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MUITA ANIMAÇÃO NA FESTA JULINA DA TERCEIRA
IDADE
QUADRILHA E BARRACAS COM COMIDAS TÍPICAS FIZERAM PARTE DA COMEMORAÇÃO
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Muita anima??o, quadrilha e barracas com comidas t?picas fizeram parte da Festa Julina da
Terceira Idade realizada na tarde desta quinta-feira (30). O evento, realizado pela Prefeitura de I?na,
por meio da Secretaria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social, reuniu dezenas de pessoas que
foram prestigiar as apresenta?es.
?Sempre gostamos de realizar diversos eventos nos projetos da Secretaria, e com a turma da
terceira idade n?o poderia ser diferente, pois eles s?o muito animados e participativos. Fico muito
feliz em ver a alegria deles?, ressaltou a secret?ria de Assist?ncia e Desenvolvimento Social,
Leidiane Dal Rio.
De acordo com a coordenadora do Grupo, Maria Natal?cia Amorim de Castro, um dos objetivos da
comemora??o ? resgatar a cultura da quadrilha. ?? muito gratificante ver todos felizes e
aproveitando a festa que preparamos pra eles. Al?m disso, ? um momento em que podemos
resgatar a cultura da quadrilha. Ensaiamos apenas tr?s dias, mas com a dedica??o do grupo o
resultado foi lindo?, contou.
O aposentado Sebasti?o Andrade Filho estava animado em participar pela primeira vez de uma
quadrilha. ?Antes, s? pensava em trabalho e nunca havia tido a oportunidade de dan?ar quadrilha.
Gostei muito da experi?ncia e pretendo participar nos outros anos?, falou.
?Adorei a festa julina. Tive a oportunidade de relembrar os momentos em que dan?ava quadrilha
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quando era crian?a?, disse a aposentada Maria da Concei??o Souza.
Veja a galeria de fotos

Assista o v?deo
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