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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 

JUNHO DE 2015 

 

Na quarta-feira dia 10, além de praticar um pouco de exercício físico supervisionado, nossos queridos 
idosos se deliciaram com as canções cantadas por Glória e seus amigos. 

Dia 17 tivemos o almoço para os idosos no Círculo Militar. Além da boa comida, Daniel e Tiago fizeram uma 
linda apresentação de violão e violino que encantou os presentes. 

 

 

 

 

Dia 22 houve reunião dos voluntários, que animadamente organizaram as atividades da festa junina e do 
mês de julho. 

 



Na sexta-feira dia 26 ocorreu a FESTA JUNINA DO REVIVER, que contou com a presença de idosos, 
convidados (amigos, família), colaboradores e voluntários. 

A festa teve início com a apresentação musical  "A Cigarra e a Formiga" encenada pelos idosos e que foram 
preparados carinhosamente pela professora Aci auxiliada pelo Lucas e Geovana. 

Além de uma ótima comida típica (doada por voluntários e convidados), apreciamos mais uma vez a 
música da banda do Sr. Ivo. No final, cantamos os parabéns para a idosa Raquel e as voluntárias Tereza, 
Maria Teresa e Elza.  

Agradecemos a todos que estiveram presentes e que ajudaram a construir mais esse momento. 

           

          

 

Não deixem de dar uma passadinha em nosso BAZAR. Estamos sempre com novidades em 

roupas, brinquedos, livros, acessórios, calçados, utensílios domésticos e itens em geral. 

 

 

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

ou tornando-se sócio. 
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