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Semanalmente realizamos os grupos terapêuticos todas as segundas e sextas 
feiras ,visando a reorganização psíquica dos usuários, a vivência  em coletividade que 
faz parte do processo de ressocialização, a empatia, autoestima, autoimagem, objetivos 
e metas para o futuro, sempre utilizando dinâmicas de grupo, filmes, textos e músicas 
para reflexão, bem como conversas individuais com cada usuário a fim de fazer um 
acompanhamento focado na necessidade de cada um.

                                     Atendimentos 

Josué da Silva: usuário com 60 anos, segundo o mesmo esta aguardando sua nomeação 
em cargo de confiança na prefeitura, articulamos com ele o ingresso no mercado de 
trabalho informal até a sua nomeação, porém se mostra muito resistente , raramente faz 
algo sozinho, demostra total dependência para coisas simples , como ir ao médico de 
ônibus, regularizar documentos , ir receber seu bolsa família, está ciente de que 
necessita demonstrar interesse, o que não está ocorrendo.

José Carlos de Sordi: usuário com 66 anos, alcoolista crônico, após alguns meses sem 
beber, infelizmente tem solicitado saídas e ao retornar chega embriagado e até com 
escoriações, solicitamos o auxílio de seu irmão Antonio.

Marcio Tersigni: usuário com 42 anos, aposentado por invalidez, dependente químico, 
desorganizado financeiramente, não temos abertura para trabalharmos com esse usuário,
pois ele nega se a passar informações, o que nos dificulta em traçar plano de 
atendimento com o mesmo.

.
Silvio de Araújo: usuário 59 anos, foi comunicado sobre sua possível ida para a Vila 
Dignidade, gostou da notícia e está ansioso, acordamos com ele que daremos assistência
à ele por mais 06 meses após sua ida.

Marcus Paulo Folla: usuário de 41 anos, iniciamos o processo de desligamento, está 
organizado financeiramente e já tem condições de custear um local de moradia,  nos 
solicitou permanência no Abrigo até passar por nova perícia. Trabalhando desligamento.

Edson Roberto Lourenço: usuário 46 anos, usuário faz tratamento no AMI, Caps AD, 
vínculo familiar rompido, tem duas irmãs e o Pai, porém não o procuram e não querem 



contato, estamos trabalhando essa família aos poucos juntamente com o Serviço Social 
do AMI, foi  lhe concedido o BPC.

Sandro Luiz Barbosa Nunes: usuário com 40 anos está passando por tratamento de 
saúde, estamos investigando um possível problema renal, foi realizado exames e passará
por especialista no AME.
Retornaram as aula e o usuário continua na Argos de segunda,quarta e sexta-feira das 8h
às 10h30.

José Inácio Machado: usuário com 56 anos, dependente químico crônico, realiza 
tratamento no AMI e no Caps AD, todos os meses quando recebe tem recaída, o que nos
deixa impotentes pedimos uma maior participação de seu filho Thiago, porém sem 
sucesso.

Bento Carlos Soares: usuário com 75 anos, estamos trabalhando com ele a questão de 
ir para Vila Dignidade, o idoso está adaptado no abrigo e nesse momento não aceitou a 
idéia, teremos um trabalho de aceitação dessa possível possibilidade.

Fábio Chiapini Francisco: usuário com 34 anos, dependente químico crônico, fizemos 
contato com sua irmã Neide e solicitamos comprometimento para que juntos possamos 
criar um plano de atendimento para seu irmão, explicamos o trabalho que será 
desenvolvido e a importância de sua colaboração.

Alan de Jesus Costa: usuário com 31 anos, dependente químico, o fato identificar se 
como hippie o faz com que tenha dificuldades para cumprir regras, não deu conta de 
permanecer acolhido e solicitou seu desligamento em 03/02/2016. 

Cristiano Freitas de Oliveira: usuário com 44 anos, alcoolista crônico, faz tratamento 
no Caps AD, está à procura de emprego, o usuário tem se esforçado para permanecer 
em sobriedade, porém quando sai e está com dinheiro não consegue dar conta, estamos 
trabalhando juntos essa questão.

Ismar Raimundo de Andrade: usuário com 62 anos, usuário sem perspectiva, em 
atendimento foi acordado com ele seu recâmbio para sua cidade natal, pois permanece 
saindo do abrigo e não retornando, é dependente químico e por sua idade avançada não 
está conseguindo emprego.

Christian Franco: usuário com 32 anos, teve um ínicio excelente em sua entrada no 
abrigo, passa por tratamento no Caps AD, estava participando das oficinas no Centro 
Pop e durante essas saídas voltou a beber, no dia 10/02/17 chegou no abrigo 



completamente drogado, agressivo e desrespeitando funcionários e assistidos. Em um 
determinado momento íniciou uma discussão com outro assistido o ameaçando de 
agressão física, neste momento solicitamos o desligamento do mesmo.

Adilson Guedes: usuário com 29 anos, depois de seu retorno, iniciou tratamento na 
ortopedia do Hospital São Vicente, pois passou por cirurgia de redução cruenta em sua 
mão esquerda e iniciará fisioterapia. Após a entrada de um novo assistido, o usuário 
teve uma mudança negativa em seu comportamento, durante os atendimentos tem sido 
alertado sobre esse fato.

Eduardo Ramos Teixeira: usuário com 35 anos, encaminhado pelo Centro Pop, 
alcoolista crônico, ao ser acolhido permaneceu bem por 02 semanas, após iniciar uma 
convivência com outro usuário recém acolhido, começou a beber todos os dias, 
solicitava saída pela manhã e somente retornava após o horário e embriagado, em 
atendimento ficou acordado que lhe daríamos uma nova chance e teria que demostrar 
interesse em mudança para que permaneça acolhido.

José Avelar de Souza Rolim: usuário com 47 anos, deu entrada no acolhimento no dia 
14/02/17,  encaminhado pela Casa de Passagem, alcoolista, passa por acompanhamento 
no Caps AD, permaneceu por um período no Intensivo, possui familiares em Jundiaí e 
está restabelecendo contato com os mesmos. Neste momento está em busca de emprego 
realizando algumas entrevistas.

Marcos Antônio da Silva: usuário com 46anos, deu entrada no acolhimento no dia 
14/02/17, encaminhado pela Casa de Passagem, dependente químico, passa por 
acompanhamento Intensivo no Caps AD, possui familiares em Jundiaí no bairro Eloy 
Chaves e vem fazendo contato  com sua família, trabalhar reestabelecimento dos 
vínculos.

Fábio Eugênio: usuário com 22anos, dependente químico, encaminhado pelo Centro 
Pop, deu entrada neste acolhimento em 17/02/17, neste período já permaneceu por 05 
dias fora do Abrigo e durante atendimento relatou que estava na avenida Paulista em 
SP, praticando pequenos furtos, período de carnaval (sic).

Fernando Lima Pires: usuário com 23 anos, encaminhado pelo Centro Pop, deu 
entrada neste serviço de acolhimento no dia 17/02/17, possui deficiência auditiva, 
estamos aguardando consulta na UBS Rio Acima para solicitarmos encaminhamento 
com especialista.

Serviço Social e Psicologia



         ° Atendimento do Serviço Social no Abrigo Santa Marta, 
realizado de segunda a sexta-feira de acordo com a escala de 40 h 
semanais, Atendimento e Coordenação;
         º Atendimento Psicológico em grupo, atendimentos individuais, 
escuta terapêutica, realizados de segunda a sexta com carga horária de 30 h 
semanais;
          º Arte Educadora, atividades de terças-feiras e quartas-feiras das 9h 
às 11h30;
          ° Projeto “Quintal Produtivo” horta e jardinagem, atividades quinta-
feira das 9h às 11h30; 
          ° Participação em reunião da Rede de Apoio do Município de 
Jundiaí, com participação do Centro Pop, Casa Santa Marta, Abrigo, 
República e Grupo de Convivência, Casa de Passagem SOS, Cetec I e II;
           ° Reuniões quinzenais para discussão de casos com a rede de Saúde, 
Consultório de Rua, CAPS AD, CAPS II e III, Casa de Passagem SOS, 
Cetec I e II, Casa Santa Marta Abrigo, República e Grupo de Convivência;
           º Reuniões no Ambulatório de Moléstias Infecciosas (AMI);
           º Reuniões quinzenais para discussão de casos com a rede 
socioassistencial;
           º Elaboração de Relatório de Atividades com informações;
           º Encaminhamento, Agendamento e Acompanhamento em Consultas
Médicas;
           º Orientação e Encaminhamento para Benefício de Prestação 
Continuada;
           º Participação em reuniões com a Secretária da Assistência Social; 
           º Participação na Capacitação da Rede de Assistência a População 
em Situação de Rua.
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