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Projeto 3ª Idade divulga programação de agosto
Para o dia 24 está agendado um almoço com polenta e frango
A coordenadoria do Projeto 3ª Idade divulgou a programação de
atividades para o mês de agosto, com destaque para um almoço
que trará polenta e frango no cardápio e foi agendado para o dia
24.
O evento, que contará com chá beneficente em seguida, começa
às 12h e os ingressos podem ser adquiridos com as coordenadoras
de grupos, ao preço de R$ 10,00.
No Centro de Convivência da 3ª Idade “Hilda Masson Bordin
Maretto” acontecerão bailes nos dias 17 e 25, das 13h às 16h.
Integrantes do Projeto não pagam; as demais pessoas terão que
pagar R$ 3,00 pelo ingresso.
Como já é de costume, todos os domingos, das 14h às 18h, no
clube do Gema, acontece o tradicional baile - sócios do projeto
pagam R$ 3,00, com apresentação da carteirinha azul; não-sócios
pagam R$ 4,00.
A coordenadoria do Projeto 3ª Idade também comunica que todas
as sextas-feiras acontecem ensaios da fanfarra, das 14h às 15h30,
com o instrutor Marabá, no Centro de Convivência.
Os interessados em participar do desfile de 7 de Setembro devem
dar o nome para a coordenadora Márcia Bento de Moraes. O
mesmo acontece para as interessadas em concorrer à Miss 3ª
Idade, que acontecerá no dia 5 de novembro.
Para os dias 17 e 18 está programada uma excursão para o Solar
das Andorinhas, em Campinas, ao preço de R$ 60,00 - com direito
a café da manhã, almoço e café da tarde. Interessados deverão dar
o nome à coordenadora de seu grupo.
Para os dias 9 e 23 de setembro, está programada viagem para a
cidade de Atibaia, para a Festa das Flores e do Morango, ao preço
de R$ 28,00. E para dezembro está programada uma viagem para
a Praia Grande, entre os dias 14 e 20 - o preço da passagem é R$
400,00, com direito a café da manhã, almoço e jantar.
A coordenadoria do Projeto 3ª Idade comunica ainda que no dia 19
de agosto, às 8h, haverá reunião com todas as coordenadoras de
grupos.
Para fazer parte do Projeto Terceira 3ª Idade, os interessados
devem ligar para o telefone 3544-5896 e falar com a coordenadora
Márcia.
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