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Relatório Psicossocial do mês de Abril/17

República
 
     Nas reuniões de discussão de problemáticas, reuniões de partilha e atendimentos
individuais,  iniciou-se  um  trabalho  de  redução  das  desigualdades  sociais,  também  nos
indicou  a  importância  de  programar  ações  de  promoção dos  direitos  e  valorização  da
pessoa, para que assim haja uma ação, facilitando a integração na vida social. Inicialmente
uma sondagem com o grupo para levantar suas necessidades e conectá-las aos objetivos
estabelecidos e individuais de cada um.

O  grupo  tem  apresentado  dificuldades  e  necessidades  individuais  para  serem
trabalhadas, como a revalorização da auto-estima e do seu papel como ator social com a
quebra de estereótipos e preconceitos sociais negativos que os inibem de participarem e
organizarem uma estrutura de grupo, onde se poderá e deverá ser expostos problemas de
interesse  próprios,  como  por  exemplo:  aposentadoria,  doenças  características  da
dependência química, lazer, exercícios físicos para terapia. 

 Daniel  Sá Barros  Lima Oliveira –  Iniciou  na  república  no  dia  27 de  abril  de  2017,
encaminhada pelo Centro Pop; faz um bico num restaurante na Rua Petronilha Antunes.

Fábio  de  Oliveira  Aleksa -  Reavaliamos  o  projeto  terapêutico  e  juntamente  com  o
mesmo se  iniciou  busca  de  um trabalho  registrado,  visto  que  após  conversa  com seu
patrão as técnicas perceberam que não há possibilidade de crescimento neste trabalho. 
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Fagner Ribeiro Gomes – Realizou exames no Instituto Luiz Braille onde foi diagnosticado
com miopia e astigmatismo com 13 graus; realizado orçamento, seus óculos ficaram em R$
1.500,00. Após análise financeira, juntamente com as técnicas, percebeu-se que o mesmo
não tinha condições de comprar os óculos. Para suprir  sua necessidade, a psicóloga da
entidade  se  dispôs  a  ser  fiadora  e  parcelar  os  óculos  em seis  vezes.  Diante  de  muita
insistência do Sr. Fagner, foi realizada catequese para receber a Primeira Eucaristia, o que
se realizou no dia 28 de abril, juntamente com a missa de inauguração do novo Abrigo
Santa Marta.

Felipe Alexandre Pedroso Fischer – Após desentendimento com a companheira, o Sr.
Felipe reconhece sua precipitação em sair da república. O mesmo nos solicita retornar por
um curto período para se reestruturar, retornando no dia 30 de abril.

Gean Aparecido Souza Casaes dos Santos – Iniciou no projeto no dia 12 de abril  de
2017. Trabalha na Beta Clean. Participativo, comunicativo, segue as regras da república.

Sandro Alves Soares – Está trabalhando no Parque Welt’n Wild, participa das atividades
propostas, porém é intrigueiro, articulador no sentido de colocar uns contra os outros, não
cumpre as tarefas da casa. Está em contato constante com a mãe, as filhas e a ex-mulher.

Wellington Santana Prainha – Permaneceu no projeto no período de 03 a 26 de abril de
2017. Está trabalhando no Parque Welt’n Wild. Veio encaminhado pelo SOS, porém em sua
primeira  folga  não  retornou  ao  trabalho  e  se  desentendeu  com  o  monitor  do  SOS,
ameaçando e com isso não foi permitido o seu pernoite. No dia seguinte a coordenadora
do  SOS  entrou  em  contato  com  a  coordenadora  da  república  e  juntas  decidiram
oportunizá-lo  com  uma  vaga na república. Wellington  possui  um perfil  autoritário,  não
respeita regras e sempre se opõe ou diverge das regras e atitudes tomadas pelas técnicas,
assim como pelos monitores. Consome álcool todas as noites, sai de reuniões para fazer o
consumo do mesmo. No dia 26, em meio a uma reunião, após ter consumido álcool, mas

Rua Petronilha Antunes, 403 – Vila Boaventura – CEP 13.207-005 - Jundiaí - SP.
Telefones: 0xx – 11 4586-8351 / 4522-6860



CASA SANTA MARTA - CASAMAR
CNPJ – 02.818.105/0001-88

Reg. CMAS nº 10.033 (Lei 4891/96 Art. 3º)
Utilidade Pública Municipal (Lei 5383 de 28/12/1999)
Utilidade Pública Estadual (Lei 10.915 de 04/10/2001)

Utilidade Pública Federal Processo SMJ 0815.013666/2002-41 Port. 2.226 de 12/12/2002
Reg. C.N.A. S. nº 0282/2002 de 18/06/2002 – D.O. U. de 05/07/2002 – Proc. 44006003086/2201

não  estava  bêbado,  desrespeitou  o  monitor  e  com  isso  não  houve  condições  de
permanecer no projeto. 

Wesley  Moreira  dos  Santos –  Aderiu  muito  bem  ao  projeto.  Encontra-se  bem
organizado. Possui bom vínculo com as técnicas e com os monitores.

Williams Marcos de Rezende – Ausentou-se, sem justificativa, no dia 12 retornando no
dia 20 com atestados relatando que foi  atropelado em Campinas  e que ficou em uma
pensão.  As  técnicas  perceberam  a  história  contraditória  do  mesmo,  porém  durante  o
período  em  que  esteve  na  república  não  houve  nada  que  desabonasse  sua  conduta.
Permitiu-se que retornasse ao projeto e fosse conversar no seu trabalho.  Porém, no dia 24
de abril foi dispensado do trabalho e novamente ficou dois dias ausente, sem comunicar as
técnicas. Após 48 horas aparece na entidade alcoolizada, chorando, pedindo para retornar
ao projeto. A psicóloga entra em contato com o abrigo Santa Marta e sugere uma vaga até
o mesmo receber sua rescisão. 

Atendimento Pós República
Jefferson José da Silva Valerio – Vem regularmente à entidade para acompanhamento.
Percebe-se muita dificuldade em manter-se, pois lidar com a solidão não está fácil para ele.
Refere-se que a falta de regras o deixou perdido e nos pede a possibilidade de voltar.

Angelo Roberto Batista – Com a continuidade do trabalho das técnicas, o mesmo vem
conseguindo  lidar  com  as  suas  dificuldades.  Com  o  fim  do  recesso  escolar,  voltou  a
freqüentar a única matéria que ainda faltava para concluir o Ensino Médio, dificultando a
sua presença ao grupo de apoio, visto que suas aulas são as segundas, quartas e sextas-
feiras na Argos e o grupo de apoio às segundas-feiras.
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Luis Fernando Fantini Dias – Saiu para a visita mensal da comunidade terapêutica e não
mais retornou, optando por morar numa pensão e a trabalhar no mesmo emprego onde
estava antes de ir para a comunidade.

Samuel Rodrigues da Silva - Está desempregado, morando em uma pensão e nos solicita
para orientação e confecção de currículo.

Paulo Henrique Correia – Esta trabalhando e sua namorada grávida.

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

Psicóloga Assistente Social

                      CRP 06/45953-3 CRESS 51437
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Relatório Psicossocial do mês de Abril/2017

Grupo de convivência
      Neste mês de abril procuramos refletir sobre a convivência entre os participantes

do grupo, que se torna cada vez mais forte, com um bom vínculo entre os participantes e
deles com as técnicas. Percebe-se que existe uma necessidade do grupo dessa interação
com as técnicas e isso facilita o trabalho de cuidados com a saúde, com a alimentação, com
o asseio pessoal e mesmo a convivência com familiares ou pessoas com as quais convivem
fora do grupo. Esse trabalho é desenvolvido com vídeos e principalmente com rodas de
conversas, onde há um diálogo aberto, quando o grupo tem a oportunidade de falar e se
sentem respeitados em suas opiniões.

Célio  Aparecido  Carvalho - Embora  não  faça  parte  do  grupo  de  convivência,
recebe acompanhamento das técnicas e participa de todas as atividades desenvolvidas. Faz
acompanhamento  regular  no  AMI  (Ambulatório  de  Moléstias  Infecciosas),  pois  realiza
tratamento de TB. Necessita da entidade para contato com as unidades de saúde e para o
uso de medicação.

Edmundo  Alves  Gonçalves - Encontra-se  em  tratamento  terapêutico  na
Comunidade Santa Luzia, e recebe todo suporte necessário das técnicas da entidade.

João Fernandes Moraes - Após visita domiciliar, estabeleceu-se bom vínculo com
as técnicas, comparecendo principalmente para o almoço na entidade. 

José Antonio Alves Neto - continua em tratamento no CEAD e freqüentando as
reuniões nos Alcoólicos Anônimos.  

José Cícero dos Santos - Entendeu a necessidade de se manter asseado e nos
solicita diariamente para banho e troca de roupas.
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Luiz Ferreira - Tem forte vínculo com as técnicas, necessita da orientação delas
para  se  manter  limpo  e  asseado  e  participa  de  todas  as  atividades  desenvolvidas  na
entidade.

Manuel  Batista  do Nascimento  - Apesar  de sua  limitação física  por  conta da
idade e de sua saúde debilitada, tem comparecido assiduamente na entidade e solicita o
acompanhamento  das  técnicas  para  exames  e  consultas  médicas.  Percebe-se  que  seu
vínculo com as técnicas tem aumentado significantemente.

Marco Antonio Nappa - Encontra-se internado em estado grave no Hospital São
Vicente de Paulo.

Mário  Ferreira  da  Cunha  - Após  visitas  semanais  realizadas  pelas  técnicas  na
pensão  onde  reside,  o  Sr.  Mário  voltou  a  freqüentar  a  entidade,  participando  das
atividades propostas.

Roberto Ferrari - Está conseguindo manter o asseio de seu cômodo, assim como de
sua higiene pessoal. Tem um bom vínculo com as técnicas e as solicita em todas as suas
necessidades. 

Severino  Ramos  do  Nascimento  - Retornou  para  o  Abrigo  CTEC,  no  bairro
Morado das Vinhas.

Sebastião  Severino  de  Moraes  - Encontra-se  internado  numa  comunidade
terapêutica e recebe visitas regulares da equipe técnica. 

Teresa  Correia  de  Lima - Participa  assiduamente  da  entidade,  tem  um  bom
vínculo estabelecido com as técnicas, mas encontra resistência em cuidar de sua saúde.

Walter Aparecido Buch - Freqüenta diariamente a entidade, assim como de todas
as atividades e oficinas.
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Serviço Social e Psicologia

 Atendimento do Serviço Social na Casa Santa Marta e na República, realizado de
segunda a sábado de acordo com a escala de  30 horas semanais;

 Atendimento da Psicologia com o Grupo de Convivência na Casa Santa Marta e na
República, realizado de segunda a sábado com carga horária de 40 horas;

 Participação em reunião da Rede de Apoio do Município de Jundiaí, juntamente com
o Centro Pop, Casa Santa Marta, SOS e CTEC;

 Reuniões quinzenais para discussão de casos com a rede da saúde;

 Supervisão mensal da Saúde;
 

 Reuniões semanais com o órgão gestor;

 Orientação  e  supervisão  para  estagiários  de  Serviço  Social  e  Psicologia,  quando
solicitado por faculdades; 

 Elaboração de Relatório de Atividades;

 Encaminhamento, Agendamento e Acompanhamento em Consultas Médicas (05);

 Orientação e Encaminhamento para Benefício de Prestação Continuada;

 Reuniões quinzenais da Coordenadora Técnica com a equipe; 

 Participação nas Reuniões do Conselho Municipal Alimentar;
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 Participação na capacitação do Projeto Ecoar;

 Acompanhamento  a  consultas  em UBS,  CEAD  assim como para  recebimento  de
benefícios e abertura de contas.

  Elaboração de currículos para os que necessitam.

 Visitas  domiciliares  (03),  a  pensões  (02),  a  hospital  (02)  e  a  comunidades
terapêuticas (02). 

 

Na sede Casa Santa Marta foram realizados 149 cafés da manhã, para resgatar os
valores de convivência e da partilha durante o período da manhã assim como autonomia.
Continuando o trabalho de resgate, foram oferecidos 227 almoços, 121 marmitas para o
jantar. Além disso, foram oferecidos 60 banhos com a intenção de buscar e trazer de volta
a dignidade que os cuidados conseguem. Para a República foram fornecidas 124 marmitas
para  facilitar  o  manejo  e  a  conservação  dos  alimentos  visto  que  os  que  lá  residem
atualmente possuem horários de trabalho diferentes, dificultando o uso da cozinha e dos
utensílios,  utilizando  a  cozinha  apenas  nos  finais  de  semana  para  a  elaboração  das
refeições.  

      

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

Psicóloga Assistente Social

CRP 06/45953-3 CRESS 51437
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