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Relatório Psicossocial de Agosto/2019
República

Cada  vez  que  um  novo  morador  começa  fazer  parte  do  projeto  república  faz-se
necessário  uma  dinâmica  de  convivência  de  uma  nova  realidade,  afinal  viver  em
comunidade  é  uma  arte  muito  difícil.  Diante  das  dificuldades  de  relacionamento
encontradas, e após algumas reuniões, foram sugeridos alguns filmes pelos moradores
da  república,  os  quais  trouxeram  mensagens  que  expressam  sentimentos  que  os
mesmos compartilham.  

Adriano da Silva Martins – No dia 5, Adriano viajou a trabalho para Embu das Artes,
retornando no dia 9. No dia 12 viajou novamente para Embu das Artes e não mais
retornou,  deixando  inclusive  os  seus  pertences.  No  dia  21  de  agosto  seu  caso  foi
discutido na reunião de rede e ficou decidido que ele seria desligado do projeto, o que
aconteceu no mesmo dia. 

Alan  Cardek  de  Oliveira  Lopes  – Está  trabalhando  como  lavador  de  pratos  no
restaurante Detroit localizado no Maxi Shopping. Entra às 14 horas no trabalho e não
tem hora para sair, chegando a trabalhar até às 6 horas da manhã. Por conta desse
horário, não consegue participar do Grupo de Apoio da Casa Santa Marta, das reuniões
realizadas na república e nem cursar o Ensino Fundamental na Argos, onde tinha se
matriculado. As técnicas costumam fazer atendimento psicossocial durante o período
da manhã e nas suas folgas. Possui bom relacionamento com suas filhas, com os outros
moradores da república e também com a equipe técnica. 

Almir Cherlles Beserra de Araujo – Encontra-se organizado, trabalhando com registro
em Carteira Profissional. Está com dificuldade de se manter em sobriedade, chegando
a ter algumas recaídas nos finais de semana, mas se recusa ir ao CEAD. Em virtude do
horário de trabalho não frequenta o Grupo de Apoio da Casa Santa Marta, mas chega a
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tempo de frequentar as reuniões realizadas na república. Introspectivo, procura não
interagir  com  os  demais  moradores,  optando  por  se  recolher.  Atendimento
psicossocial três vezes por semana ou de acordo com sua necessidade.

Jorge Rodrigo Campos – Iniciou na república em 22 de agosto  de 2019, encaminhado
pela  Casa  de  Passagem.  Trabalha  registrado  como  vendedor  numa  loja  de
departamento no centro da cidade,  tem grande facilidade em argumentação e nas
reuniões  procura  se  sobressair  aos  demais.  Solicita  atendimento  psicossocial
diariamente.

José  Roberto  Pereira  Leite  –  Foi  dispensado  do  trabalho  que  executava
esporadicamente como auxiliar de pedreiro, mas nada recebeu. Conseguiu trabalho de
lavador de pratos no restaurante Detroit no Maxi Shopping, entrando às 14 horas e
sem  hora  para  sair,  mas  está  feliz  e  na  expectativa  que  esse  emprego  dê  certo.
Mantém bom relacionamento com os demais moradores da república e com a equipe
técnica.  Por  conta  do  seu  horário,  deixou de  participar  do  Grupo  de  Apoio  e  das
reuniões  realizadas  na  república.  As  técnicas  costumam  fazer  o  atendimento
psicossocial no período da manhã e nas suas folgas. 

Kleber Cantuária Júnior – Continua trabalhando como vendedor de planos funerários
e,  com  a  orientação  das  técnicas,  está  se  organizando,  guardando  dinheiro  e
cumprindo o seu PIA. Não costuma sair aos finais de semana. Não faz uso de álcool ou
de  drogas.  Possui  bom  relacionamento  com  os  demais  moradores  da  república.
Participa  do  Grupo de  Apoio  e  das  reuniões  realizadas  na  república.  Atendimento
psicossocial três vezes na semana.

Marcos Aurélio de Almeida – Estava trabalhando como operador de máquinas numa
empresa terceirizada dentro da fábrica da Coca-Cola; percebeu-se que ele não está
indo  trabalhar.  As  técnicas  começaram  a  ir  no  período  da  manhã,  encontrando-o
deitado falando no celular. Após vários encontros e conversas, assumiu que não está
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mais trabalhando, mas afirma que tem uma outra proposta de trabalho. Após vários
atendimentos,  assume  ter  dificuldades  em  lidar  com  a  verdade  e  pediu  ajuda  à
psicóloga. Não faz uso de álcool ou de drogas e assume ter dependência de mulheres.
Tem  bom  relacionamento  com  os  demais  moradores  e  com  a  equipe  técnica.
Atendimentos individuais três vezes na semana.

Matheus  Silva  Pereira  – Trabalha  no  serviço  de  Abordagem  Social  e,  como  é
funcionário da rede, teve prazo determinado de permanência na república. No dia 31
de agosto  comunicou que estava  indo morar  com um amigo numa casa no bairro
Agapeama, deixando a república nesta data.

Róbson Luís Silva de Faria – Comentou com as técnicas que iria receber sua rescisão
no dia 05 de agosto, quando acertaria o seu débito com a república, mas na verdade
recebeu no dia primeiro, desandando e só retornando à república no dia 04, domingo,
quando foi  à  Igreja  Batista  da  Lagoinha  com o usuário  Alan  e  de lá  foi  para  uma
comunidade terapêutica, não mais retornando à república.

Valdir Ricardo dos Santos Pereira – No dia 02 de agosto se colocou à disposição para
fazer a despesa do final de semana, ficando com R$ 150,00; no dia 03, ao invés de
fazer as compras, gastou o dinheiro com bebidas. Chegou alcoolizado na república e
saiu com uma mochila, não mais retornando. 

Wellington  Santana  Prainha  –  Começou  trabalhar  como  auxiliar  de  cozinha  no
restaurante Detroit, no Maxi Shopping, entrando às 14 horas e sem horário para sair.
Por conta de seu horário de trabalho, seus atendimentos psicossociais são realizados
no  período  da  manhã  e  nas  suas  folgas.  Aos  finais  de  semana  costuma  chegar
alcoolizado. Perfil manipulador, dissimulado, não costuma lidar com a verdade. Não
consegue guardar dinheiro, com a desculpa de que está ajudando a família.
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Atividades Extras desenvolvidas

Reuniões semanais para divisão das tarefas domésticas, limpeza e organização da casa,
pois sempre há muita dificuldade de ajustar esse trabalho.  

Participação da coordenadora nas reuniões de rede, de saúde, de coordenação e no
conselho de assistência.

Curta-metragem “Cão Guia Perseverante”, os filmes: “Corajosos” e “Quarto de Guerra”
e o texto: “Dificuldade em se viver em comunidade”.

Iracilda R. Araujo de Sousa Mª de Fátima M. C. Maciejezack

Coordenadora e Psicóloga Assistente Social
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