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NÃO ESTAMOS ABRINDO NOSSO BAZAR 

DE USADOS 

ASSIM SOLICITAMOS QUE AGUARDEM PARA 

ENTREGAR AS DOAÇÕES QUANDO 

VOLTARMOS A ABRIR. 
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Dica para casa 

Tomar Sol pela manhã ou no 

final da tarde faz muito bem 

para nossa imunidade 

REVIVER EM CASA 
Este é o momento de ficarmos em casa, e nós do 

Reviver temos o compromisso com a saúde física e 

mental dos nossos queridos idosos. Por isso 

mantemos nossos contatos semanais com eles e 

familiares, bem como enviamos sugestões de 

atividades. Familiares, mandem fotos dessas 

atividades para nós! 

Nossos idosos estão em casa se cuidando, mas o contato dos nossos voluntários por telefone não param, e a 

comemoração da Festa Junina este ano foi diferente. Nossos idosos contaram um pouco das lembranças que essa 

época do ano lhes traz. 

“Ai, que saudades do Bumba 

meu boi da minha infância, 

lembra nossa querida” Raimunda 

“Sou piauiense . Lá, a partir do dia 24 de 

Junho  vinha uma turma de chapéu  cantar  na 

porta das casas.  O dono da casa combinava 

antes com o dono da turma e os recebia com 

chá e bolo de Tapioca.” Raimunda 

E Raimunda  nos ensina como faziam uma  saia de 

papel de seda colorido  para receber o Boi na porta 

da casa.  

“A gente fazia uma saia da cintura até o 

joelho com papel de seda de todas as 

cores,  verde, vermelho , amarelo  e azul .  

Desses que também fazia papagaio prás 

crianças. Depois pegava  tapioca  e fazia 

um grude , grudando a  ponta da fita 

numa tira de pano e  botava pra secar. E 

usava com  bermuda” . 

“Quando eu era criança, a gente morava 

em fazenda , lá não tinha  Festa Junina . 

Só  comemorei  no  Reviver . E dá uma 

receita:  “Uma boa mesa de Festa Junina 

tem que ter  BOLO DE FUBA,  PIPOCA  E 

AMENDOIM SALGADO!” Natalina 
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Queridos amigos e amigas do Reviver!  

Esperamos que todos estejam bem. Como sabem, foi preciso interromper nossas 

atividades com os idosos e fechar nosso bazar para que todos estejamos protegidos 

neste momento da pandemia do Coronavírus. Não foi uma decisão fácil, mas foi 

necessária para que, quando tudo isso acabar, voltemos com nossos alegres encontros, 

todos bem. 

Este é um momento muito delicado e incerto, acreditamos que a solidariedade e o 

carinho são fundamentais para juntos passarmos por tudo isso.  

Contamos com a costumeira parceria de todos e divulgaremos quando será possível 

retornar com todas nossas atividades. Fiquem em casa e se cuidem.  

Em breve estaremos juntos novamente! 

Dica para casa 

Lembrem de lavar 

bem tudo que vier de 

fora de casa  

QUITUTES JUNINOS 
Junho é mês de festa, de dança e alegria. É o mês de Santo Antonio, 

São João e São Pedro. Aqui estão receitas deliciosas enviadas pelo 

idoso Sr. Waldemar e nossa receita tradicional de Moça da Roça 

que nunca falta nas festas juninas do Reviver, delícias de dar água 

na boca e que lembram os momentos festivos do Reviver. Faça na 

sua casa e reviva estes momentos de muita dança, doçura, alegria e 

descontração. 

ARROZ DOCE 

 

INGREDIENTES 

 

1 copo americano de arroz cru 

6 copos americanos de água 

1 lata de leite condensado 

1 caixa de creme de leite 

1 pau de canela 

 

MODO DE FAZER 

 

Em uma panela colocar o arroz cru, a água e o pau de 

canela. Deixe cozinhar o arroz até que fique com uma 

camadinha de água. Quando estiver quase secando, 

colocar o leite condensado e mexer por 5 minutos. 

Desligue o fogo e acrescente o creme de leite até 

misturar bem. Está pronto! 

 

SUGESTÃO 

 

Se preferir que fique mais doce, colocar 1 colher de sopa 

de açúcar enquanto ainda cozinha o arroz. 

MOÇA DA ROÇA  

 

INGREDIENTES 

 

2 latas de milho verde 

2 latas de leite 

1 lata de leite condensado 

Canela em pau e canela em pó 

 

MODO DE FAZER 

 

Bater bem o milho no liquidificador com 

duas latas de água e coar. Voltar ao 

liquidificador com o leite condensado e o 

leite. Ferver em fogo baixo com a canela 

em pau de 3 a 5 minutos. Servir 

polvilhado com canela em pó. 


