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Terceira idade dá show de animação
Tradicional baile reuniu 
cerca de 450 pessoas, 
incluindo grupos de 
Santa Cruz, Monte 
Alverne e Lajeado, 
no Clube Vera Cruz

Cerca de 450 pessoas prestigiaram baile
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Os grupos de terceira 
idade dão um show 
de alegria e de vita-

lidade quando o assunto é 
diversão. Não foi diferente na 
tarde de terça-feira, dia 11, no 
Encontro Regional da Melhor 
Idade, junto ao Clube Vera 
Cruz, na Semana do Muni-
cípio. Durante o evento, que 
iniciou pela manhã e seguiu 
com almoço, em que cerca de 
200 refeições foram vendidas, 
a festa teve fim somente à 
tarde, com o tradicional baile 
da terceira idade, que reuniu 
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Participaram do encontro 
os seguintes grupos:
| São Bento, de Lajeado;
| Sempre Unidos, Novo 
Horizonte, São José e 
Alegria de Viver, de Santa 
Cruz do Sul;
| Monte Alverne.

OS GRUPOS

cerca de 450 pessoas.
Para Sueli Lemes de Al-

meida, de 66 anos, a receita 
para encarar a maturidade 
é viver como se fosse jovem. 
“Temos que transmitir jo-
vialidade e alegria, sermos 
jovens de espírito e de co-
ração”, acredita. “Só assim 
estaremos em paz com nós 
mesmos e viveremos felizes”, 
completa. A aposentada, que 
há oito meses veio de Casca-
vel, no Paraná, para residir 
em Santa Cruz do Sul, ainda 
reforça que ocupa a cabeça 
dançando e se divertindo, 

Traude e Arcênio Schröder foram intitulados Rei e RainhaSueli adora dançar

sem haver tempo para pensar 
no relógio que passa.

REI E RAINHA
Durante o baile, após seis 

anos como rei e rainha, Sílvio 
Schneider e Genira Ferreira 
da Silva passaram a faixa 
para o casal Traude e Arsênio 
Schröder, que receberam o 
título com muita alegria. O 
dia foi também para entregar 
um mimo ao maior grupo, 
que neste ano foi de Lajeado, 
com 49 integrantes.


