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XXVII Semana Municipal do Idoso e II Mostra Sobre Velhices 
 

De 25/09 a 01/10/2021  

 

 

 
Data / período Programação 

Sábado 

25/09/2021 

 

Missas e cultos em homenagem aos idosos. 

Atividade organizada pelas principais instituições 

religiosas do município. 

 

Domingo 

26/09/2021 

 

Homenagem aos idosos na praça da Matriz com 

cartazes espalhados na praça com frases positivas 

sobre o envelhecimento. 

Segunda-feira 

27/09/2021 

 

Abertura Oficial 

I Mostra sobre Velhices 

- Estações com mostra sobre velhices na CCI 

aberto para visitação programada de autoridades, 

instituições  e estudantes. 

*As estações serão organizadas com mostras, a 

partir dos trabalhos que os próprios idosos 

realizam. 

Também terão estações com as atividades 

realizadas pelas Instituições que tem ações para as 

pessoas idosas. 

Terça-feira 

28/09/2021 

 

I Mostra sobre Velhices 

- Estações com mostra sobre velhices na CCI 

aberto para visitação programada de autoridades, 

instituições  e estudantes. 
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Inscrições: até 30/09/2021 

https://home.unicruz.edu.br/eventos/ 

*As estações serão organizadas com mostras, a 

partir dos trabalhos que os próprios idosos 

realizam. 

Também terão estações com as atividades 

realizadas pelas Instituições que tem ações para as 

pessoas idosas. 

Quarta-feira 

29/09/2021 

 

I Mostra sobre Velhices 

- Estações com mostra sobre velhices na CCI 

aberto para visitação programada de autoridades, 

instituições  e estudantes. 

*As estações serão organizadas com mostras, a 

partir dos trabalhos que os próprios idosos 

realizam. 

Também terão estações com as atividades 

realizadas pelas Instituições que tem ações para as 

pessoas idosas. 

Quinta-feira 

30/09/2021 

 

Palestra “os Direitos Sociais dos Idosos” 

Prof. Dr. Vinicius Melo – Ulbra/Torres 

 

Sexta-Feira 

01/10/2021 

 

Palestra “Turismo para a População idosa” 

Carolina Lopes – Representante Rota das Terras 
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