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Relatório Psicossocial de Junho/2018
República

Elvis  Aparecido  dos  Santos  Gonçalves  –  Elvis  está  trabalhando  como  porteiro  e
prestes a concluir o período de experiência. Por conta disso, já está fazendo planos
para  retomar  a  faculdade  de  Serviço  Social  que  estava  fazendo  quando  ficou
desempregado e não houve mais a possibilidade de efetuar o pagamento. Trocou de
posto de trabalho e está fazendo a escala de 12 x 36; desta maneira ficou mais fácil o
contato, pois trabalha noite sim e noite não. Está se organizando rapidamente. Não
tem feito uso de álcool ou substâncias psicoativas, mas continua sem sair nas suas
folgas  durante  a  semana  sem  o  consentimento  das  técnicas.  Atendimento
psicossocial duas vezes por semana. 

Fábio de Oliveira Paulino –  Fábio voltou a ficar desempregado durante o mês de
junho,  mas no mesmo dia  conseguiu outra  oportunidade,  agora como auxiliar  de
expedição na Universais Indústrias Gerais, serviço temporário e registro pela agência
de empregos, mas com possibilidade de efetivação. Tem feito uso de álcool aos finais
de semana e tem mantido contato com sua família, especialmente com sua mãe, com
quem quer voltar a morar e pede a intervenção das técnicas para esse fim. Continua
estudando  na  Argos  e  participando  das  reuniões  realizadas  na  república.
Atendimento psicossocial duas vezes na semana. 

Fernando Oliveira Martins – Levanta às 3:30 horas da manhã para pegar o primeiro
trem, às 4:00 horas, para trabalhar como aprendiz num hotel em São Paulo. A seu
pedido, continua treinando tênis de mesa em Caieiras às terças e quintas-feiras. Não
faz uso de substâncias psicoativas nem de bebidas alcoólicas. Participa das reuniões
realizadas na república e começa a revelar um lado questionador  que ainda não
tinha sido mostrado. Atendimento psicossocial duas vezes na semana.
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Jonas Machado – Jonas não está conseguindo um ponto para olhar carros, pois alega
que é obrigado a pagar  R$ 50,00 por  dia  para  o responsável  do ponto.  Por  esse
motivo,  não  consegue  arcar  com  as  despesas  da  república.  Possui  um  perfil
vitimizador  ,mentiroso,  queixoso,manipulador  e  intrigueiro;  possui  dificuldade  de
higiene pessoal  onde todos os dias é orientado porem afronta as técnicas com a
postura fria e calada sem mudar sua postura. Atendimento psicossocial duas vezes na
semana.

José Aparecido Silvestroni – Trabalha como garçom free-lancer na Choperia Telhado
às  sextas-feiras  e  aos  sábados.  A  Assistente  Social  e  a  Psicóloga  faziam  visita
semanalmente ao local; após conversa com o proprietário, onde o mesmo propôs
ajudar,  entregando semanalmente  a  quantia  de  R$ 100,00  para  as  mesmas,  pois
alegou saber que o Sr. Silvestroni usava o dinheiro para consumir bebida alcoólica.
Mas  ao  final  do  mês,  quando  a  Assistente  Social  passou  para  retirar  o  dinheiro,
conforme o combinado, o proprietário disse que não achava justo que esse dinheiro
fosse diretamente para as mãos das técnicas porque não são elas as funcionárias dele
e  se  recusou  a  continuar  o  combinado.  Depois  disso  e  após  um  período  em
sobriedade, Sr. Silvestroni voltou a receber seu dinheiro e consequentemente à sua
rotina de 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  –  Trabalha  como servente de pedreiro  numa obra  na
Avenida Jundiaí. Não faz uso de substâncias psicoativas e nem de bebida alcoólica.
Participa  das  reuniões  realizadas  na  república  e  possui  um  perfil  introvertido  e
observador,  cooperativo  relaciona-se  bem  com  todos.  Colabora  nas  compras
realizadas aos finais de semana na república. Atendimento psicossocial duas vezes na
semana. 

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

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
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 desde o começo do mês e
procurando emprego  obstinadamente,  aceitando todos os  “bicos”  que  aparecem.
Não faz uso de substâncias psicoativas e nem de bebida alcoólica e colabora em todas
as dinâmicas da república, aceitando inclusive fazer a faxina dos outros moradores
para receber um dinheiro.  Mantém um vínculo muito grande com sua família no
Ceará e costuma conversar diariamente com ela. Participa das reuniões realizadas na
república. Atendimento psicossocial duas vezes na semana.

Rogério da Silva – Trabalha na MRS, empresa de logística que presta serviço para a
Prime, localizada dentro da Foxconn, no bairro dos Fernandes, como ajudante, mas
ainda  não  recebeu  seus  documentos  e  nem  sua  Carteira  Profissional  registrada.
Possui  um  perfil  introspectivo,  coerente  e  diz  se  sentir  bem  junto  dos  outros
moradores  da  república.  Costuma  ir  aos  finais  de  semana  para  a  igreja  e  está
adaptado na rotina de reuniões e de trabalho da república, colaborando nas compras
aos  finais  de  semana.  Não  participa  do  grupo  de  apoio  da  Casa  Santa  Marta.
Atendimento psicossocial duas vezes por semana. 

Roque  Júnior  Pedroso –  iniciou  na  república  no  dia  21  de  junho  de  2018,
encaminhado pela Casa de Passagem de Jundiaí. Trabalha das 14:00 às 22:00 horas
de  segunda  à  sexta-feira  e  nos  finais  de  semana  está  tentando  fazer  o  seu
desligamento na Casa de Passagem de Campinas.

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

Atividades Extras desenvolvidas

Na  segunda  quinta-feira  de  junho  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

Coordenadora e Psicóloga Assistente Social
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