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Relatório Psicossocial do mês de Agosto/17

República
Artur Emílio  Alves – Depois de todo um trabalho para  uma convivência  pacífica  na
república e para uma vida em sociedade, este se reusa a qualquer proposta de mudança
de vida. Não aceita fazer tratamento no CEAD, procurar uma terapia ou mesmo uma
internação numa comunidade terapêutica. Em 28 de agosto chegou à república bastante
alcoolizado e diante da recusa do monitor em deixá-lo entrar naquele estado, começou
jogar pedras em direção à república e gritar palavras de baixo calão. A coordenadora foi
chamada e depois de acalmá-lo, pediu para que este se retirasse. Desta maneira, deixou
a república. 

Ariosvaldo Santos Andrade – Iniciou na república em 10 de agosto, encaminhado pelo
SOS. Relata ter perdido toda sua família numa enchente em Itajaí – Santa Catarina e que
está em Jundiaí à procura de trabalho. Possui um temperamento muito forte e é resistente
em cumprir ordens. Apesar de dizer que não ingere bebidas ou drogas, algumas pessoas
afirmam que o viram consumindo cocaína em um local perto da república. Tenta manter
bom vínculo com os demais moradores da república e com as técnicas.

Auritônio Raimundo da Silva – Iniciou na república em 16 de agosto, encaminhado pelo
SOS. Alcoolista, bebe diariamente. Procura participar da rotina de trabalho da república,
participa do grupo de apoio às segundas-feiras na Casa Santa Marta e das reuniões
realizadas na república. Trabalha como pedreiro e está fortalecendo os vínculos com os
demais moradores da república.

Eduardo Sena Ferreira – No dia 01 de agosto Eduardo foi dispensado do serviço, pois
faltou ao trabalho alguns dias, em virtude de recaídas. Diante desse fato, o mesmo optou
por buscar ajuda numa comunidade terapêutica em Jarinu, deixando assim a república. 
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Elvis Aparecido dos Santos Gonçalves – Está organizado e na sobriedade. Participa do
grupo de apoio e das reuniões realizadas com as técnicas na república. Faz tratamento
no CEAD e no mês de agosto começou cursar a faculdade de Serviço Social na forma
EAD.  Possui  ótimo relacionamento  com as  técnicas  e  com os  demais  moradores  da
república.

Fábio  de  Oliveira  Paulino – Depois  de  muito  procurar,  conseguiu  emprego  numa
empresa de ônibus em Várzea Paulista,  fato que fez elevar sua auto-estima. Procura
colaborar na rotina de trabalho da república, participa do grupo de apoio na Casa Santa
Marta e mantém bom vínculo com as técnicas e com os demais moradores.

Fagner  Ribeiro  Gomes –  Depois  de  treze  meses  fazendo  parte  do  projeto,  Fagner
alugou um cômodo e deixou a república no dia 11 de agosto, mas continua solicitando o
auxílio das técnicas para todas as suas demandas, pois tem muita dificuldade em lidar
com o seu dinheiro.  

José  Aparecido  Silvestroni  –  Mantém um bom vínculo  com as  técnicas  e  com os
demais moradores da república. Bebe diariamente e as técnicas estão tentando com que
o mesmo beba apenas aos finais de semana, com a intenção reduzir os danos que o
álcool causa no organismo de um dependente. Participa do grupo de apoio às segundas-
feiras e das reuniões que são realizadas na república. 

José Pereira de Brito – Está perfeitamente adaptado à rotina da república, é prestativo e
colabora com os demais moradores preparando as refeições do final de semana. Está
guardando dinheiro e seu objetivo é trazer sua esposa e filho para morarem novamente
juntos. Não faz uso de drogas ilícitas e nem de bebida alcoólica.

Luis Fernando Fantini Dias – Depois de retornar à república e permanecer um mês,
Fantini  admitiu  não  ter  condições  de  se  manter  em  sobriedade.  Se  recusa  a  fazer
tratamento  no  CEAD e  solicitou  encaminhamento  para  uma  comunidade  terapêutica.
Diante  dessa  solicitação,  o  mesmo  foi  encaminhado  para  a  Comunidade  Filhos  da
Esperança, ocupando uma vaga social. Deixou a república em 30 de agosto de 2017

Paulo Henrique Correia – Está trabalhando como pedreiro e tentando um emprego com
registro em carteira. Permanece em sobriedade e é resistente em participar do grupo de
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apoio. Mantém um bom vínculo com as técnicas e com os demais moradores da república
e colabora nas compras da república e no preparo das refeições dos finais de semana.   

Sandro Alves Soares – Encontra-se organizado, na sobriedade, participa dos cultos da
Igreja Plenitude. Restabeleceu os vínculos familiares e tem visitado sua família nas folgas
do seu serviço. Tem um bom vínculo com as técnicas e com os demais moradores da
república, mas é resistente à idéia de voltar a estudar. 

Atendimento Pós República
Wesley Moreira dos Santos – Continua solicitando o auxílio das técnicas para as suas
demandas, participando do grupo de apoio da Casa Santa Marta às segundas-feiras e
seu  tratamento  no  CEAD.  Mantém-se  na  sobriedade,  trabalhando  no  açougue  e
organizado. Está num relacionamento sério e já pensando em casamento.

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 Agosto/2017

Grupo de convivência
Aderoalvo  José  dos  Anjos  –  Frequenta  diariamente  a  entidade,  mas  após  outro
pequeno AVC ficou com dificuldade em se expressar e  de se fazer entender.  Possui
seqüelas  do  lado  direito  do  corpo  e  uma  deficiência  auditiva  acentuada.  Alega  ter
dificuldade para participar da oficina de artesanato e da horta, participando apenas do
café da manhã e do almoço. 

Célio Aparecido Carvalho – Compareceu alguns dias na entidade para tomar banho e
café  da  manhã,  mas  nota-se  que  continua  em estado  de  embriaguez  e  encontra-se
perambulando pelas ruas de Jundiaí. 

João Fernandes Moraes –  Participa diariamente da entidade para fazer sua refeição,
mas necessita de orientação para o bom convívio com os demais participantes do grupo. 

José Carlos de Sordi – Está participando do grupo de convivência desde 10 de agosto,
encaminhado  pelo  Abrigo  Santa  Marta.  Possui  grande  dificuldade  de  entendimento  e
necessita das técnicas para todas as suas demandas. Frequenta diariamente a entidade e
possui bom vínculo com os demais participantes do grupo.

José Cícero dos Santos –  Comparece diariamente na entidade para tomar o café da
manhã e almoçar, mesmo morando com sua esposa. Possui um bom vínculo com todos
os participantes e com as técnicas e sente prazer em fazer parte do grupo.
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Liberato Zambolli – Comparece diariamente na entidade, fazendo aqui suas refeições e
participando  de  todas  as  atividades  e  oficinas.  Possui  bom  vínculo  com  todos  os
participantes e com as técnicas e as solicita em todas as suas demandas. 

Luiz Ferreira – Frequenta diariamente a entidade, das atividades e oficinas. Necessita de
orientação para todas as suas demandas, inclusive para sua higiene pessoal. Possui bom
vínculo com as técnicas e com todos os participantes do grupo de convivência. Sobrevive
da venda de material reciclável e do programa “Bolsa Família”.

Manuel  Batista  do Nascimento –  Comparece na entidade com bastante  freqüência,
apesar de seus problemas de saúde e pela idade avançada. Por morar sozinho, solicita
as técnicas para todas as suas necessidades. Mantém ótimo vínculo com as técnicas e
com os demais participantes do grupo de convivência.

Mário Ferreira da Cunha – Comparece diariamente na entidade para participar do café
da  manhã  e  do  almoço  e  também  aos  sábados  para  a  roda  de  conversa  e  outras
atividades. Mantém ótimo relacionamento com as técnicas e com os demais participantes
e relata solidão por morar sozinho numa pensão. Possui autonomia e consegue resolver
suas demandas sem solicitar o auxílio das técnicas. 

Roberto  Ferrari – Comparece  na entidade com bastante  freqüência  para  fazer  suas
refeições, mas não consegue participar das oficinas por conta das suas limitações físicas.
Solicita o auxílio das técnicas para todas as suas demandas. Possui bom vínculo com os
demais participantes do grupo de convivência.  

Severino Ramos do Nascimento – Freqüenta a entidade com bastante freqüência para
fazer  suas  refeições,  mas  não  participa  das  oficinas  e  das  rodas  de  conversa,  pois
trabalha como jardineiro. Está no Abrigo CTEC, no bairro Morada das Vinhas.  

Sebastião Severino de Moraes – Ainda está na comunidade terapêutica aguardando
vaga  na  Comunidade  Mãe  Magnificat,  que  recebe  idosos  com  problemas  de  saúde.
Recebe visitas regulares das técnicas. 

Teresa Correia de Lima – Participa assiduamente da entidade, tem um bom vínculo com
as técnicas, porém não as solicita para as suas necessidades. Tem perfil independente,

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

encontra resistência em cuidar de sua saúde e de participar das oficinas alegando dor nas
mãos.   

Walter  Aparecido Buch –  Freqüenta diariamente a entidade,  assim como as demais
oficinas, especialmente a de artesanato. Possui perfil acumulador. Pela segunda vez não
compareceu à cirurgia de catarata, depois de ter feito todos os exames pré-operatórios.

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, Abrigo 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 (04);

 Orientação e Encaminhamento para Benefício de Prestação Continuada;
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 Reuniões quinzenais da Coordenadora Técnica com a equipe; 

 Participação nas reuniões do Conselho Municipal Alimentar;

 Participação nas reuniões do Conselho da Mulher;

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

  Elaboração de currículos para os que necessitam.

 Visitas domiciliares (02), a pensões (03) e a comunidades terapêuticas (01). 

 No  dia  31  de  agosto  recebemos  duas  técnicas  da  Vigilância  Social  para  o
cadastramento dos Grupo de Convivência no Cadastro Único.

 

Na sede Casa Santa Marta foram realizados 232 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 269 almoços, 177 marmitas para o
jantar.  Além disso,  foram oferecidos 31 banhos com a intenção de trazer  de  volta  a
dignidade que os cuidados conseguem. Para a República foram fornecidas 226 marmitas
para  facilitar  o  manejo  e  a  conservação  dos  alimentos  visto  que  os  que  lá  residem
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
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