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NOTICIAS DO REVIVER PÁSCOA E ESPERANÇA 

O sorriso e o olhar doce de quem recebe alegra 

o coração de quem doa. É o REVIVER chegando 

até a casa dos idosos, sempre lembrando dos 

participantes de nossa entidade. Nossos idosos 

receberam uma cesta de Páscoa, preparada com 

carinho por nossos voluntários e com muita 

esperança de estarmos juntos em breve.  

No dia 09 de abril, o Reviver perdeu a querida 

Dona Cida, aos 83 anos, uma de nossas 

fundadoras. Com sorriso farto e sempre pronta 

para ajudar Dona Cida plantou neste mundo a 

fraternidade, a dedicação ao próximo e atenção 

para com todos. Sempre tinha uma palavra de 

amor e de carinho. Fazia dos obstáculos da vida, 

um motivo para crescimento e aprendizado.  

Enfrentou sua doença com resignação e sem 

reclamar preparou sua chegada a casa do Pai.  

O céu está em festa pela chegada deste anjo.  

O REVIVER se solidariza com a família 

entendendo que a saudade vai existir, mas a 

tristeza jamais, porque Dona Cida era e 

continuará sendo alegria e amor.  

Nosso carinho, admiração e gratidão a essa 

grande mulher.  



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. 

    

 Aniversariantes Abril 

 

Idosas: Natalina e  

Tereza Evaristo 

 

Voluntárias: Mirian e Letícia 
 

 

 

 

RECORDAR É REVIVER 

CANTINHO DO IDOSO 

Como é bom relembrar os momentos felizes com 

as atividades presenciais do Reviver! Em Abril de 

2019, os idosos estavam em nossas oficinas 

semanais preparando as lembranças de Páscoa. 

Encontros alegres e de muita conversa boa. Não 

vemos a hora de estamos juntos novamente! 

Nossos idosos estão se cuidando em casa e 

conversam com os voluntários por telefone. São 

sempre conversas muito bacanas que os deixam 

felizes; certamente um momento muito 

aguardado por eles!  

A dona Cleusa disse estar bem, contente 

por que tomou a segunda dose da vacina, 

mas que precisa ainda manter os cuidados. 

Disse que vai mandar alguma receita para 

colocarmos no mural. E completou dizendo 

faz os exercícios enviados pelo Reviver. 

Dona Raimunda está bem. Contente com a 

surpresa de  Páscoa que recebeu do 

Reviver. Mandou abraço a todos. 

Sr. Agostinho gosta de conversar. Não vê 

a hora de voltar. Faz os exercícios e 

lembra dos que faziam juntos com o 

voluntário Cristiano, no Reviver. Faz 

esteira, se movimenta na horta, gosta de 

trabalhar na terra. Antes do Reviver, ele 

tinha as “juntas” duras, não conseguia nem 

amarrar os sapatos.  

Sr. Faustino, conversou muito com nossa 

voluntária. Disse estar bem, que tem feito 

os exercícios recebidos do Reviver e pediu 

para agradecer para a Letícia. “É muito 

bom, principalmente o exercício de 

respiração”. Comentou que procura fazer 

tudo o que o Reviver ensina! Lembrou que 

se sentava com os outros companheiros 

que recebiam lanche diet, como o Sr. 

Agostinho, Elza, Maria Saad. Falou que 

tem saudade de todos e manda abraços. 

REVIVER EM CASA 
Dia 06, foi comemorado o Dia Mundial da 

Atividade Física. Toda atividade, além de vários 

benefícios, ajuda a promover a sensação de 

bem-estar. 

O REVIVER continua levando para a casa dos 

idosos atividades importantes, para que todos 

continuem se movimentando e preservando a 

saúde física e mental.  

Movimentam-se com a voluntária Letícia que 

semanalmente faz  novas demonstrações.  

DICA DO REVIVER 

O ato de lavar as mãos corretamente pode 

impedir a transmissão de várias doenças, inclusive o 

Coronavírus. Lave sempre suas mãos! 


