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NÃO ESTAMOS ABRINDO NOSSO BAZAR 

DE USADOS 

 SOLICITAMOS QUE AGUARDEM PARA 

ENTREGAR AS DOAÇÕES QUANDO 

VOLTARMOS A ABRIR. 

/centroreviver 

Dica para casa 

Mantenha seu corpo em 

movimento.  

CANTINHO DA LEITURA 
Convidamos você a brincar com palavras de amor, carinho, 

gratidão e alegria. Assim como diz o poema de José Paes, 

brinquemos com as palavras, para que fiquem sempre novas 

como a água do rio, como um novo amanhecer. 

Desejamos a todos os vovôs e vovós, que longe ou perto de seus netinhos, continuem com o coração repleto de 

amor. Feliz Dia dos Avós! Esse ano o dia dos avós foi comemorado de uma forma diferente, mas vamos relembrar 

as festas do Reviver e vamos comemorar a vida! Recordar é Reviver.  

"A verdade é uma só: todo avô e toda avó é pai e mãe, só que em dobro." Bráulio Bessa 

NOTICIAS DO REVIVER 
Você já ouviu falar do nosso projeto Reviver em 

Casa? Nossos idosos recebem, de tempos em 

tempos, uma cartilha de exercícios elaborada pela 

professora de Educação Física Mayara. Com essa 

orientação eles podem continuar a rotina de 

exercícios que eram desenvolvidos em nossos 

encontros, com toda a segurança e conforto das 

suas casas. Elas ficam disponíveis em nosso 

Facebook também, vamos se exercitar conosco?  
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Cida Simões e Sr. Waldemar 

 

Voluntários Emília, Josef e 

Maria do Carmo 

 
 

 

 

 

RECEITA DOS AVÓS 
Todos nós temos uma receita especial de família, 

aquele clássico feito em todas as datas comemorativas. 

Hoje a receita dos avós vai ser uma dessas que aquece 

nosso coração e nossa alma.  Que tal um bolinho de 

chuva com um cafezinho?  

Bolinho de Chuva 

 

Ingredientes 

3 xícaras de farinha de trigo 

2 colheres (sopa) de açúcar 

Uma pitada de sal 

1 colher (sopa) de fermento químico em pó 

2 colheres (sopa) de manteiga 

Raspas da casca de 1 limão 

1 xícara de leite 

1 ovo 

Modo de Preparo 

Em uma tigela grande, junte a farinha, o açúcar, o sal, o 

fermento, a manteiga e as raspas de limão. Misture bem. 

Junte o ovo e o leite, aos poucos, mexendo sempre com 

uma colher de pau. 

Deixe a massa descansar por 15 minutos. 

Depois, pegue colheradas da massa e frite em óleo 

quente. 

Escorra os bolinhos em papel-toalha e, em seguida, 

polvilhe-os com açúcar e canela. 

 

REVIVER EM CASA 

 

Nossa entidade mantém o contato com os idosos e familiares neste momento que é de 

cuidar da saúde de todos. Continuamos atendendo pelo telefone 3288-1075 de 

segunda, quarta e sexta à tarde. Pensando em formas de retomar parte de nossas 

atividades com toda segurança que o momento exige, nós estamos realizando atividade 

remotamente. Sabemos que ainda não é o momento para retomada das atividades 

presenciais com nossos queridos idosos, mas estamos ansiosos para voltar e com muita 

saudade de todos vocês!  

 

 

 

 

 

BENEFICIOS DA MÚSICA 
Já é uma tradição no Reviver as aulas de música 

com a professora Aci. Nossos idosos ensaiam, 

cantam, se movimentam e fazem apresentações 

durante o ano todo. Mas, quais os benefícios da 

música em nossas vidas? Além do ritmo que é 

presente em quase todas nossas atividades diárias, 

a música estimula a memória, a interação com 

outras pessoas, nos deixa felizes e alguns estudos 

dizem que diminui o estresse e a ansiedade. Então, 

podemos dizer que a música é um grande 

“remédio” para nosso corpo e nossa alma. Como diz 

o ditado, “Quem canta, seus males espanta”.  


