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Fashion Day é dança, moda e arte 
Edição número 9 de evento anual da Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) da USC ocorre sexta-feira, a partir das 19h30, com ação solidária 

Marilena Joaquim, Gislaine Aude Fantini, José Marques e Luiz Corrêa com o grupo na USC

Divulgação

Com o tema “Elas são 
demais”, que remete ao 
empoderamento femi-

nino, a Universidade Aberta 
à Terceira Idade (UATI) da 
USC (Universidade do Sa-
grado Coração) realiza neste 
9 de junho (sexta-feira), às 
19h30, no Auditório João 
Paulo II, a nona edição do 
UATI Fashion Day. As infor-
mações são da assessoria.

Vale ressaltar que a ini-
ciativa, marcada por apre-
sentações de dança, moda e 
arte em geral, é aberta a toda 
a comunidade com entrada 
solidária: um litro de leite 
integral por pessoa, que será 
doado ao Instituto Paiva.

Os divulgadores destacam 
que esta edição do Fashion 
Day é toda de homenagem 

às mulheres da melhor idade, 
que passaram pelas trans-
formações da sociedade, vi-
venciaram fatos históricos 
e tiveram momentos bons e 
ruins, mas continuam cheias 
de força, vitalidade e muita 
disposição no dia a dia. 

A coordenadora da UATI, 
Gislaine Aude Fantini, co-
menta que o evento é oportu-
nidade para que a terceira ida-
de possa mostrar ao público 
suas atividades diárias dentro 
do programa de extensão.

“A Universidade Aberta 
à Terceira Idade é um gran-
de programa de extensão que 
oferece atividades para pes-
soas com mais de 50 anos. O 
Fashion Day é uma brilhante 
atuação dos nossos alunos e 
evidencia que eles estão ativos, 

motivados e determinados a 
aprender sempre mais”, diz.

JUNTOS
Outro ponto importante 

do Fashion Day é o encontro 
entre gerações, pois mais de 
30 estudantes dos cursos de 
Relações Públicas e Estética 
e Cosmética participam da 
organização do evento.

“Temos estudantes que 
auxiliam toda a execução e 
recepção do evento e, tam-
bém, os que participam nos 
bastidores com a maquiagem 
e penteado de quem vai des-
filar. É um momento muito 
significativo, pois consegui-
mos ver a interação do jovem 
e do idoso”, ressalta Gislaine.

A idealização do evento é 
de Cris Lopes, o figurino de 

Evento com gastronomia e violeiros ganha apoio do Fundo Social

A presidente do Fundo 
Social de Solidarieda-
de, Lázara Gazzetta, 

reuniu-se nesta terça-feira, 
6/6, com Marcelo Teixeira, 
organizador do 3º Concurso 

Costela Fogo no Chão e Fes-
tival de Violeiros, que serão 
realizados no próximo dia 25, 
a partir das 9h, no Sambódro-
mo Municipal. O evento conta 
com o apoio da Secretaria de 

Cultura. As informações são 
da assessoria.

A entrada do concurso será 
um quilo de alimento não pe-
recível, que deverá ser troca-
do antecipadamente no posto 

de troca na Avenida Nossa 
Senhora de Fátima, 11-80. Os 
alimentos arrecadados serão 
doados ao Fundo Social de 
Solidariedade e a uma entida-
de assistencial da cidade.

O concurso contará com 
30 competidores de todo o 
país. Jurados irão avaliar o sa-
bor, aspecto e maciez da cos-
tela preparada pelos competi-
dores. Após a competição será 

servido almoço (arroz branco, 
feijão gordo, farofa, mandio-
ca, costela e salada) pelo valor 
de R$30,00, a partir das 12h. 
Em tempo: o Festival de Vio-
leiros terá inicio às 9h.

Lenita Cardoso e a apresenta-
ção de Miguel Daré.

SERVIÇO
O 9º UATI Fashion Day 

será realizado neste 9 de ju-
nho (sexta-feira), às 19h30, 

no Auditório João Paulo II 
da USC (Universidade do 
Sagrado Coração) - Jardim 
Brasil. A entrada do evento 
será 1 litro de leite integral 
por pessoa, que será doado ao 
Instituto Paiva.

ENTRADA
Organização pede ao 
público que leve um 

litro de leite


