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NOTICIAS DO REVIVER 

 

 

 

 

É COM MUITA ALEGRIA QUE ESTAMOS RETOMANDO 

AS ATIVIDADES DO NOSSO BAZAR. TODOS OS 

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA ESTÃO SENDO 

SEGUIDOS. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

SEGUNDA A SEXTA DAS 13HS ATÉ 17HS 

PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE (19) 3288 1075 OU 

 @bazar_centro_reviver 

HOMENAGAGEM DO REVIVER PARA O  

DIA DO IDOSO: 

No dia 1º de outubro o REVIVER homenageou os 

nossos idosos. 

Ser idoso é saber olhar para a vida com olhos de 

quem já tem experiência e história suficiente para 

conseguir extrair o que há de melhor em cada 

situação. 

Que tenhamos os idosos ao nosso lado, porque tê-los 

é sempre uma oportunidade de aprendermos com 

essas pessoas que tem tanto para compartilhar e 

ensinar. Obrigada por toda sabedoria e carinho 

compartilhados!  

Feliz Dia do Idoso! 

O REVIVER enviou uma cesta cheia de coisas boas 

para os idosos, que a receberam com o coração 

repleto de alegria e gratidão. Eles amaram o 

presente e os voluntários do REVIVER receberam essa 

alegria em dobro. Momentos como esses nos 

impulsionam a continuar realizando esse trabalho, 

que visa resgatar a alegria e a dignidade dessas 

pessoas queridas, que tanto nos ensinam. 

Agradecemos a Flores Fukasawa por embelezarem 

as cestas dos idosos.  



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. 
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REVIVER EM CASA 

DICA DO REVIVER 
Está disponível a terceira dose da vacina do 

Covid-19 para idosos acima de 60 anos.  
Programe-se e veja se já chegou a sua vez!!! 

RECORDAR É REVIVER 

Aniversariantes Outubro 

 

Idosa: Teresa Marins 

 

Voluntários: Léa, Aparecida Amaro,  

Ana Maria Faria, Lúcia e Leonice 

 

 

CANTINHO DO IDOSO 
Uma dos assuntos  abordados com os idosos em 

outubro foi lembrar dos seus professores e todas as 

recordações que deixaram com seus ensinamentos. 

Desejamos um Feliz Dia do Professor, para aqueles 

que trabalham  para dividir o que sabe. Nós 

aprendemos com o exemplo de vida de nossos idosos, 

que são professores da vida. 

Uma das  atividade feitas pelos voluntários com os 

idosos foi despertar a memória lembrando de 

músicas com nome de flores.  

E falando em música, recebemos mais um lindo 

vídeo feito pela querida Mildred, do grupo de 

Literatura e Música. 

Continuando as comemorações do dia do idoso, 

nosso querido professor Cristiano mandou uma 

mensagem especial para todos do Reviver.  

E a professora Leticia mandou um vídeo de 

exercícios de braço para fazer em casa.  

Em Outubro de 2019 nossos idosos estavam 

em nossa sede, apresentando o musical com a 

professora Aci e comemorando o dia do 

idoso.   

“Seguem alguns relatos das conversas com os idosos: 

“Ele está bem. Contou que na sexta-feira, dia 1 de 

outubro à tarde, quase na hora do lanche, queria 

comer alguma coisa, mas nada do que tinha em 

casa; daqui a pouco bateram na porta e era a 

voluntária do Reviver com o presente. E então 

comeu aquele bolo maravilhoso... Depois rezou e 

agradeceu. Sempre brincalhão falou que ganhou 

duas bolas de futebol do Reviver (duas bolinhas 

para massagem).” 

“Sobre lembrar de músicas com nome de flor ela 

disse que a única música que sabe cantar é a Pisa 

na Fulô. Cantou só um pedacinho, mas já deu 

para reconhecer a música.” 

“Conversando se lembrou de uma música que a 

Aci cantava nas oficinas, Rosa Vermelha e depois 

cantou outra que se chama Cravo Branco.” 

“Sobre música ela não se lembrou de nenhuma, mas 

recordou dos bailes da primavera que participava. 

Antigamente era no clube da Rhodia. Tinha escolha 

das princesas era muito lindo. Depois frequentava 

os bailes da primavera no salão paroquial de 

Barão Geraldo e depois terminaram os bailes do 

salão...” 


