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Relatório Psicossocial do mês de Junho/17

República
Através das informações recebidas com as atividades desenvolvidas pelas técnicas, o
grupo teve a oportunidade de esclarecer medos, mitos e questionamentos em relação à
sua situação, sendo isso muito positivo. As atividades também geram muito aprendizado,
tanto profissionalmente como pessoalmente, em função dessa interação e relação intensa
que  se  tem  com  os  republicanos.  Os  participantes  enfatizam  a  importância  da
psicoeducação para a questão do tratamento da dependência química. Esta consideração
pode  ser  observada  nos  encontros  realizados,  aonde,  através  da  explicação  simples
sobre  alguns  conceitos  da  dependência  química,  os  participantes  iam  expondo  suas
experiências, demonstrando integração entre eles e devolveram auto-crítica assim como
estratégias  para  se  manter  na  sobriedade  e  conseqüentemente  manter  sua  vida  na
sociedade.

 Artur Emílio Alves – Iniciou na república em 12 de junho, encaminhado pelo Centro
Pop. Faz curso técnico de meio ambiente na ETEVAV. 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.

Daniel  Sá  Barros  Lima Oliveira – Após  se  reaproximar  de  sua  irmã,  via  facebook,
moradora na cidade de Ibirá, esta o convidou a ir morar com ela e já com emprego de
cortador de cana garantido até o final do ano, pois esta é época de safra. Como ainda
estava desempregado, Daniel optou por ir. Deixou a república no dia 06 de junho.

Eduardo Sena Ferreira – Iniciou na república em 12 de junho, encaminhado pelo SOS.
Trabalha  como  polidor  de  carros  numa  firma  terceirizada  dentro  da  concessionária
Renault. Prestativo, participa ativamente das reuniões realizadas na república.
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Elvis  Aparecido  dos  Santos  Gonçalves  – Iniciou  na  república  em  12  de  junho,
encaminhado pelo SOS. Está na sobriedade, trabalhando com seu tio, organizado e com
dinheiro  guardado  na  poupança.  Pretende  cursar  a  faculdade  de  Serviço  Social  no
segundo semestre, num curso à distância.

Fábio de Oliveira Paulino – Está desempregado e procurando emprego obstinadamente.
Participa do grupo de apoio para dependentes químicos que é realizado às segundas-
feiras na Casa Santa Marta. Introspectivo, mantém bom vínculo com as técnicas e com os
demais moradores da república.

Fagner Ribeiro Gomes – Encontra-se em sobriedade, participa das missas, trabalha no
Parque  Wet’n  Wild,  participa  ativamente  do  grupo  de  apoio  e  das  reuniões  que  são
realizadas na república.  

José Aparecido Silvestroni –  Iniciou na república em 20 de junho, encaminhado pelo
Abrigo do CTEC. Alcoolista, bebe diariamente. Trabalha numa padaria na avenida Jundiaí
e apesar de sua idade (60 anos), possui bom relacionamento com os demais moradores
da república.

José Pereira de Brito – Iniciou na república em 02 de junho, encaminhado pelo Abrigo
CTEC. Trabalha com ajudante geral numa marmoraria na Vila Rio Branco. Não faz uso de
drogas ilícitas e nem de bebida alcoólica. Participa das missas aos domingos e sempre
está pronto para ajudar no que for necessário. Tem bom vínculo com as técnicas e com
os demais moradores da república.

Paulo Henrique Correia – Retornou à república em 20 de junho por estar passando uma
fase muito difícil. Sua namorada deu à luz um menino e por estar desempregado, Paulo
não tem condições de alugar um lugar para eles morarem; sua namorada voltou com o
filho para a casa de seus pais e Paulo pediu para ficar na república até encontrar um
emprego e ter  condições de pagar  aluguel.  O coordenador do Centro Pop abriu uma
exceção e autorizou a ida dele para a república. 

Sandro Alves Soares – Encontra-se em sobriedade,  trabalha no Parque Wet’n Wild,
participa do grupo de apoio,  está se organizando, guardando dinheiro e participa aos
domingos dos cultos da Igreja Plenitude. Possui bom vínculo com as técnicas.
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Sebastião Emídio da Silva – Devido às dificuldades encontradas em conviver com os
demais moradores da república, às dificuldades de cumprir as regras e dificuldade em
manter-se sóbrio, o Sr. Sebastião optou por voltar para São Paulo e morar com sua irmã,
com quem mantém um bom relacionamento e lá procurar emprego. Deixou a república
em 12 de junho

Wesley  Moreira  dos  Santos – Encontra-se  em  sobriedade,  organizado,  guardando
dinheiro.  Trabalha num açougue em Várzea Paulista.  Possui  um bom vínculo com as
técnicas, a quem recorre em todas as dificuldades. Freqüenta a Igreja Plenitude aos finais
de semana.  

Atendimento Pós República
Angelo Roberto Batista – Está desempregado desde o início do ano e até o momento
não conseguiu uma colocação, por isso está deprimido e com muito medo do futuro, pois
seu dinheiro está acabando. Frequenta a entidade para fazer suas refeições e para fugir
da solidão da pensão. Está sempre disposto a ajudar quem dele necessita.

Luis  Fernando  Fantini  Dias – Está  morando  numa  pensão  e  trabalhando  numa
vidraçaria. Faz suas refeições na entidade e solicita as técnicas em todas as suas dificuldades.

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 Junho/2017

Grupo de convivência
     Os cuidados de um idoso também é falar abertamente com eles para saber quais são
as  suas  vontades  e  necessidades.  Exploramos  todas  as  opções,  desde  ficar  bem
sozinhos, e a necessidade de possuir uma casa e considerar a opção de um lar. Assim
como vigiar e cuidar da saúde de um idoso é fundamental. Quer tenham ou não alguma
doença ou problema de saúde, os participantes do grupo devem ser vigiados de perto:
para assegurar-se que fazem uma dieta alimentar equilibrada, que bebem muita água e
que não descuidaram de seus medicamentos diários. Conscientizamos a necessidade de
acompanhá-los  ao  médico,  bem  como  ter  cópias  da  sua  história,  exames  e
medicamentos.  A companhia física, o carinho e uma boa conversa é o melhor presente
que pode dar a um idoso que, com a sua experiência de vida, tem sempre histórias para
contar. Para, além disso, é importante mantê-los par das notícias do seu círculo pessoal e
até do mundo, para que não sintam que estão a ser esquecidos, simplesmente porque já
são “velhos” e “não vão entender”.
 

Célio Aparecido Carvalho –  Frequenta a entidade diariamente, participa de todas as
atividades e oficinas. Alcoolista, faz tratamento de Tb no AMI, recebe acompanhamento
das técnicas e necessita da entidade para contato com as unidades de saúde e para o
uso de medicação. Faz sua higiene pessoal e suas refeições na entidade.

João Fernandes Moraes – Guardador de carros no entorno da entidade, até o momento
não apresentou a documentação necessária para possível  aposentadoria.  Possui  bom
vínculo com as técnicas e almoça diariamente na entidade.

José Antonio Alves Neto –  Faleceu em 11 de junho, vítima de um infarto fulminante.

José Cícero dos Santos –  Mesmo morando numa casa juntamente com sua esposa,
continua fazendo suas refeições e sua higiene pessoal diariamente na entidade.
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Luiz  Ferreira – As técnicas estão em busca de um laudo médico,  através da saúde
mental,  pois  o  mesmo  sobrevive  apenas  do  Bolsa  Família  e  de  venda  de  produto
reciclável. Possui forte vínculo com as técnicas, necessita da orientação delas para se
manter limpo e asseado e participa de todas as atividades desenvolvidas na entidade.

Manuel  Batista  do Nascimento –  Comparece assiduamente  na entidade,  apesar  da
idade  avançada  e  da  saúde  debilitada.  Solicita  a  companhia  das  técnicas  para  as
consultas  médicas que realiza.  Mantém bom vínculo  com os demais  participantes  do
grupo.

Marco Antonio Nappa –  Faleceu em 01 de junho após longo período de internação.

Mário Ferreira da Cunha –  Está apresentando constantes episódios de depressão por
conta da solidão por morar numa pensão e principalmente por conta da idade avançada.
Necessita de constantes visitas das técnicas para se manter bem e freqüentar a entidade.

Roberto Ferrari – Comparece na entidade com bastante freqüência, apesar das suas
limitações físicas, para fazer suas refeições. Solicita o auxílio das técnicas em todas as
suas necessidades e procura estar sempre bem asseado.

Severino Ramos do Nascimento –  Frequenta a entidade para fazer  suas refeições,
apesar de estar no Abrigo CTEC, no bairro Morado das Vinhas. 

Sebastião Severino de Moraes – Recebeu alta da comunidade onde faz tratamento e as
técnicas estão em busca de uma pensão, para melhor acomodá-lo. 

Teresa Correia de Lima – Participa assiduamente da entidade, tem um bom vínculo com
as técnicas, mas encontra resistência em cuidar de sua saúde e de participar de algumas
oficinas alegando dor nas mãos.  

Walter Aparecido Buch –  Freqüenta diariamente a entidade, assim como de todas as
atividades e oficinas.
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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 (06);

 Orientação e Encaminhamento para Benefício de Prestação Continuada;

 Reuniões quinzenais da Coordenadora Técnica com a equipe; 

 Participação nas Reuniões do Conselho Municipal Alimentar;

 Participação na capacitação do Projeto Ecoar;

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

 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 (04), a pensões (03) e a comunidades terapêuticas (02). 
 

Na sede Casa Santa Marta foram realizados 170 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 254 almoços, 132 marmitas para o
jantar. Além disso, foram oferecidos 64 banhos com a intenção de buscar e trazer de volta
a  dignidade  que  os  cuidados  conseguem.  Para  a  República  foram  fornecidas  193
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

CRP 06/45953-3 CRESS 51437
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