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Relatório Psicossocial de Dezembro/2018
República

As pessoas em situação de rua se deparam com muitas porta fechadas na busca do 
emprego no mercado de trabalho, por inúmeras razões. Além de passarem por um 
processo de rompimentos de vínculos de suas vidas. Diante de tantos fatores 
complexos, muitas pessoas não permanecem no emprego pois o mercado de 
trabalho está flutuante não permitindo que permaneçam empregados mas que dois 
meses.

Cleyton Eduardo da Silva –  Trabalha como auxiliar de manutenção no condomínio
das Paineiras, próximo à república. Mantém contato com sua família que reside em
Jundiaí, mas pelo seu uso excessivo de álcool não consegue morar com ela. Possui um
perfil desafiador e está tendo dificuldade em seguir as regras e de conviver com os
demais moradores da república. Participa do grupo de apoio da Casa Santa Marta.
Atendimento psicossocial duas vezes por semana. 

Elvis  Aparecido  dos  Santos  Gonçalves  –  A partir  do  momento  em  que  voltou  a
trabalhar e também com a expectativa de ser efetivado no emprego, Elvis mudou
completamente  de  postura,  deixando  de  cumprir  suas  obrigações  para  com  a
república, transgredindo as regras, enfrentando e questionando as técnicas. Mesmo
após vários atendimentos psicossociais suas atitudes não mudaram e o mesmo optou
por  morar  num  cômodo  nos  fundos  do  templo  religioso  que  frequenta.  Desta
maneira, deixou a república no dia 15 de dezembro.

Fernando Oliveira Martins – Continua trabalhando como aprendiz num hotel em São
Paulo. Possui um perfil atrevido, desafiador e individualista. Costuma desmentir as
pessoas quando é para seu próprio proveito sem o menor constrangimento. Participa
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das corridas de rua juntamente com os usuários da Casa de Passagem e treina tênis
de mesa em Caieiras às  segundas e quintas-feiras.  Atendimento psicossocial  duas
vezes na semana.

José Roberto Pereira Leite – Continua trabalhando como servente de pedreiro numa
obra perto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Relaciona-se muito bem com
todos os moradores da república. Aos finais de semana colabora com a dinâmica de

trabalho  da  república  e  treina  para  participar  das  corridas  juntamente  com  os
usuários da Casa de Passagem. Possui perfil observador e introvertido. Por conta de
seu horário,  não participa  do grupo de apoio  da Casa Santa Marta.  Atendimento
psicossocial duas vezes na semana. 

Rafael  de  Jesus  Costa  Rodrigues  –  No início  do  mês  começou a  trabalhar  numa
agência  de propaganda,  mas  como ainda não tinha  conseguido dar  baixa  na  sua
Carteira  de  Trabalho,  pois  não  conseguiu  comparecer  na  data  marcada  para  sua
rescisão, voltou a ficar desempregado. O proprietário da agência foi para a Bahia a
trabalho e afirmou que quando voltasse faria o acerto dos dias trabalhados, mas, ao
contrário, transferiu a firma de lugar e não atende as ligações de Rafael, que ainda
não  conseguiu  contato  com  o  proprietário,  que  não  mais  atende  suas  ligações.
Colabora com a dinâmica de trabalho da república  aos domingos e mantém uma
convivência pacífica com os demais moradores por se tratar de uma pessoa que está
sempre  pronta  para  colaborar.  Passou  as  festas  natalinas  com  sua  família.  Não
participa do Grupo de Apoio da Casa Santa Marta. Atendimento psicossocial duas
vezes na semana.

Rogério da Silva –  Trabalhou numa padaria até a metade de novembro quando foi
demitido. Ficou combinado que acertaria suas contas atrasadas quando recebesse a
rescisão que estava agendada para o dia 14 de dezembro, mas, ao contrário, saiu da
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república no dia 15 de dezembro sem honrar com os seus compromissos e sem se
despedir. A equipe técnica ficou sabendo que o mesmo foi morar fora do Estado. 

Roque Júnior Pedroso –  Trabalha numa firma localizada na estrada de Itupeva no
horário das 14:00 às 22:00 horas de segunda à sexta-feira, chegando na república em
torno da meia-noite. As técnicas vão à república duas vezes por semana no período
da manhã para fazer atendimento psicossocial, porém está sempre se esquivando do
atendimento.  Possui  um perfil arrogante,  mentiroso e manipulador.  Procura não
 
colaborar com a dinâmica de trabalho da república, não fazendo nem a faxina no dia
de sua escala. 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 abusivo de
bebida  alcoólica  e  não  foi  trabalhar  alguns  dias  seguidos.  No  final  do  mês  de
novembro, Roque saiu e não mais retornou à república. Esperou-se até o dia 01 de
dezembro para desligá-lo, acreditando-se na possibilidade de um retorno, o que não
aconteceu.

Atividades Extras desenvolvidas

Na segunda  quinta-feira  de  dezembro  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
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Coordenadora e Psicóloga Assistente Social

CRP 06/45953-3 CRESS 51437
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