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Relatório Psicossocial do mês de Julho/17

República
 Artur Emílio Alves – Artur não adere às propostas que lhe são oferecidas, não participa
das reuniões realizadas com as técnicas por fazer curso técnico de meio ambiente no
período noturno. Alcoolista, bebe diariamente, fato que o faz destoar dos demais e que
causa  transtornos  com  os  moradores  da  república  que  estão  na  sobriedade  e  são
obrigados a conviver com o forte cheio de álcool que o mesmo exala.

Eduardo Sena Ferreira – Apesar de participar do grupo de apoio às segundas-feiras na
Casa Santa Marta e de fazer tratamento no CEAD, teve algumas recaídas durante o mês.
Por conta desses episódios, faltou do serviço alguns dias, fato que o deixou muito ansioso
por ainda estar no período de experiência. 

Elvis Aparecido dos Santos Gonçalves – Está organizado e na sobriedade. Participa do
grupo de apoio e faz tratamento no CEAD. Participa ativamente das reuniões com as
técnicas e possui um ótimo relacionamento com os demais moradores da república.

Fábio  de  Oliveira  Paulino – Está  obstinadamente  à  procura  de  emprego.  Por  estar
desempregado, encontra-se muito depressivo e as técnicas procuram sempre encorajá-lo
para elevar sua auto-estima. Participa do grupo de apoio na Casa Santa Marta e mantém
bom vínculo com as técnicas e com os demais moradores da república.

Fagner Ribeiro Gomes  –  Necessita  do  auxílio  das  técnicas  para  todas  as  suas
demandas. Encontra-se em sobriedade e aos finais de semana vai às missas. Participa
ativamente do grupo de apoio e das reuniões que são realizadas na república, mas tem
muita dificuldade em lidar com o seu dinheiro.  
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José Aparecido Silvestroni –  Possui muita dificuldade em se manter em sobriedade e
bebe diariamente. Participa do grupo de apoio às segundas-feiras e das reuniões que são
realizadas na república. 

José Pereira de Brito – É prestativo, mantém bom vínculo com os demais moradores da
república e com as técnicas. Está organizado, não faz uso de drogas ilícitas e nem de
bebida  alcoólica,  participa  do  grupo  de  apoio  e  das  reuniões  que  são  realizadas  na
república.

Luis Fernando Fantini Dias – Retornou à república no dia 28 de julho, após decisão em
reunião da rede. Trabalha numa vidraçaria e tenta se manter em sobriedade, apesar das
recaídas. Já está participando do grupo de apoio e já foi encaminhado para tratamento no
CEAD.

Paulo Henrique Correia –  Está trabalhando como pedreiro e procurando se organizar
com o que recebe. Está pagando R$ 300,00 de pensão alimentícia, pois se separou da
mãe de seu filho. Mantém um bom vínculo com as técnicas, colabora nas compras e na
cozinha.  

Sandro Alves Soares – Está organizado, fez tratamento dentário e colocou uma prótese,
o que fez levantar sua auto-estima. Possui um bom vínculo com as técnicas e pensa em
trazer sua família para morarem juntos novamente, já que se encontra em sobriedade
desde o ano passado. 

Wesley Moreira dos Santos – Deixou a república em 19 de julho, por se sentir seguro
para voltar para a sociedade. Continuará participando do grupo de apoio da Casa Santa
Marta às segundas-feiras, seu tratamento no CEAD e também com o auxílio das técnicas.

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 Julho/2017

Grupo de convivência
Aderoalvo  José  dos  Anjos  –  Frequenta  diariamente  a  entidade,  mantém  um  bom
vínculo com as técnicas. Já teve três pequenos AVC’s , o que o deixou com seqüelas no
lado direito do corpo e usa desse motivo para não participar das oficinas, apenas do café
da manhã e do almoço. 

Célio Aparecido Carvalho – Não compareceu na entidade durante todo o mês. 

João Fernandes Moraes – O Sr. João necessita de orientação para o bom convívio com
o grupo de convivência, apesar do bom relacionamento com todos os participantes. 

José Cícero dos Santos – Possui bom vínculo com as técnicas e participa diariamente
do café da manhã e do almoço.  Está organizado financeiramente e mora com a sua
mulher em dois cômodos alugados.

Liberato  Zambolli  –  Iniciou  no  grupo  de  convivência  no  dia  19  de  julho  e  está
perfeitamente adaptado. Sente-se muito à vontade e participa de todas as atividades que
lhe são propostas. 

Luiz Ferreira – Frequenta diariamente a entidade, das atividades e oficinas. Possui bom
vínculo com as técnicas e com todos os participantes do grupo de convivência. Sobrevive
da venda de material reciclável e do programam “Bolsa Família”.

Manuel Batista do Nascimento –  Não participa diariamente do grupo de convivência
devido  à  dificuldade  de  locomoção,  pois  o  mesmo  possui  problemas  respiratórios  e
cardíacos Necessita de acompanhamento para suas consultas por conta de sua idade
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avançada e saúde debilitada. Mantém ótimo vínculo com as técnicas e com os demais
participantes do grupo de convivência.

Mário Ferreira da Cunha –  Está participando diariamente da entidade, onde se sente
muito bem. Participa do café da manhã e do almoço, alega dores nas pernas e nos braços
e assim não participa das demais oficinas. Possui bom vínculo com as técnicas e com os
demais participantes do grupo de convivência.

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

Severino Ramos do Nascimento –  Freqüenta a entidade, apesar de estar no Abrigo
CTEC,  no  bairro  Morada  das  Vinhas,  alegando  não  ter  condições  de  lá  fazer  suas
refeições por conta da distância, pois trabalha como jardineiro autônomo.  

Sebastião Severino de Moraes – Apesar da alta, permanece na comunidade onde fez
tratamento. Recebe visitas 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,
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, tendo uma enorme preferência pela oficina de artesanato. Procura passar o dia
na entidade, e, se não está numa oficina, fica fazendo suas atividades artesanais. Possui
perfil acumulador e está em tratamento por conta de uma hérnia no abdômen e por conta
de um glaucoma. Solicita as técnicas para todas as suas necessidades.
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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, Casa 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 (05);

 Orientação e Encaminhamento para Benefício de Prestação Continuada;

 Reuniões quinzenais da Coordenadora Técnica com a equipe; 
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 Participação nas Reuniões do Conselho Municipal Alimentar;

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

  Elaboração de currículos para os que necessitam.

 Visitas domiciliares (03), a pensões (04) e a comunidades terapêuticas (01). 
 

Na sede Casa Santa Marta foram realizados 191 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 277 almoços, 186 marmitas para o
jantar. Além disso, foram oferecidos 46 banhos com a intenção de buscar e trazer de volta
a  dignidade  que  os  cuidados  conseguem.  Para  a  República  foram  fornecidas  251
marmitas para facilitar  o  manejo e a  conservação dos alimentos  visto  que os que lá
residem  atualmente  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

Psicóloga Assistente Social
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