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Projeto Música
para a comunidade

A proposta é de oferecer cursos de música destinados à pessoas de
diferentes idades, atendendo um público que vai desde as crianças em
fase de escolarização até a 3ª idade.
Durante o ano de 2009, foram oferecidos na Casa da Cultura, cursos
de: Flauta doce, Pandeiro e percussão, Canto e formação de grupo
vocal, Prática musical em conjunto, Formação de grupo musical especial,
Música para a 3ª idade, Dança tradicionalista gaúcha.

 PROJETO TURNÊ MUSICAL
 Visa oferecer apresentações musicais em diferentes regiões do
município, oportunizando momentos de integração e acesso a cultura
a toda a comunidade. Essas apresentações contam com a
participação dos alunos das oficinas de música e grupo musical. Ela
estará acontecendo entre os meses de novembro e dezembro de
2009.

Programas Sociais

Melhor Idade prestigiada
Atualmente são atendidos cerca de 250 idosos distribuídos em 9
Grupos de Convivência, onde se promove a convivência comunitária
de idosos, através do desenvolvimento de atividades de socialização,
lazer, trabalhos manuais, informação, enfim, ações  que visem o
resgate da auto-estima, a valorização pessoal e o exercício da
cidadania.

Ações desenvolvidas em 2009 junto aos Grupos de Convivência
para a Pessoa Idosa

-Torneio Municipal de Dominó e Canastra (masculino e feminino),
realizado no Salão de Festas da APAE em Águas Mornas no dia 06
de abril de 2009.

-Festa Junina realizada no Salão de Festas da Comunidade de
Vargem Grande no dia 22/07/2009

-Intercâmbio de Grupos de convivência que objetiva a promoção de
atividades de lazer através da socialização entre os Grupos do
Município que interagem trocando experiências e fortalecendo os
laços de amizade.

AÇÕES PREVISTAS NA ÁREA DO IDOSO
· Festa em Comemoração ao dia do idoso;
· Festa Junina;
· Atividades artesanais;
· Continuidade dos intercâmbios de grupos;
· Festa de Natal e encerramento das atividades do ano;
· Dia de Confraternização com as voluntárias que trabalham com os
Grupos de Convivência;
· Criação do Conselho Municipal da Pessoa Idosa;
· Atividades de ginástica;

Festa de São João
para os Idosos

A prefeitura de Águas Mornas realizou em prol dos idosos do
município, uma grande tarde festiva em comemoração as festas de
“São João”. Muito arrasta-pé e alegria, além de um completo serviço
de lanches. Ao todo, nove grupos de idosos participaram da festa
realizada no Salão da Igreja de Vargem Grande.

Festa do Idoso em
Novembro  foi sucesso

Prefeitura prioriza ações em prol da melhor idade e garante eventos
o ano inteiro. Festa do idoso realizada em novembro foi um sucesso.
Foi nesse clima de perfeita harmonia e sentimento de valorização da
pessoa idosa que a Prefeitura Municipal de Águas Mornas reuniu
cerca de 300 idosos em uma grandiosa festa realizada no Salão de
Festas Sagrado Coração de Jesus, no Centro de Águas Mornas, em
homenagem ao Dia dos Idosos.
Na abertura do evento foi realizado um culto ecumênico presidido
pelo diácono Pedro Jorge e pelo Pastor Ricardo Assolari.
Na continuidade da festa, as crianças e adolescentes que participam
das oficinas de música do município homenagearam e encantaram o
público presente.
Foram escolhidos o Rei e da Rainha dos Grupos de Convivência da
pessoa idosa, cujo critério foi a escolha da pessoa com mais idade.
Receberam as coroas das mãos do prefeito e da primeira dama o
Senhor Leopoldo Vieira com 87 anos, e a Senhora Adélia Schutz
Rassweiler com 88 anos de idade.
Critérios como charme, desenvoltura, interação com a plateia, torcida
organizada e elegância dificultaram a escolha do júri formado por
personalidades locais e que escolheram as miss idosas: 1ª princesa
Lídia Duarte Steimbach, 2ª princesa Ilsa Hinckel Frantz, 3ª princesa
Maria Lolita Meyer.
As princesas e demais miss simpatias: Valmira Broering Harger, Olga
Schmidt Hilleshein, Olívia Werlich, Bernadete Hilleshein Weber, Hilma
Kraus e Laura Adélia Kirchner.

Cultura

Dia da Mulher

DIA DA MULHER - Em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, EPAGRI e Secretaria da Educação,
com o apoio da Secretaria da Saúde, ajudamos a organizar o Primeiro Dia da Mulher do Município, cujo sucesso

superou as expectativas. Esse evento, que teve como propósito a valorização da mulher, aconteceu no dia 30 de
junho deste ano, no salão de festas da igreja de Águas Mornas (sede), onde compareceram, aproximadamente,

seiscentas mulheres de todas as comunidades. Já estamos nos organizando para o próximo encontro que deverá
acontecer em 2010, também em junho.

ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO

No dia 14 de dezembro, em comemoração ao 48º aniversário do
nosso Município, pela primeira vez, um espetáculo de músicas
eruditas, apresentado pela Orquestra de Câmara de Blumenau. A
apresentação aconteceu no Centro de Eventos do Águas Mornas
Palace Hotel, que tem sido um grande parceiro na organização e
realização de nossas atividades.

No dia 12 de Dezembro, também no ritmo de comemoração
pelos quarenta e oito anos de emancipação político-administrativa
de Águas Mornas, tivemos, no Ginásio de Esportes Walmor
Lehmkuhl, uma apresentação do Coral Vivace, de Florianópolis,
que apresentou um excelente repertório de músicas Natalinas. O
coral, com oitenta vozes, foi um verdadeiro espetáculo.
E para a alegria da criançada, houve também, nesse mesmo dia
e local, a chegada do Papai Noel com distribuição de balas, para
dar um toque todo especial a esta noite cultural.
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