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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 

JULHO DE 2015 

 

Neste mês o Reviver passou a contar com a participação do palhaço Brechó (Fábio), que a cada 
15 dias vem alegrar nossos idosos.  

                     

 

 

Em julho os idosos realizaram as atividades de costume: conversaram, lancharam juntos, fizeram 
exercícios físicos com o acompanhamento dos profissionais Cristiano e Mayara e cantaram com a 
professora Aci. Glória e seu grupo também participaram, cantando e encantando a nossa tarde.  

 

Numa das oficinas de sexta, houve uma sessão de cinema com direito a pipoca, bolo e chazinho 
para esquentar. Os idosos puderam se ver encenando o musical “A cigarra e a formiga", 
apresentação feita na comemoração do "Arraiá do Reviver". 

                    

 



No dia 22 a Panetteria Di Capri ofereceu um delicioso lanche aos idosos do Reviver. Atendimento 
e lanches nota 10! 

 

 

No dia 27 foi realizada mais uma reunião de voluntários. Com a participação da diretoria do 
Reviver, foram levantados e avaliados os pontos principais a serem melhorados no trabalho que 
vem sendo realizado pelos voluntários da entidade.  

 

E no dia 29 o Reviver festejou o aniversário dos idosos Emilia, Luiza e Cida S. e dos voluntários 

Albertina, Elza e Josef. Cantamos os parabéns, dançamos, conversamos e lanchamos na 

companhia do grupo do Sr. Ivo, que mais uma vez nos presenteou com boa música. 

 

Agradecemos a todos que estiveram presentes e que ajudaram a construir mais esses momentos. 

 

Não deixem de visitar 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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