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NOTICIAS DO REVIVER 
Dia 22 de março foi o Dia Mundial da Água. Em 

comemoração a algo essencial para a vida, o 

Reviver preparou uma pequena lembrança para 

os idosos. Entregamos uma garrafinha de água, 

juntamente com um texto explicando a 

necessidade de água no organismo e uma folha 

com caça palavras. 

Convidamos os idosos a passar pelo Reviver, 

acompanhados por um familiar, com todos os 

cuidados de sempre. Aos poucos, entregamos a 

lembrancinha e um delicioso bolo de pote para 

comer em casa. 

No dia 30 de março, o REVIVER reuniu alguns 

idosos para um encontro à tarde. Os cuidados 

de sempre permaneceram: água no copinho 

fechado, biscoito no pacote individual, máscara 

e álcool gel.  

Devagar vamos retornando. Ainda um pouco 

longe, mas bem mais perto vamos nos 

aproximando e nos alegrando. E seguindo a 

vida, que precisa de momentos como estes. 

Mais um pouquinho do que aconteceu no encontro 

dos idosos no REVIVER no dia 30/03. Um misto 

de alegria e emoção por estarem de volta neste 

lugar, que cuida de todos com muito carinho e 

atenção. E muita música para alegrar o dia.  

 

 

Mantendo a tradição, a Páscoa do Reviver 

também foi super especial. Os idosos 

receberam em casa, uma cesta de páscoa 

recheada de coisas gostosas e o cartão de 

Páscoa do Reviver.  

Aniversariantes  

Março e Abril 

 
José Evaristo, Natalina e Teresa Evaristo 

 

Voluntários: Aci, ZI, Lourdes, Antonio Ayres, 

Dr. Tadeu, Dayane, Mirian e Letícia. 
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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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É COM MUITA ALEGRIA QUE RETOMAMOS 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 

Na primeira sexta-feira do mês de Abril, os idosos 

do REVIVER reuniram-se para um momento de 

oração, ouviram músicas e exercitaram-se com os 

exercícios da professora Aci. 

Quarta-feira dia 06/04, foi o dia da "roda com 

exercícios de memória". Os idosos lembraram de 

músicas, provérbios, nomes de frutas começando com 

letras do alfabeto, um momento de muita 

descontração. Foi mais uma daquelas tardes que as 

horas passaram despercebidas e cada um levou 

para casa a alegria e a leveza de compartilhar 

momentos agradáveis junto com os amigos. Além de 

exercitar a memória, claro! 

No dia 08 de Abril, os idosos reuniram-se para 

mais uma tarde de exercícios com música. Desta 

vez, ouviram e comentaram estórias com fundo 

educativo. Todos participam e adoram esses 

momentos no REVIVER. 

REVIVER EM CASA 
Mesmo com a retomada das atividades 

presenciais no Reviver, seguindo todos os 

cuidados, mantivemos  os  contatos por telefone 

com os idosos em casa. Um dos  temas foi 

“Lembranças boas da vida! Recordar é Reviver!” 

Lembranças dos filhos e filhas almoçando 

juntos ao redor da mesa; do nascimento dos 

filhos e da filha, depois de 10 anos e que 

cuida dela hoje em dia;  das oficinas "Fazendo 

Arte" do Reviver, fazendo máscaras de 

Carnaval e de sua  mocidade quando ia para 

os salões e que era muito bom o clima festivo 

e a alegria do Carnaval... 


