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ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DIA DO IDOSO É COMEMORADO EM GUAÇUÍ
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, JUNTAMENTE COM O GRUPO DA 3ª
IDADE ALEGRIA DE VIVER PROMOVERAM UMA MANHÃ DE MUITAS ATIVIDADES.
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O Dia do Idoso é comemorado no Brasil no dia 1º de outubro e tem como objetivo a
valorização do idoso. Até o ano de 2006, esta data era celebrada no dia 27 de setembro,
porém, em razão da criação do estatuto do idoso em 1º de outubro, o dia do idoso foi
transferido para esta data de acordo com a lei número 11.433, de 28 de dezembro de 2006.
Em Guaçuí para comemorar esta data tão significativa o Centro de Convivência da 3ª Idade
"Maria da Penha Rocha Couzi" organizou uma manhã de muitas atividades, com Coral, Dança,
Ginástica e um delicioso café da manhã, em outros anos, era realizado uma passeata e
depois a comemoração era dentro da sede da 3ª Idade, neste ano as atividades foram
realizadas na Praça da Matriz, onde as pessoas que circulavam pelo local tiveram a oportunidade
de conhecer um pouco do trabalho que é realizado no Centro de Convivência.
Participaram das atividades, além do grupo da 3ª Idade alegria de viver, também os internos do
Lar dos Idosos "Frederico Ozzanam", segundo a coordenadora do Centro de Convivência. Renata
Salles, cerca de 200 idosos participaram das atividades "preparamos tudo com muito carinho,
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tivemos o apoio do Lar dos Idosos e também do comércio local, não podíamos passar sem
comemorar essa data tão importante, já que eles já contribuíram muito para o nosso
desenvolvimento, agora chegou a nossa vez de retribuir todo esforço que eles tiveram", afirma
Renata.
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