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Relatório Psicossocial de Janeiro/2018
República

Iniciamos  o  ano  com  uma  assembléia  para  informar  as  mudanças  que
ocorreriam em  2018.  Estavam presentes os moradores: Benilso, Brito, Cícero,
Eduardo,  Elvis,  Fábio,  Paulo  e  Silvestroni,  o  monitor  Fernando  e  a  psicóloga
Iracilda; a assistente social Fátima estava de férias. 
Houve muitas queixas em relação ao horário do monitor, visto que os mesmos
deixam claro que a rua ainda é muito presente dentro de cada um deles;  a
presença do monitor e das técnicas remetem a eles um sentimento de ter para
aonde voltar e para quem se justificar.
Salientamos que o horário do monitor até o dia 31 de dezembro de 2017 era 12
por 36, entrando às 19 horas e saindo às 7 horas da manhã do dia seguinte e
agora ele entra às 22:30 horas e sai às 05:30 horas do dia seguinte, contando
com uma folga semanal. 

Benilso Nogueira Pinheiro Ribeiro da Silva – Recebeu seu pagamento e não
conseguiu administrar seu dinheiro, abandonando assim o projeto no dia 20 de
janeiro. Benilso era coordenador na Missão Belém antes de vir para Jundiaí em
busca  de  emprego  e  após  sua  saída  entramos  em contato  com a  Missão  e
recebemos a informação que o mesmo não voltou para lá.

Cícero Nobre de Oliveira – Encontra-se no consumo de crack assiduamente;
vem passando as noites fora alegando que está trabalhando, porém chega sujo
e  não  passa  o  dia  em  casa.  As  técnicas  estão  tendo dificuldade  de  realizar
atendimento psicossocial  com o mesmo, visto que ele espera o monitor sair
para  retornar  à  república.  As  técnicas  vão  aos  sábados  e  domingos  até  a
república para conversar com ele, mas nem assim conseguem encontrá-lo.
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Denis Jesus de Oliveira - Iniciou na república em 07 de janeiro encaminhado
pelo Cetro Pop. Está trabalhando como pedreiro numa obra no centro da cidade
com  um  horário  que  dificulta  o  encontro  com  as  técnicas;  sendo  assim  as
mesmas estenderam seu horário de trabalho até às 23 horas para poderem
atendê-lo pelo menos uma vez por semana.

Eduardo Sena Ferreira – Permaneceu em sobriedade por quatro meses e estava
há mais de um mês sem conseguir um trabalho, mesmo que informalmente.
Esse fato levou-o a recair novamente e no dia 25 de janeiro optou por fazer um
retiro espiritual na Comunidade Santa Luzia, permanecendo por lá para outra
caminhada e não retornou mais ao projeto. 

Elvis Aparecido dos Santos Gonçalves – Quebrou o pé no dia 21 de janeiro.
Encontrava-se trabalhando informalmente. Diante desse fato, foi realizada uma
visita domiciliar ao pai, buscando a possibilidade dele retornar à família para os
devidos cuidados. Diante das dificuldades que o pai e a madrasta tiveram com
Elvis e com outro filho dependente químico, percebeu-se uma vulnerabilidade
afetiva e  emocional  quando  nos  pediu  desesperadamente para  mantê-lo  no
projeto e juntos buscarmos outra solução. Elvis é comprometido com o projeto,
estava fazendo faculdade de Serviço Social  à distância  e cumprindo seu PIA,
porém ainda não se encontra num trabalho formal. Faz tratamento no CEAD,
participa  do  grupo  de  apoio  às  segundas-feiras  na  Casa  Santa  Marta  e  das
reuniões que as técnicas desenvolvem na república. Atendimento psicossocial
uma vez por semana.

Fábio de Oliveira Paulino – Está à procura de emprego após ser demitido da
Famatur. Ainda se sente injustiçado e se encontra inconformado e deprimido.
Participa  da  dinâmica  da  casa,  das  reuniões  com  as  técnicas;  atendimento
psicossocial uma vez por semana.
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José  Aparecido  Silvestroni –  Alcoolista  crônico.  Trabalha  sem  registro  na
Choperia  Telhado. Não consegue participar das reuniões porque o seu horário
de trabalho não permite. Assim, é realizado atendimento psicossocial nas suas
folgas.

José Pereira de Brito – Não possui dependência química. Comprometido com
seu PIA e com o projeto. Envia dinheiro para sua esposa se manter no Piauí, e
isso faz com que ele não tenha como guardar dinheiro para trazer sua família
para Jundiaí.  Atendimento psicossocial semanalmente.

Paulo Henrique Correia – Restabeleceu os laços familiares, reencontrando o pai
em Peruíbe e foi morar com a sua família. Deixou a república em 30 de janeiro.

Durante o mês de janeiro foi trabalhada, através de vídeos de curta-metragem,
a questão do alcoolismo e suas perdas e ganhos secundários. Também foram
discutidas as dificuldades de se manter a casa em ordem, assim como a limpeza
e higienização de seus pertences.

No dia 25 recebemos a visita das sras. Tânia Beckmann e Solange Vasconcelos,
da UGADS – Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social.

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

Coordenadora e Psicóloga Assistente Social
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