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REVIVER EM AÇÃO 

Aniversariantes  

de Outubro 

Teresa Marins, Léa, Aparecida 

Amaro, Ana Maria Faria, 

Lúcia e Leonice 

 
 

 

 

O Reviver esteve presente no Fórum Permanente: 

"Longevidade e Qualidade de Vida", cujo tema 

central foi "O Idoso como agente transformador", 

realizado no Auditório da Faculdade de Ciências da 

UNICAMP. 

DIA DO IDOSO 
Após os exercícios físicos com o prof. Cristiano o Reviver ofereceu uma bela festa, com música a cargo 

do Douglas e amigos. Nossos queridos homenageados receberam de presente uma kit com garrafinha 

d'água para ajudar na hidratação, confeccionados por uma voluntária, como complemento de um filme 

seguido de palestra, realizada no Reviver, em que foi mostrada a importância de beber água para o 

organismo. 

Reunião mensal de voluntários. Um momento para 

refletir sobre o que desenvolvemos e alinhar os 

planos para os próximos passos. Agradecemos a 

contribuição de todos, neste trabalho tão especial 

com nossos idosos! 
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RECORDAR É REVIVER 
A voluntária Léa preparou, com muito carinho, o álbum 

"Recordando Minha História", contando a vida da querida 

Maria Saad. Boas lembranças e boa memória! Parabéns e 

agradecimentos para a Léa e para a Maria! 

Agradecemos o professor Dennys Cintra 

de nutrição da Unicamp e seus alunos 

pelas orientações sobre a alimentação 

correta para evitar a hipertensão, pela 

aferição de peso, gordura, pela 

dedicação e pela deliciosa e saudável 

torta.  

SAÚDE E NUTRIÇÃO 

DIA DA BELEZA 
Todas as atividades dessa quarta-feira ganharam 

um toque de requinte e bom gosto: contribuição 

especial da equipe do Mário Gravas Studio Hair 

Design! 

Apresentação da Peça Musical "Os Músicos de Bremen" 

Depois de muitos ensaios e a dedicação da Prof. Aci, chegou o momento de apresentar a peça. Um 

sucesso! Agradecimentos para a professora Aci e para Sheila pelo cenário maravilhoso!!! 

ORAÇÃO NO REVIVER 
Na mês de outubro, as orações foram feitas no 

Reviver. Agradecemos a Ivone, Arlete e demais 

membros da comunidade que estiveram no Reviver 

para orarmos juntos. 

LUZ, CÂMERA E AÇÃO 


