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Atendimento a idosos no CSU de Pernambués comemora 31 anos
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A festa teve café da manhã, bingo, jogos de salão, além de oficinas de artesanato.

Os 62 idosos do Grupo Nova Vida, atendidos pelo Centro Social Urbano (CSU) de
Pernambu&#233;s comemoraram, nesta quarta-feira (15), o anivers&#225;rio de 31 anos do grupo
atendido na unidade. A festa teve caf&#233; da manh&#227;, bingo, jogos de sal&#227;o,
al&#233;m de oficinas de artesanato. O equipamento p&#250;blico da Secretaria de Justi&#231;a,
Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) realiza atividades de cultura, lazer e esporte
para moradores da comunidade e regi&#227;o.
&#8220;&#201; um espa&#231;o de m&#250;ltiplas a&#231;&#245;es que seguem a pol&#237;tica
de conviv&#234;ncia do idoso e fortalecimento de v&#237;nculo da pol&#237;tica da
assist&#234;ncia social. Nossos atendidos t&#234;m um espa&#231;o social que d&#225;
possibilidades de interagir com outras pessoas e participar de atividades variadas. A gente sabe que
muitos idosos ficam isolados em casa e acabam sofrendo com depress&#227;o e aqui &#233; um
ambiente prop&#237;cio para combater isso&#8221;, explica a coordenadora do CSU, Rose Rian.
A comerciante Marize Silva percebeu uma mudan&#231;a no bem estar da m&#227;e, Marinalva,
depois de inscrev&#234;-la no CSU. &#8220;Ela ficava em casa desanimada, n&#227;o queria sair,
a gente convenceu ela a participar das atividades aqui no Centro e foi uma mudan&#231;a grande.
Hoje ela est&#225; mais feliz, mais animada, mais disposta e com uma vida social mais
desenvolvida&#8221;.
CSU
Os Centros Sociais Urbanos oferecem atividades de lazer, inclus&#227;o digital,
informa&#231;&#227;o, forma&#231;&#227;o e qualifica&#231;&#227;o profissional,
educa&#231;&#227;o infantil, aten&#231;&#227;o a sa&#250;de e apoio a grupos de
conviv&#234;ncia, visando fomentar a organiza&#231;&#227;o e fortalecimento de v&#237;nculos
nas comunidades. A SJDHDS possui nove unidades da capital e 22 duas no interior do estado.
O objetivo do governo &#233; consolidar os CSU&#8217;s como centros p&#250;blicos voltados
para o desenvolvimento, inclus&#227;o social e redu&#231;&#227;o da viol&#234;ncia. Al&#233;m
de promover atividades esportivas e de forma&#231;&#227;o, deve assegurar o acesso aos bens e
servi&#231;os s&#243;cioassistenciais, como Conselho Tutelar, CRAS, Unidades de Sa&#250;de e
de Educa&#231;&#227;o Infantil. O prop&#243;sito &#233; tornar os CSU n&#250;cleos de
refer&#234;ncia em suas comunidades.
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