntário e os valores essenciais 
humanos" (Verdade, Retidão, Paz, Amor e Não Violência). 

 

 

 

 Na quarta dia 28 tivemos a participação do prof Cristiano que, atenciosamente, realizou exercícios de 

alongamento com os idosos. 

    

E como todo final do mês, tivemos a comemoração dos aniversariantes do mês. E mais uma vez o conjunto 

musical do Sr Ivo e amigos, que já se tornaram da casa, nos presenteou com música e animação. 

 

 

Você pode ajudar a manter o Reviver participando como voluntário, colaborando com o bazar 

ou tornando-se sócio. 
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