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Relatório Psicossocial de Agosto/2018
República

O projeto República, com capacidade para dez pessoas, é destinado a atender adulto

do  sexo  masculino,  possibilitando  gradual  autonomia  e  dependência  dos  seus

moradores. A capacidade varia de acordo com o ciclo e as demandas e necessidades

específicas do público que se destina. Os moradores devem ter autonomia financeira

para contribuir com as despesas da casa, além de ter capacidade para desenvolver as

atividades diárias de forma independente. 

Dificuldades encontradas: Há alguns meses, 50% dos que estão na república não são

dependentes  químicos,  gerando  conflitos,  rigidez  e  aceitação  por  aqueles  que  se

julgam  melhores  por  não  fazerem  uso  de  nenhuma  substância  psicoativa,

interferindo na adesão do projeto. 
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Elvis Aparecido dos Santos Gonçalves – Elvis está novamente à busca de emprego,
entregando muitos currículos em firmas e agências e indo quase que diariamente ao
PAT,  além  de  estudar  para  concursos  públicos.  Está  sobrevivendo  e  pagando  a
república  fazendo  “bicos”.  Teve  outras  recaídas  e  voltou  ao  CEAD  em  busca  de
tratamento e de medicação para se acalmar e conseguir dormir. Não participa do
grupo de apoio da Casa Santa Marta às segundas-feiras, mas participa das reuniões
realizadas na república. Atendimento psicossocial duas vezes por semana. 

Fernando  Oliveira  Martins  –  Possui  um  perfil  atrevido,  desafiador,  está  sempre
fazendo intriga.  Não  tem demonstrado  participação  nem interesse  nas  atividades
diárias desenvolvidas na casa, optando por ficar na sala assistindo televisão, o que
causa mal-estar com os demais moradores da república. Treina tênis de mesa em
Caieiras às terças e quintas-feiras e trabalha como aprendiz em um hotel em São
Paulo. Deixou de participar do grupo de apoio da Casa Santa Marta, mas participa das
reuniões realizadas na república. Atendimento psicossocial duas vezes na semana.

José Aparecido Silvestroni –  Está fazendo uso abusivo de álcool, mas não admite,
dizendo  tomar  cerveja  esporadicamente.  Desde  o  começo  do  ano  não  paga  a
república. As técnicas não conseguem conversar com ele, pois sai pela manhã e só
volta de madrugada sempre alcoolizado. Diante destes acontecimentos, seu caso foi
levado  para  a  reunião  da  rede  de  assistência,  ficando  acertada  a  troca  de
equipamento  para  o  mesmo.  Continua  fazendo  tratamento  no  CEAD;  deixou  de
participar do grupo de apoio às segundas-feiras na Casa Santa Marta e das reuniões
realizadas na república. 

José Roberto Pereira Leite –  Trabalha numa obra em São Paulo como ajudante de
pedreiro. Levanta às 3:30 horas da manhã, pega o trem às 4:00 horas e só retorna à
república em torno das 21:00 horas.  Aos finais da semana participa de oficina de
esporte  da  Casa  de  Passagem.  Possui  um  perfil  introvertido,  observador  e
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cooperativo;  relaciona-se  bem com todos e colabora na  dinâmica  de trabalho  da
república aos finais de semana. Atendimento psicossocial duas vezes na semana. 

Paulo Felipe Costa de Oliveira – Foi dispensado de seu trabalho e providenciando a
segunda  via  de  seus  documentos,  pois  teve  sua  carteira  roubada.  Faz  uso  de
substâncias  psicoativas,  porém  tentando  diminuir  o  consumo.  Possui  um
temperamento difícil e uma inquietude muito grande. Participa do grupo de apoio da
Casa Santa Marta, das reuniões realizadas na república e das reuniões dos Narcóticos
Anônimos realizadas mensalmente na república. Atendimento psicossocial duas vezes
na  semana  e  com  a  psicóloga  diariamente  com  objetivo  de  baixar  o  nível  de
ansiedade.

Rafael de Jesus Costa Rodrigues – Começou trabalhar no supermercado Tauste como
auxiliar de peixaria no horário das 13:00 às 22:00 horas de segunda a sábado, o que
dificulta o contato com as técnicas. Por conta deste fato, deixou de participar das
reuniões realizadas  na república  e as técnicas  têm ido duas  vezes na  semana no
período da manhã para fazer atendimento psicossocial. Não faz uso de substâncias
psicoativas  e  nem  de  bebida  alcoólica  e  aos  domingos  colabora  na  dinâmica  de
trabalho da república. 

Rogério da Silva – Está desempregado e não demonstra atitude alguma de procurar
emprego. Desde que se encontra na república trabalhou apenas um mês. Diz que
prefere  trabalhar  aos  finais  de  semana  como  garçom  free-lancer,  mas  trabalha
apenas esporadicamente.  Possui  um perfil  introspectivo,  colabora na dinâmica de
trabalho dos finais de semana da república. Não participa do grupo de apoio da Casa
Santa Marta, apenas das reuniões realizadas na república. Atendimento psicossocial
duas vezes por semana. 

Roque Júnior Pedroso – Trabalha numa firma das 14:00 às 22:00 horas de segunda à
sexta-feira,  chegando  na  república  em  torno  da  meia-noite.  As  técnicas  vão  à

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

república  duas  vezes  por  semana  no  período  da  manhã  para  fazer  atendimento
psicossocial, porém está sempre se esquivando do atendimento. Por conta do horário
de  trabalho,  não  participa  do  grupo  de  apoio  da  Casa  Santa  Marta  e  nem  das
reuniões realizadas na república. Faz uso de bebida alcoólica constantemente.

Wesley Moreira Santos – Reiniciou na república no dia 02 de agosto, encaminhado
pela Casa de Passagem. Ao entrar na república trabalhava num açougue, mas logo em
seguida  pediu  demissão  alegando  que  a  maioria  dos  funcionários  era  usuária  de
cocaína.  Conseguiu um emprego em Campinas  e deixou a república no dia 23 de
agosto.

Atividades Extras desenvolvidas

Na  segunda  quinta-feira  de  agosto  a  República  participou  de  reunião  com  os
Narcóticos Anônimos, fruto de parceria firmada.
Reuniões  semanais  para  discussão  da  limpeza,  organização  e  construção  da
autonomia financeira na elaboração das compras de mercado.
Participação das reuniões de rede e saúde. 

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

Coordenadora e Psicóloga Assistente Social
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