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INICIANDO 2021 
Após um pequeno período de férias, o Reviver 

retomou suas atividades. Seguindo com os 

cuidados com a saúde dos nossos idosos e 

enviando as atividades para casa de cada um 

deles. Estamos felizes em iniciarmos mais um 

ano juntos e agradecemos a participação de 

todos: voluntários, sócios, idosos e familiares.  

DICAS DE SAÚDE 
Para estes dias quentes de verão, nada melhor 

que um suco de frutas refrescante. Aqui está uma 

receita saudável e fácil de preparar. 

EXERCICIO EM CASA 

Nossa voluntária, professora Letícia, preparou 

e enviou vídeos para que façamos os nossos 

alongamentos em casa e continuemos com os 

cuidados com nosso corpo. 

O Reviver continua se comunicando e se 

relacionando com os idosos por telefone e online 

com músicas, exercícios físicos e de memória, até 

que possamos voltar com as atividades 

presenciais. Estamos sempre levando alegria e 

afeto aos nossos queridos idosos, que aguardam 

ansiosos e felizes por nossos contatos semanais. 

Enquanto isso, todos estão se cuidando e se 

vacinando, esperançosos pelo breve retorno 

ATIVIDADES DO REVIVER 

https://www.facebook.com/centroreviver/photos/a.164520153649574/3194701167298109/?__cft__[0]=AZWLXF65S73HRdfhTYDaOxo4Wguyf2lrEvkHCC4lymEDe-gcZy2gL0v4dBNc-NI3ThIbpfm1b1tHUwZi6x_3pKOBNWCd5b8mkUNiDvnMKeZoI2IVW-qygpwQPOM17wGzLSKPmSuafkOpDJ395_243OnEwLbKldFiN_vDFZjI2csCx2O2iyZa109hN7KvGAd2hvU&__tn__=EH-R


R. Ângelo Vicentim, 457 - Barão Geraldo, Campinas/SP   Fone (19) 3288-1075   centroreviver@uol.com.br 

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. 

REVIVER EM CASA 
Chegou o período da festa mais popular do Brasil. E o Reviver não podia deixar de entrar nesta folia 

tão animada, que é o Carnaval. Só que desta vez a folia foi festejada em casa!!! 

Nossos voluntários montaram kits (todos higienizados e preparados com muito carinho) com colar, 

máscara e folhas com músicas e ilustrações para colorir e entregaram para os idosos. 

Além dos kits, os idosos também receberam vídeos com música. E todos se divertiram  em casa, com 

cuidado, porque é tempo de festejar. Agradecemos os vídeos musicais enviados pela Glória e pelo Sr. 

Ivo.  

    Aniversariantes 

  

Janeiro 

Idosa: Dona Cida 

Voluntários: Zilda, Angela,  

Ana Maria M, Dulce e Janice 

 

Fevereiro 

Idosos: Luzia e Faustino 

Voluntários: Marina, Cida Z. e Áureo 
 

 

 

 


