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Relatório Psicossocial do mês de Dezembro/17
República

Auritônio Raimundo da Silva – No dia 19 de dezembro foi realizada uma reunião
com os moradores da república, para que fossem pontuadas algumas situações e que
todos  eles  tivessem a  oportunidade  de  fazer  seus  questionamentos,  mesmo com
relação ao bom andamento da casa. Neste momento, Paulo questionou uma atitude
do Sr. Auritônio e este, mesmo com a oportunidade de esclarecer a situação, optou
por  permanecer  calado.  No  dia  seguinte,  quando  Paulo  chegou  do  trabalho,  se
encostou no portão para procurar a chave dentro de sua mochila, Sr. Auritônio abriu o
portão com uma faca na mão, tentando acertar as costas de Paulo, que saiu correndo.
Neste exato momento, passou uma viatura da Polícia Militar, que parou percebendo a
movimentação. Numa revista, os policiais encontraram a faca colocada nas calças do
Sr. Auritônio e o detiveram. Chamada a Assistente Social, esta, Sr. Auritônio e Paulo
foram para a delegacia para que fosse lavrado o boletim de ocorrência. Paulo, ao ser
questionado,  optou  por  não processar  criminalmente  o  Sr.  Auritônio.  Diante  desta
situação, e evitando um confronto entre os envolvidos, foi solicitado ao Sr. Auritônio a
sua chave da república e que este por lá passasse para retirar os seus pertences e
que  depois  disso  fosse  para  outro  local.  Desta  maneira,  Sr.  Auritônio  deixou  a
república, não retornando nem para retirar seus pertences. Possui um perfil agressivo,
dificuldades de expressar e de expor opiniões em grupo, baixa tolerância a frustração
e dificuldades de relacionar com os mais jovens, alcoólatra crônico e não reconhece
sua dificuldade de lidar com a bebida, sugerido várias vezes em frequentar grupo de
alta ajuda e o serviços de saúde. 

Benilso Nogueira Pinheiro Ribeiro da Silva – Está trabalhando como auxiliar de
serviços gerais numa firma terceirizada dentro do Carrefour no horário noturno. Tem
comentado constantemente que está sendo perseguido e que não tem recebido parte
de seus direitos, o que sugere uma demissão iminente. As técnicas só conseguem
contato com o mesmo nas suas folgas e quando estas vão à república durante o dia
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para  conversar  com ele  e  acompanhá-lo  nas  suas  demandas,  o  que  ocorre  pelo
menos duas vezes por semana. Interage bem com os demais da casa possui um perfil
calado, quieto porem tem momentos de impulsividade e raiva no expressar situações
de contrariedade. Possui consciência de suas problemáticas e dificuldades.   

Cícero Nobre de Oliveira – Depois de ter ficado no Abrigo Santa Marta no período de
24  de  novembro  a  12  de  dezembro,  iniciou  na  república  nesta  data.  Estava
trabalhando numa obra, mas alega ter sido dispensado quando terminou esta obra.
Usuário  de cocaína  e  crack,  tem algumas recaídas,  mas não as reconhece.  Está
participando do grupo de apoio da Casa Santa Marta às segundas-feiras à noite e
procurando  outro  emprego.  Mantém  um  perfil  vitimizador,  de  acomodação  e  se
esquiva dos trabalhos da república. Atendimento psicossocial quatro vezes na semana
e participação no grupo de apoio da Casa Santa Marta. Não consegue manter-se com
dinheiro pois faz uso com drogas, com isso não consegui contribuir na casa.

C  ristiano  Andrade   –  Depois  de  sinalizar  seu  cansaço  por  conta  do  horário  que
cumpre no trabalho e da distância entre a república e o Distrito Industrial, local de seu
serviço, que exige que o mesmo levante às 03:30 horas para percorrer de bicicleta
uma  distância  considerável,  Cristiano  alugou  um  cômodo  bem  próximo  ao  seu
trabalho e deixou a república no dia primeiro de dezembro. As técnicas consideram
que Cristiano foi um morador participativo, que colaborou com o bom andamento da
república e não causou nem um tipo de problema, e concordam que este merece uma
segunda oportunidade, caso necessite pois cumpriu com o seu PIA.

Eduardo  Sena  Ferreira  – Eduardo  continua  em  abstinência,  demonstrando  um
amadurecimento, uma tranqüilidade, uma paz interior que não tinha quando da sua
primeira passagem pela república. Está procurando obstinadamente uma colocação
no mercado de trabalho e tem feito vários trabalhos informais, os chamados “bicos”,
independentemente do que seja. Participa do grupo de apoio da Casa Santa Marta às
segundas-feiras. Atendimento psicossocial quatro vezes por semana.

Elvis Aparecido dos Santos Gonçalves – Continua procurando emprego; até agora
não apareceu nenhuma oportunidade, imaginamos que por conta do final do ano, mas
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tem feito alguns trabalhos informais. Está fazendo cursos promocionais para melhorar
seu  currículo.  Tem participado  efetivamente  da  vida  da  república,  depois  de  uma
conversa a esse respeito. Continua seu tratamento no CEAD, mas tem recaído aos
finais  de semana.  Atendimento  psicossocial  quatro  vezes por  semana e  grupo de
apoio às segundas-feiras. Perfil sonhador e deprimido, é culto, expressa muito bem
porem não sabe lidar com as frustrações.

Fábio  de  Oliveira  Paulino – Está  procurando  emprego  e  enquanto  não  está
conseguindo,  tem  ajudado  muito  na  rotina  da  república,  fazendo  as  compras  e
ajudando a cozinhar nos finais de semana. Continua estudando a oitava série e já
eliminou duas matérias. Encontra-se deprimido por estar desempregado e tem bebido
quase  que  diariamente  alegando  solidão  e  baixa  estima  por  não  ter  conseguido
manter  seu  emprego.  Mantém  bom  vínculo  com  as  técnicas  e  com  os  demais
moradores  da  república.  Passa  por  atendimento  psicossocial  quatro  vezes  por
semana, e agora que está de férias da escola, tem participado do grupo de apoio da
Casa  Santa  Marta  às  segundas-feiras  à  noite.  Currículo.  Sai  todos  os  dias  para
entregar currículos.

José Aparecido Silvestroni –  Trabalha num restaurante no período da tarde para
preparar o salão e cortar carnes e no período noturno como garçom, sem vínculo
empregatício. Bebe diariamente ao sair do trabalho. Continua com muita dificuldade
de  se  organizar  financeiramente  e  procura  se  esquivar  quando  consultado  sobre
salário e datas de pagamento, colaborando com as despesas da república o mínimo
possível. Alega não ter tido tempo de freqüentar o CEAD. Deixa a desejar na rotina de
trabalho da república. As técnicas procuram atendê-lo pelo menos duas vezes por
semana, chegando na república mais cedo, antes de sua saída para o trabalho.

José Pereira de Brito – Continua no seu emprego numa marmoraria, fazendo muitas
horas extras, o que o impede de participar da maioria  das reuniões realizadas na
república. Viajou para o Nordeste para passar as festas de Natal e Ano Novo com sua
família.  Não faz uso de substâncias lícitas ou ilícitas.  As técnicas ficam até o seu
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horário  de  chegada  pelo  menos  duas  vezes  por  semana,  para  atendimento
psicossocial.  Colabora na rotina de trabalho dos finais de semana e mantém bom
vínculo com as técnicas e com os demais moradores,  cozinha nos fins de semana
para todos com prazer, vem cumprindo o seu PIA. 

Paulo Henrique Correia –  Trabalha como pedreiro numa construtora, com registro
em Carteira de Trabalho e está se organizando financeiramente para pagar a pensão
de seu filho e guardar dinheiro para quando deixar a república. Encontra-se muito
tranqüilo, na sobriedade e foi passar as festas de Natal e Ano Novo com a sua família,
em Peruíbe, não apresentando sinais de recaída. Faz constantes visitas ao seu filho
que mora com a mãe em Cabreúva e colabora na rotina de trabalho da república aos
finais  de  semana.  Participa  dos  grupos  desenvolvidos  na  república  e  passa  por
atendimento  psicossocial  três  vezes  por  semana.  Possui  perfil  imaturidade  e
impulsividade que atrapalha no relacionamento com os mais velhos da casa gerando
conflitos.  

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 Dezembro/17

Grupo de convivência
Célio  Aparecido  Carvalho –  Conseguiu  um  cômodo  no  bairro  da  Colônia  e  o
mobiliou, com a ajuda da entidade. Tem freqüentado esporadicamente a entidade e
sempre é visto perambulando alcoolizado pelas ruas da cidade. As técnicas continuam
tentando fazer com que o mesmo retorne à sua antiga rotina de participação e neste
intuito a psicóloga da entidade realizou uma visita domiciliar, agora que o mesmo tem
um endereço, pois se preocupam com o mesmo e com sua saúde, já que até meados
do ano fazia tratamento de Tb no Ambulatório de Moléstias Infecciosas (AMI). 
**
Edmundo Alves  Gonçalves  - Freqüenta  diariamente  a  entidade,  participando  de
todas as atividades e oficinas. As técnicas estão tentando uma vaga para o mesmo na
Vila Dignidade, pois o mesmo demonstra estar deprimido por morar numa pensão e
ter apenas um pequeno contato com os demais moradores e por este motivo seus
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problemas de saúde estão aumentando. Solicita muito a atenção das técnicas e a
companhia delas para suas consultas médicas e exames.

João Fernandes Moraes – Freqüenta a entidade para o almoço, mas não freqüenta
as demais atividades e oficinas. Necessita de orientação para a boa convivência com
o grupo. As técnicas estão tentando uma aposentadoria pelo BPC-LOAS, pois é idoso
(68 anos) e não possui qualquer renda, sobrevivendo do que ganha olhando carros e
morando de favor na casa de uma irmã, essa uma senhora de idade que possui sérios
problemas de saúde e moro de aluguel com um filho.

José Carlos de Sordi – Freqüenta diariamente a entidade para o café da manhã e
almoço,  mas não freqüenta as demais atividades e oficinas,  sempre alegando um
compromisso  inadiável.  Necessita  da  orientação  das  técnicas  para  todas  as  suas
demandas, pois possui uma grande dificuldade de entendimento. Mantém bom vínculo
com os demais participantes do grupo e com as técnicas.

Liberato  Zambolli  –  Frequenta  diariamente  a  entidade, participando  de  todas  as
atividades  e  oficinas.  Mantém  bom  vínculo  com  as  técnicas  e  com  os  demais
participantes do grupo. Possui dificuldade de locomoção, mas que não o impede de
manter  uma vida  socializada.  Está  sempre  bem humorado e  colabora  no  que  for
necessário e em tudo que lhe é solicitado. Atendimento psicossocial diário. A técnica
de \psicologia juntamente com o Abrigo CETEC levou no Clube 28 onde o mesmo
gostou muito e se identificou com o local.

Luiz Ferreira – Frequenta a entidade diariamente, participando de todas as atividades
e oficinas. Sobrevive da venda de material reciclável e do programa Bolsa Família. As
técnicas estão tentando um laudo médico através da saúde mental para conseguir
aposentadoria especial. Necessita de orientação para todas as suas demandas, para
sua  higiene  pessoal,  para  o  pagamento  de  suas  contas  e  para  sua  organização
financeira. Mantém forte vínculo com a entidade, com as técnicas e com os demais
membros do grupo de convivência. Está sempre bem-humorado e é muito cordato,
colaborando com tudo que lhe é solicitado e proposto.
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Manuel Batista do Nascimento – Comparece na entidade com bastante freqüência;
possui sérios problemas de saúde e está com a idade muito avançada, fatores que o
impede  de  participar  das  oficinas,  apenas  do  café  da  manhã,  almoço  e
esporadicamente  das rodas de conversa aos sábados.  Apesar  desses problemas,
continua morando sozinho em um cômodo e se recusa a ir para uma ILPI ou para a
casa de algum parente.  Solicita  que as técnicas o acompanhe em suas consultas
médicas e em outras demandas. 

Mário Ferreira da Cunha – Comparece diariamente na entidade, participa do café da
manhã, almoço, horta e das rodas de conversa realizadas aos sábados. Mantém bom
relacionamento  com  os  demais  participantes  do  grupo  de  convivência  e  com  as
técnicas, mas não as solicita para as suas demandas.  Possui uma personalidade
individualista, pois sempre morou sozinho, apesar de algumas vezes ter apresentado
episódios de depressão por esse fato. Atendimento psicossocial diário.

Roberto Ferrari – Comparece na entidade com bastante freqüência, apesar das suas
limitações  físicas,  para  fazer  suas  refeições.  Possui  bom  vínculo  com  os  demais
participantes do grupo de convivência e com as técnicas, a quem solicita em todas as
suas demandas. Passa por atendimento psicossocial todas as vezes que comparece na
entidade. 

Sebastião  Severino  de  Moraes  – Continua  na  comunidade  terapêutica,  pois  se
recusa a sair de lá, mesmo apresentando problemas de saúde e com a mobilidade
reduzida, o que sugere um espaço onde tenha cuidados específicos. Recebe visitas
das técnicas. 

Teresa Correia de Lima – Freqüenta diariamente a entidade, participando do café da
manhã, do almoço e das rodas de conversa e de outras atividades desenvolvidas aos
sábados. Tem bom vínculo com os demais participantes do grupo de convivência e
com as técnicas.  Possui perfil  independente,  é organizada,  cuida sozinha de suas
finanças e não solicita as técnicas para as suas demandas. Atendimento psicossocial
diário.
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Walter  Aparecido  Buch –  Frequenta diariamente  da  entidade  para  fazer  suas
refeições e participar das oficinas de artesanato e das rodas de conversa realizadas
aos sábados.  É organizado financeiramente,  possui  um perfil  acumulador,  recolhe
material  reciclável  pelas ruas da cidade e necessita de orientação para se manter
apresentável. Mantém bom vínculo com os demais participantes do grupo e com as
técnicas. Atendimento psicossocial diário.  

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;

 Reuniões quinzenais com a 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;

 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;

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

 Encaminhamento,  Agendamento  e  Acompanhamento  em Consultas  Médicas
(03);

 Orientação e Encaminhamento para Benefício de Prestação Continuada;

 Reuniões quinzenais da Coordenadora Técnica com a equipe da república; 

 Participação nas reuniões do Conselho Municipal Alimentar;

 Participação nas reuniões do Conselho Municipal da Mulher;

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

 Elaboração de currículos para os que necessitam;

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

Na sede Casa Santa Marta foram realizados 224 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 308 almoços, 243
marmitas para o jantar. Além disso, foram oferecidos 61 banhos com a intenção de
trazer  de volta  a  dignidade que os cuidados conseguem. Para a República  foram
fornecidas 142 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, sendo que desta maneira a cozinha é utilizada apenas nos
finais de semana para a elaboração das refeições.  
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Iracilda R. Araujo de Sousa Mª de Fátima M. C. Maciejezack

Psicóloga Assistente Social
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