
   OUTUBRO DE 2019 

Nossa 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. 

Informativo de Setembro 

IDOSOS E COMUNIDADE 

Cuidados preventivos com a saúde: foi realizada a pesagem dos idosos, foram medidas as alturas e a 

pressão arterial. Agradecemos ao professor Cristiano e à enfermeira Priscila pelo trabalho. 

Setembro, mês da primavera! Os idosos amaram cuidar do nosso jardim! Só alegria! 
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CORPO E MENTE 

Belo momento de oração e louvor na Igreja de Santa Isabel, seguido de lanche na sede do Reviver, 

integrando idosos com a comunidade. 

BINGO, MÚSICA E ALEGRIA 
O Reviver recebeu com emoção os alunos da Atlética da UNICAMP. 

Os jovens conversaram alegremente com os idosos, ofereceram o lanche e ainda realizaram um bingo. 

Voltem sempre! 

Aniversariantes  

de Setembro 

Alayde, Agostinho, Raimunda 

e Marion 
 

 

 

https://www.facebook.com/centroreviver/photos/pcb.2034220340012870/2034219333346304/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD9MJYSJV7yWtfM5Dt7Hg60g7qebsNRFkcZ2cRzcPktx-OhuCRxvQNMgMqo7yP4OoiNnGbPqbKbBGdr&__xts__[0]=68.ARBU1Ns8LIQj1CeiillaheEpE3HaIEeB8m3frdHpUL7_akpO_VlbjcvM5kpTgc62J_nDc-F4D7kaxZ7dJ8aalqXkqzvWhUMLxMIdAtDGZXr8Hhlh5dRnODmoFheu-5b-0ji7JBcFfrpSFi9Jmu9CsYT-SZhRnWWknnv635FmWifHDpSR24lnBABIcIa7eyhC4ljl9SKbyRlAnR9w_PcFhsnuI1qKx27MD576ruuoxwSH-y5UbAaclGZwCoPRDPXKJIbB5T4SYNUGbOQ6CTQi7u0AhlgrCG-Lg6kzJHkf-zdHfUKKrckXxq2Y8x1a337qh07Nh_7jAtZvRTQ_x45IKx6ENA
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DICA DO MÊS  

 

 

 

VISITE E PRESTIGIE NOSSO BAZAR 

Aberto de terça a sexta-feira 

das 9:00 às 12:00 

BAZAR ESPECIAL TODA 5ª FEIRA 

DAS 9:00 ÀS 16:00  

Estamos sempre com novidades. Você pode 

ajudar a manter o Reviver participando como 

voluntário, colaborando com o bazar ou    

tornando-se sócio. 
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Depois de agradáveis exercícios físicos, o Reviver comemorou a entrada do mês da primavera junto com 

os integrantes do Grupo de Literatura e Música, conduzidos pela Jacy, com seus quase 102 anos! 

Além de declamar, todos cantaram, entre outras músicas, "Estão voltando as flores", enquanto recebiam 

flores. 

PRIMAVERA E ARTE 

COMEMORANDO A VIDA 
Música, bolo, presentes e muita alegria!!! Parabéns para os aniversariantes Alayde, Agostinho e para a 

mais idosa do grupo Raimunda, que completou 94 anos! O Reviver agradece o carinho dos voluntários, 

em todas as áreas de atividade, que se juntam para tornar mais alegre os idosos, quer fazendo  

transporte, cuidando da cozinha, dirigindo os exercícios físicos, quer tocando e cantando. Eles merecem! 

FINALIZANDO O MÊS 
Depois da aula de música e ensaios com a Profa. Aci, chegou o momento de fazer exercícios com 

música conduzidos pela Aiko. Melhor impossível! 

Contato com a natureza ajuda na 

imaginação, criatividade e na 

interação social, além de 

melhorar o aprendizado, memória 

e funções cognitivas.  

Conviva com a natureza!!! 


