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Relatório Psicossocial do mês de Maio/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.

 Daniel  Sá  Barros Lima Oliveira –  Ficou  desempregado logo após sua entrada na
república e está à procura de emprego. Relata vontade de fazer faculdade de música.
Com auxílio das técnicas, voltou a fazer contato com sua irmã, que mora na cidade de
Ibirá, na região de São José do Rio Preto.

Fábio  de  Oliveira  Aleksa –  Depois  de  conseguir  emprego  registrado  na  área  de
montagem  industrial,  Fábio  optou  por  morar  numa  pensão,  devido  à  sua  grande
dificuldade de seguir regras. Mas se encontra organizado e bem. Deixou a república em
21 de maio de 2017.

Fábio de Oliveira Paulino – Iniciou na república em 16 de maio de 2017 encaminhado
pelo SOS.  Trabalha numa assistência técnica de refrigeração localizada à rua Torres
Neves, como ajudante geral.
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Fagner Ribeiro Gomes  –  Encontra-se  em  sobriedade,  participando  das  missas  e
trabalhando no Parque Wet’n Wild,  onde se destaca pelo excelente trabalho que está
realizando. 

Felipe Alexandre Pedroso Fischer – Após retornar à república no último dia de abril,
Felipe  relata  ter  sido  convidado por  um membro da Igreja  Batista,  que ele  freqüenta
assiduamente, para ir morar em sua casa no bairro de Santa Gertrudes. Após conversa
com as técnicas, que o alertaram que estava pela segunda vez agindo por impulsividade
e ciente de que não teria uma terceira oportunidade, o mesmo deixou a república em 02
de maio, permanecendo apenas dois dias.

Gean Aparecido Souza Casaes dos Santos – Perdeu seu emprego na Beta Clean e de
uma maneira inesperada deixou a república no dia 08 de maio de 2017, sem ao menos
comunicar sua decisão às técnicas. Não se tem notícias de seu paradeiro.

Sandro Alves Soares – Está se organizando, guardando dinheiro e participando de todas
as atividades propostas. Trabalha no Parque Welt’n Wild e participa aos domingos dos
cultos da Igreja Plenitude. 

Sebastião  Emídio  da  Silva –  Iniciou  na  república  em  04  de  maio.  Trabalha  como
pedreiro numa obra na Vila Hortolândia. Mantém bom vínculo com sua irmã que mora em
São Paulo. Bebe de maneira compulsiva e está encontrando dificuldades em conviver
com os moradores mais jovens e com os que estão em sobriedade. 

Wesley  Moreira  dos  Santos –  Aderiu  muito  bem  ao  projeto.  Encontra-se  bem
organizado. Possui bom vínculo com as técnicas e com os monitores. Freqüenta a Igreja
Plenitude aos finais de semana.  
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Atendimento Pós República
Angelo  Roberto  Batista –  Terminou  o  Ensino  Médio  e  está  encontrando  grande
dificuldade de encontrar emprego. Freqüenta a instituição para fugir da solidão da pensão
e participa do grupo de apoio às segundas-feiras à noite. Fez inscrição para o vestibular
da FATEC, pretendendo cursar Logística.

Luis Fernando Fantini Dias – Está morando numa pensão e trabalhando na vidraçaria
onde trabalhava antes de ir para a comunidade. Faz suas refeições na entidade e solicita
as técnicas em todas as suas dificuldades.

Paulo Henrique Correia – Está trabalhando, sua namorada está grávida 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 Maio/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 -  Embora não faça parte do grupo de convivência, recebe
acompanhamento  das técnicas e  participa  de todas as  atividades desenvolvidas.  Faz
acompanhamento  regular  no  AMI  (Ambulatório  de  Moléstias  Infecciosas),  pois  realiza
tratamento de TB. Necessita da entidade para contato com as unidades de saúde e para
o uso de medicação.

João Fernandes Moraes – Estabeleceu-se vínculo com as técnicas, buscando resolver
seus problemas de documentação para possível aposentadoria, pois rompeu os vínculos
com esposa e filhos. Mora com uma irmã e não possui renda.

José Antonio Alves Neto - continua em tratamento no CEAD e freqüentando as reuniões
nos Alcoólicos Anônimos.  

José Cícero  dos  Santos  –  Organizou-se  e  trouxe  a  esposa do  estado  de Alagoas,
alugou um cômodo e através da entidade conseguiu mobiliá-lo.
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Luiz  Ferreira – As técnicas estão em busca de um laudo medico,  através da saúde
mental, para ver se se consegue um benefício, pois sobrevive apenas do bolsa família e
de venda de produto reciclável.

Manuel Batista do Nascimento - Apesar de sua limitação física por conta da idade e de
sua  saúde  debilitada,  tem  comparecido  assiduamente  na  entidade  e  solicita  o
acompanhamento das técnicas para exames e consultas médicas. Percebe-se que seu
vínculo com as técnicas tem aumentado significantemente.

Marco Antonio Nappa - Encontra-se internado em estado grave no Hospital São Vicente
de Paulo.

Mário Ferreira da Cunha – Após várias visitas à pensão onde reside, voltou a freqüentar
com alegria o grupo e as atividades propostas. Percebeu-se que estava em depressão
desde mês de fevereiro e seu caso teria agravado se não houvesse acompanhamento
constante e contínuo.

Roberto Ferrari – Está conseguindo manter o asseio de seu cômodo, assim como de sua
higiene pessoal. Tem um bom vínculo com as técnicas e as solicita em todas as suas
necessidades.

Severino Ramos do Nascimento - Retornou para o Abrigo CTEC, no bairro Morado das
Vinhas, porém ainda não deixou de freqüentar a entidade.

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
estabelecido com as técnicas, mas encontra resistência em cuidar de sua saúde.

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 (05);

 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;
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 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  (02),  a  hospital  (02)  e  a  comunidades
terapêuticas (02). 

 

Na sede Casa Santa Marta foram realizados 176 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 233 almoços, 158 marmitas para o
jantar. Além disso, foram oferecidos 178 banhos com a intenção de buscar e trazer de
volta a dignidade que os cuidados conseguem. Para a República foram fornecidas 152
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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