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NOTÍCIAS DO REVIVER  
(julho/agosto) 

/centroreviver 

Nas quartas-feiras, o Reviver realiza várias 

atividades  e também artesanato. No Dia do 

Amigo, foi lido um texto sobre a importância da 

amizade; os idosos receberam a plantinha 

símbolo da amizade e fizeram um cachepó para 

colocar o vasinho. Tudo isso em meio a conversas 

descontraídas, música e risadas. 

No dia 27 de julho, tivemos a comemoração dos 

aniversariantes dos meses de junho e julho em 

meio a um clima de festa junina com comida, 

danças e uma música pra lá de boa tocada 

pelo sr. Ivo e amigos! 

A primeira semana de agosto foi linda e produtiva!  

Na quarta-feira foi realizada atividade de 

artesanato e na sexta-feira após uma oração feita 

pela Ivone, o prof. Edvaldo Arruda, mestre de 

karatê, realizou uma apresentação com seus alunos 

e em seguida forneceu orientações de exercícios 

que podem ser conferidos no vídeo e praticados 

em casa! 

Na dia 10 de Agosto, as atividades foram 

conduzidas pela voluntária terapeuta Acácia 

em uma roda de conversa, na qual o tema 

principal era destacar uma qualidade pessoal, 

o que garantiu um momento animado e 

descontraído. Além disso, foi realizada uma 

leitura de fácil entendimento e exercícios para 

complementar o dia! 

NOVIDADE DO REVIVER 
Agora nossos parceiros, colaboradores, 

doadores e sócios, podem fazer as suas 

doações através do PIX do Reviver:  

CNPJ: 07.424.995/0001-67 



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. 

 

 

 

 

NOSSO BAZAR ESTÁ ATENDENDO E RESPEITANDO 

OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

SEGUNDA A SEXTA DAS 13HS ATÉ 17HS 

PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE (19) 3288 1075 OU 

 @bazar_centro_reviver 

RECORDAR É REVIVER 

Aniversariantes  

Julho e Agosto 

 
Cida Simões, Waldemar, Elza Gianezi 

 

Colaboradores: Emília, Josef, Célia,  

Marcio, Acácia, Aiko, Sheila, Sebastião 

 

 
 

 

 

Nas sextas-feiras, são realizados no Centro Reviver, 

alegres exercícios com música, conduzidos pela 

professora Aci. Também foram ensaiadas músicas 

com duas vozes e depois todos os participantes 

cantaram. Houve a leitura de contos. Um gostoso 

lanche e boa conversa para finalizar o dia. 

O Centro Reviver, em clima de festa, realizou a 

entrega do álbum RECORDANDO MINHA HISTÓRIA 

para a idosa Cleusa, que contou com linda  

apresentação na qual  sua família também assistiu e 

prestigiou! 

Mais um lindo trabalho realizado pela voluntária Léa 

que contou a vida da Cleusa desde seu nascimento 

por meio de histórias e fotos que resultou nesse 

maravilhoso álbum. 

Na última semana de agosto, a animação no 

Centro Reviver só aumentou! 

Na quarta, recebemos a voluntária Aiko que 

realizou alegres exercícios de dança sênior que 

resultou em momentos de bem-estar e diversão. 

E para fechar a semana, a professora Aci, junto 

com a voluntária Raquel, leram um conto dos 

Irmãos Grimm e em breve irão ensaiar uma peça 

sobre o conto!  

E fechamos com a tradicional festa dos 

aniversariantes do mês de agosto.  


