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     XVI SEMANA DO IDOSO 

 

 

 

      

 

      

          A CULPA É DO TABU 

      FelizIDADE 

          “Viver e não ter a vergonha de ser feliz”           

Feira de Santana – Bahia - 2018 

2 0 1 8 

R E A L I Z A Ç Ã O 



MENSAGEM 

O QUE É A TERCEIRA IDADE? 

É uma fase da vida, não  é um clímax. É um período de desafios e 
oportunidades ... Com o passar do tempo tudo se transforma. Mas a 
idade não é desculpa . E porque alguns idosos se culpam? Por querer 
viver a vida com qualidade. Porque tanto o idoso quanto a idosa mantêm 
fatores capazes de expressar a sua sexualidade....O  envelhecimento da 
população, possui diversas causas, entre elas o progresso da medicina, 
estilo de vida saudável . Essas pessoas costumam estar ativas, cheias 
de vida , não importa a idade. Não é porque se envelhece que se perde a 
capacidade ... Ser idoso não significa perder a beleza! E a sexualidade 
então!? 

 (texto adaptado: sexualidade na terceira idade de Zuleide) 

Tabu é algo proibido, mas que não necessariamente é proibido por lei, 
mas proibido por uma questão cultural, um costume ou tradição. Assim, 
um tabu é algo que não se deve fazer e nem se quer falar a respeito, não 
se deve pensar sobre ou mesmo aludir de forma artística ou jocosa. 

O tabu é mais que uma lei externa, das que podem ser quebradas. Ele é 
uma norma que se cristaliza no interior de cada um. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

PROGRAMAÇÃO 

 
  DATA: 01 DE OUTUBRO/2018 – segunda-feira   

   HORÁRIO: 9:00h 

   LOCAL: Praça do Fórum 

         

Boas Vindas pelas autoridades e organizadores 

Apresentação do Coral - Isa e Almerinda 

Alongamento  

Coral da UATI 

Samba de Roda  - Zazinha Cerqueira  

   Visita a stan’ds com exposição de trabalhos manuais e  

fotografias. Aferição de pressão, tipagem sanguínea, vacinas 

corte de cabelo, massagem relaxante, maquiagem 

 

DATA: 02 DE OUTUBRO/2018 – terça-feira  

         HORÁRIO: 9:00h 

         LOCAL: Praça do Fórum 

         

         Apresentação Cultural – UATI “Nunca conte pra mamãe”         

 Aulão de Zumba – Domingos Mincarone  

          Apresentação Cultural – Zazinha Cerqueira “ Sou mais Zazinha” 

            Apresentação Cultural – Grupo Condanças - ACCATI 

          Visita a stan’ds com exposição de trabalhos manuais e  

           fotografias. Aferição de pressão, tipagem sanguínea, vacinas 

           corte de cabelo, massagem relaxante, maquiagem. 

 

         DATA: 03 DE OUTUBRO/2018 – quarta-feira 

        HORÁRIO: 08   às 17h 

         LOCAL: Centro SESC de Feira de Santana 

                    Rua Guaratatuba, 345 – Tomba 

 

        MANHÃ: Terapias integrativas, Ioga do Riso, Dança Circular,  
                            Oficina da memória. 
 
        TARDE: Desfile, Apresentação Musical (Zazinha Cerqueira),  
                          Baile. 
            


