PADARIA COMUNITÁRIA REVIVER EM BELÉM DO SÃO
FRANCISCO - PE

A PADARIA COMUNITÁRIA REVIVER surgiu em Belém do São
Francisco, em 2007, para oferecer oportunidade de emprego e renda às mães das
crianças e adolescentes com deficiência, as quais fazem parte da OSCIP Centro de
Integração Social José Cantarelli, que desenvolve, entre outras atividades, o Projeto
REVIVER, que trabalha para que crianças e adolescentes com deficiência do município
de Belém do São Francisco, sertão de Pernambuco, sejam integradas à comunidade na
qual estão inseridas.
O PROJETO REVIVER foi implementado em agosto de 2005 e tem como objetivo
maior oferecer a essas crianças e adolescentes do município de Belém do São Francisco, um
espaço onde elas possam desenvolver suas potencialidades psicomotoras, melhorar a autoestima, realizar atividades artísticas, culturais e recreativas, possibilitando-as, assim, integraremse à sociedade e preparando-as para o exercício da cidadania.

Abertura da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência

Em 2007, a OSCIP Centro de Integração Social José Cantarelli conseguiu,
através da Fundação Banco do Brasil, os recursos necessários para abrir uma Padaria
Comunitária, com o objetivo de promover trabalho e renda para as famílias das
crianças e adolescentes com deficiência que fazem parte do PROJETO REVIVER.
Assim, a PADADRIA COMUNITÁRIA REVIVER vem cumprindo o seu
papel social, pois, além de ter em seu quadro de funcionários mães e familiares dessas
crianças e adolescentes com deficiência, ela fornece, diariamente, todo o lanche para os
integrantes do Projeto Reviver. Além disso, nas festas promovidas pelo Centro de

Integração Social José Cantarelli, tais como: “Dia das Mães”, “Dia dos Pais”, “Dia das
Crianças”, “Natal”, “Páscoa” e outras festinhas de aniversário das crianças e
adolescentes que fazem parte do referido projeto, a Padaria Reviver está sempre
presente.

A PADARIA REVIVER se faz presente, oferecendo Bolo, doces e salgadinho para
a FESTA DE ANIVERSÁRIO DE Patrícia, integrante do projeto REVIVER.

AS MÃES DO PROJETO REVIVER COMEMORAM O SEU DIA,
SABOREANDO OS SALGADINHOS E DOCINHOS DA PADARIA REVIVER

A PADARIA REVIVER ESTÁ PRESENTE EM TODOS OS EVENTOS DO
CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL JOSÉ CANTARELLI

Elizabeth, que integra a equipe da PADARIA REVIVER, é mãe de Rogério,
criança que faz parte do CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL JOSÉ
CANTARELLI.

NA PÁSCOA, AS CRIANÇAS do PROJETO REVIVER SABOREAM BOLOS
DE CHOCOLATE E PÃES FEITOS NA PADARIA REVIVER

Equipe da Padaria REVIVER recebendo um curso de confecção de pães,
bolos e docinhos, promovido pelo SENAR de Petrolina.

