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Lar dos Idosos irá promover um dia diferente para os vovôs em comemoração ao dia do Idoso.

No próximo dia 01 de outubro, o Lar dos idosos em parceria com o Centros de Referência da Assistência
Social - CRAS e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS de

Medianeira irá comemorar o dia do idoso, levando todos os vovôs do lar para um dia de atividades fora da casa.

Dentre as atividades eles estarão almoçando em uma churrascaria ao meio dia, e no período da tarde serão levados a

praça central para atividades com os estagiários, voluntários e professores  da terapia ocupacional da Uniguaçu Faesi

que desenvolvem estágios na instituição.

O objetivo do evento é integrar o idoso com a sociedade. A instituição convida todas as famílias para que participem,

que levem outro idoso, crianças, para que possam estar em contato com esses idosos, transmitindo
carinho e afeto e recebendo as experiências desses vovôs que já viveram muitas coisas
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