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Nome da 
organização 

Projeto Cidadania Ativa- uma nova realidade para 
o idoso. 

Endereço Rua: Clarindo de Queiroz, 1740. Centro. 
Informações: 3452-9083. Trabalho social com 
idosos do SESC Ceará. 

Responsável Depende de cada instituição. Cada bairro tem uma. 

Outros 
contatos 

Aliança comunitária do parque Santa Cecília. End. 
Rua Manoel Galdino, 2387- Bom Jardim. 
 
Ação Social da Paróquia da Piedade. Rua Joaquim 
Torres, 185- Joaquim Távora. 
 
Associação do Mucuripe Oscar Versosa. (AMOV). 
Rua Flórida, 159. Papicu. 
 
Associação Beneficente Cultural e Recreativa de 
Ipanema. Rua Monsenhor Hipólito Brasil, 1367- 
Henrique Jorge. 
 
Projeto Reintegração Social e Cultural (PRESCEL). 
Rua Amaro Cavalcante, 184, Monte Castelo. 

Tipo de 
organização 

O serviço social do comercio é uma instituição 
social, de ambito nacional de carácter privado e 
sem fins lucrátivos, criada e mantida pro 
empresários de bens e serviços. Tem por missão 
atuar como agente facilitador da transformação da 
sociedade disseminando conhecimento e o 
desenvolvimento da cidadania, contribuindo para 
melhoria da qualidade de vida dos comerciários e 
comunidade em geral através das ações de 
educação, cultura, lazer, saúde e promoção social. 

Serviços 
oferecidos 

Por meio de um trabalho diversificado, que reune 
profissionais das distintas áreas do saber cientifico, 
o trabalho social com idosos (TSI), busca estimular 
a intergração social do idoso de forma a melhorar 
as suas condições de vida. Dentre outras coisas, o 
movimento ajuda a promover a sua socialização, 
atualização cultural, e sobre tudo, leva-lo a 



descobrir novas possibilidades de viver bem o 
tempo da velhice, tudo isso numa perspectiva de 
inserção social.  

População 
alvo 

Idosos a partir de 60 anos, predominantemente de 
baixa renda. 

Bairros  Bom Jardim, Joaquim Tavora, Papicu, Henrique 
Jorge e Monte Castelo. 

Critérios de 
admissão 

Idosos com alguma expressão cultural, intelectual, 
artistica, política, ou profissional, que estejam 
dispostos a contribuir com seus talentos, buscando 
soluções para os problemas que afligem 
diretamente a população idosa. Assim com em 
condição de vulnerabilidade social e interessadas 
em participa ativamente em ações/atividades a 
serem desenvolvidadas em prol da melhoria da 
qualidade de vida dos idosos em suas respectivas 
comunidades. 

Comentários Objetivo Geral : resgatar e valorizar o papel social 
do idoso, seus saberes, esperiencias e vivencias 
através de ações, que o aproxime de espaços 
socialmente produtivos, contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida da população idosa 
nas comunidades. 

 


