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Realizado o 25º encontro anual da terceira idade
Descanso
conteceu na quintafeira, 21, no ginásio do
bairro Jaroceski, grande
encontro anual da terceira
idade, promovido pela
secretaria do Bem estar
Social através da administração municipal. Conforme explica o secretário Paulo Cardoso, o encontro foi
oportunizado para todos
que estão na terceira independente de fazer parte ou
não de algum grupo. A presença surpreendeu, sendo
que mais 750 idosos estiveram presentes.
Descanso tem 11 grupos organizados que
durante o ano todo realizam seus encontros também promovidos pela
administração. No cerimo-

A

nial de abertura estiveram
presentes além do prefeito
Hélio e do vice-prefeito
Spessatto, os vereadores
Mário Maximino Bortolotto e a vereadora Cleusa
Mazzardo, o secretário Paulo Cardoso e a diretora da
secretaria Adilce de Vargas
Andreolla. O vereador
Lenoir Povala e o vereador
José Alberto Sachetti justiﬁcaram sua ausência devi-

do aos compromissos proﬁssionais. Todos se pronunciaram e falaram da
importância da valorização. O vice-prefeito Spessatto falou aos presentes
que o mais importante é
ter essa integração com
muita alegria e amizade. O
prefeito Hélio por sua vez
disse que esse encontro é
apenas um pouco da retribuição que uma adminis-

tração pode dar por aqueles que tanto já ﬁzeram por
nosso município. Fez questão de lembrar todos os prefeitos que o antecederam e
começaram esse trabalho
de valorização e organização dos grupos de idosos.
O prefeito Hélio quebrou o
protocolo e chamou para a
frente os ex-prefeitos Nelson Piaséski e esposa, Itacir Barbieri e Esposa e a

dona Ivone Mazzardo,
esposa de Ervino Mazzardo (In memorian) que estavam presentes na festa e
citou os demais prefeitos
mencionando cada um a
seu tempo pela realização
destes encontros.
Também foi escolhido
o novo casal Rei e Rainha
da terceira idade, sendo
sorteados Valdemar e Leu-

rena Fries do grupo Nossa
Senhora da Saúde de linha
Santa Lúcia. Eles receberam as faixas do casal Gentile Pires e Zemiro Gribel e
ainda lembranças da
secretaria do bem estar
Social. Ao meio dia foi servido um almoço e a tarde
com a presença de talentos
locais a festa seguiu animada.
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