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Relatório Psicossocial de Julho/2018
República

Elvis  Aparecido  dos  Santos  Gonçalves  –  Elvis  ficou  novamente  desempregado
quando  terminou  seu  período  de  experiência;  a  firma  alegou  que  não  apareceu
nenhuma vaga, pois ele estava cobrindo férias dos funcionários. Logo em seguida a
este fato, Elvis teve outra recaída, mas foi apenas uma única vez. Agora fez inscrição
para um concurso público, comprou as apostilas e está estudando muito. Paralelo a
isso,  atualizou  seu  currículo  e  está  procurando  outra  colocação  no  mercado  de
trabalho. O fato de ficar desempregado frustrou sua expectativa de sair da república.
Atendimento psicossocial duas vezes por semana. 

Fábio de Oliveira Paulino – Fábio voltou a fazer contato com sua família, moradora
em Várzea Paulista, passando alguns finais de semana na casa de seus pais. Nos dias
20, 21 e 22 de julho participou de um retiro da igreja católica junto com seus pais e
em seguida voltou definitivamente para a casa de sua família. Desta maneira, deixou
a república no dia 23 de julho, com o compromisso de continuar participando do
grupo de apoio da Casa Santa Marta às segundas-feiras à noite e também continuar
seus estudos na Argos.  

Fernando Oliveira Martins – Continua trabalhando como aprendiz num hotel em São
Paulo, levantando às 3:30 horas da manhã para pegar o primeiro trem às 4:00 horas e
também treinando tênis de mesa em Caieiras às terças e quintas-feiras. Participa das
reuniões realizadas na república e às vezes do grupo de apoio da Casa Santa Marta,
mesmo não fazendo uso de substâncias psicoativas nem de bebidas alcoólicas. Possui
um perfil questionador e colabora com a dinâmica de serviço da república aos finais
de semana, ajudando nas compras e no almoço. Atendimento psicossocial duas vezes
na semana.
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Jonas  Machado –  Jonas  não está  trabalhando  e  nem procurando  uma colocação
mesmo informalmente mas sai toda a manhã da república e retorna no final da tarde.
Não está arcando com as despesas e durante todo o tempo fque está na república ica
deitado e no celular. Possui um perfil vitimizador, mentiroso, queixoso, manipulador
e intrigueiro; possui dificuldade de higiene pessoal mesmo sendo orientado todos os
dias, porém afronta as técnicas com a postura fria e calada sem mudar sua postura.
Voltou a fazer contato com sua família e está tentando voltar a morar com sua mãe.
Atendimento psicossocial duas vezes na semana.

José Aparecido Silvestroni – Trabalha como garçom free-lancer na Choperia Telhado
às sextas-feiras e aos sábados e não está arcando com sua parte nas despesas da
república, pois alega que seu patrão lhe dá apenas R$ 20,00 por semana. Voltou a
fazer uso abusivo do álcool. Continua fazendo tratamento no CEAD, participando do
grupo de apoio às segundas-feiras na Casa Santa Marta e das reuniões realizadas na
república. Atendimento psicossocial duas vezes na semana. 

José Roberto Pereira Leite –  Está trabalhando numa obra em São Paulo perto do
Aeroporto de Congonhas. Por esse motivo, levanta às 3:30 horas para pegar o trem
às 4:00 horas da manhã e só retorna à república em torno das 21:00 horas.  Está
demonstrando muito cansaço e tentando um local perto da obra para ficar durante a
semana e retornar à república apenas nos finais de semana. Mesmo assim, participa
das  reuniões  da  república  e  colabora  com  a  dinâmica  de  trabalho  aos  finais  de
semana. Possui um perfil introvertido e observador,  cooperativo relaciona-se bem
com todos. Atendimento psicossocial duas vezes na semana. 

Paulo Felipe Costa de Oliveira – Trabalha como cozinheiro no restaurante Detroit no
Maxi Shopping, agora com registro em Carteira Profissional. Faz uso de substâncias
psicoativas e costuma passar as noites de folga fora da república por conta do uso.
Demonstra ter um temperamento muito difícil e uma inquietude muito grande por
estar  no  uso  da  cocaína  e  álcool.  Participa  das  reuniões  realizadas  na  república
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quando seu horário permite. Atendimento psicossocial duas vezes na semana depois
que chega do trabalho e com a psicóloga diariamente com objetivo de baixar o nível
de ansiedade.

Rafael  de  Jesus  Costa  Rodrigues  –  Está  desempregado,  procurando  emprego
obstinadamente, aceitando todos os “bicos” que aparecem, inclusive se oferecendo
para fazer a faxina dos outros moradores da república em troca de dinheiro para
poder pagar sua parte na república e custear seu cigarro. Não faz uso de substâncias
psicoativas e nem de bebida alcoólica e colabora em todas as dinâmicas de trabalho
da república, fazendo compras e ajudando a preparar as refeições. Mantém um forte
vínculo com sua família no Ceará e costuma conversar diariamente com ela.  Está
pensando  em  voltar  para  o  Ceará  se  não  encontrar  trabalho  em  Jundiaí  ou  na
redondeza. Participa das reuniões realizadas na república. Atendimento psicossocial
duas vezes na semana.

Rogério da Silva – Está desempregado desde a metade do mês e voltou a procurar
emprego na sua área, ou seja, como garçom, alegando que é o que sabe e o que
gosta de fazer, mas não descartando nenhuma outra possibilidade. Apesar de possuir
um perfil  introspectivo,  se  mostra  mais  solto  e  adaptado  à  rotina  de  reuniões  e
trabalho, colaborando nas compras da república. Costuma ir para a igreja aos finais
de semana.  Não participa  do grupo de apoio  da  Casa  Santa  Marta.  Atendimento
psicossocial duas vezes por semana. 

Roque Júnior Pedroso – Continua trabalhando 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  república  duas  vezes  por  semana  no  período  da  de  manhã  para  fazer
atendimento psicossocial. Por este motivo, não participa do grupo de apoio da Casa
Santa Marta e nem das reuniões realizadas na república. 
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Atividades Extras desenvolvidas

Na segunda quinta-feira de julho 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. 
A assistente social ficou de férias no período de 11 a 20 de julho e a psicóloga de 26
de julho a 04 de agosto.

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

Coordenadora e Psicóloga Assistente Social
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