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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. 
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Os idosos foram presenteados com corte 

de cabelo, escova e pintura das unhas. 

Porque embelezar-se é algo que eleva 

nossa auto-estima! 

Tudo isso só foi possível graças à 

generosidade de nosso querido amigo 

Mário Gravas e sua equipe super 

receptiva. Muito obrigado pela tarde 

agradável em seu belo salão! 

Comemoramos o Dia do Idoso com um almoço no Círculo 

Militar de Campinas. Agradecemos pelo carinhoso 

acolhimento de toda equipe do Círculo e, em especial, ao 

Ney do restaurante Cabana. 

Entre os presentes estavam voluntários e, é claro, os 

queridos idosos do Centro Reviver. Tudo ao som de Ivo e 

seus amigos! 

Pudemos dançar, cantar, nos divertir muito. No fim, 

presentes foram dados para cada um em comemoração 

desse dia especial. 

DIA DO IDOSO 

Recebemos a visita da Orquestra de Cordas Querubins de 

Betel, que tocaram músicas infantis e do repertório clássico. 

Agradecemos muito sua presença! Parabéns ao professor 

Paulo Rocco pela dedicação e empenho para manter esse 

projeto. O encontro dos idosos com as crianças foi alegre e 

emocionante! 

Agradecemos também ao professor Cristiano pela aula de 

ginástica. 

VISITA MUSICAL ORAÇÃO E 
AGRADECIMENTO 
 Nos reunimos na Igreja de Santa Isabel, 

em adoração a Deus e em 

agradecimento e louvor a Nossa 

Senhora. Agradecemos suas bênçãos; 

que possamos todos contar sempre com 

sua proteção e seu amor. 
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VISITE E PRESTIGIE NOSSO BAZAR 

Aberto de segunda a sexta-feira 

das 9:00 às 12:00 

 

BAZAR ESPECIAL TODA 5ª FEIRA 

DAS 9:00 ÀS 17:00  

 

Estamos sempre com novidades. Você pode 

ajudar a manter o Reviver participando como 

voluntário, colaborando com o bazar ou tornando-

se sócio. 

FESTA!  
Comemorando o aniversário de Leonice e 

Lúcia, tivemos um dia tranquilo e agradável 

entre amigos. 

Agradecemos à Sheila pelo lindo bolo e à 

Panneteria di Capri pelos deliciosos 

salgados! 

DIALOGANDO A QUATRO 
MÃOS 

No dia 22, houve o recital "Dialogando a Quatro Mãos" 

com Aci Meyer e Fátima Ambiel. Agradecemos às 

pianistas e a todos que contribuíram para o sucesso do 

evento. 

DIVERSÃO E ALEGRIA 
Recebemos, no dia 20 logo após a aula de música, a 

visita dos alunos da Atlética da Engenharia Mecânica da 

Unicamp, que trouxeram lanche e prendas para um 

divertido jogo de bingo. Depois, encerraram a tarde 

cantando e tocando violão e cavaquinho com os idosos!  

O dia foi animado e alegre. Os idosos ficaram felizes com 

a companhia dos jovens estudantes. Voltem sempre! 

Aqueles que infelizmente não puderam 

comparecer às atividades de outubro 

continuaram recebendo nossas visitas e 

telefonemas.  

VISITAS 


