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Relatório Psicossocial de Outubro/2018
República

A  crise  enfrentada  pelo  Brasil  traz  consequências  mais  profundas  no  mercado,
Quando se olha o número de pessoas ocupadas no final de 2017 é pouco menor no
mesmo período de 2014 – eram 92,1 milhões de brasileiros com ocupação contra
92,8  milhões  três anos antes.  O que aumentou com mais  força foi  o  número de
pessoas procurando trabalho (fonte: PND/IBGE).
A taxa de desemprego recuou durante quase todo o ano de 2017, mas o número de
brasileiros trabalhando com carteira assinada vem diminuindo. 
Diante  desse  cenário,  a  república  apresentou  dificuldades,  pois  foi  afetada
diretamente pela crise econômica, visto que a população para a qual trabalhamos
não possui qualificações, sendo obrigados a disputar vagas de auxiliar ou de serviços
gerais com um número elevado de pessoas na mesma situação.
Essa situação trouxe grandes dificuldades para a manutenção da casa assim como
para pagar as contas, além de trazer questionamentos e decisões para como lidar
com os gastos, visto que o número de desempregados foi maior que o número de
empregados.
Tivemos de solicitar à Casa Santa Marta ajuda para pagamento de contas e para a
alimentação de fim de semana.

Elvis Aparecido dos Santos Gonçalves –  Foi chamado para uma vaga de auxiliar de
acesso numa firma, pediu demissão de seu emprego mas sua vaga foi cancelada e
ficou desempregado. Em seguida, conseguiu uma vaga de auxiliar de logística numa
firma terceirizada que presta serviço dentro do depósito das Casas Bahia. Encontra-se
organizado  e  mantendo  a  sobriedade.  Possui  um  perfil  individualista  e  sempre
comenta que ele é a sua melhor companhia.  Colabora com a dinâmica da república
apenas quando solicitado. Não participa do grupo de apoio da Casa Santa Marta às
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segundas-feiras,  apenas  das  reuniões  realizadas  na  república  e  do  grupo  dos
Narcóticos Anônimos na segunda quinta-feira do mês. Atendimento psicossocial duas
vezes por semana. 

Fernando Oliveira Martins – Trabalha como aprendiz num hotel em São Paulo. Possui
um perfil atrevido, desafiador e individualista. Costuma desmentir as pessoas quando
é para seu próprio proveito sem o menor constrangimento. Não se interessa pelas
atividades da república e só faz aquilo que lhe é designado. Treina tênis de mesa em
Caieiras às segundas e quintas-feiras, não participando do grupo de apoio da Casa
Santa Marta, apenas das reuniões realizadas na república. Atendimento psicossocial
duas vezes na semana.

Flávio Donizeti Moreira – Trabalha num canil localizado na Vila Progresso em torno
de  doze  horas  por  dia,  além  dos  sábados  e  domingos  sem  registro  em  Carteira
Profissional.   Não  consome substâncias  psicoativas,  mas  tem feito  uso  de  álcool,
mesmo afirmando  estar  em abstinência.  Possui  um perfil  tranquilo  e  se  adaptou
rapidamente à rotina da república. No dia 24 a proprietária do canil  convidou-o a
morar  numa casa  de  sua  propriedade  ao  lado  do  seu local  de  trabalho  e  Flávio
aceitou o convite, deixando a república no dia 25.

José Roberto Pereira Leite – Continua trabalhando como servente de pedreiro numa
obra perto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Relaciona-se muito bem com
todos os moradores da república. Aos finais de semana colabora com toda a dinâmica
de trabalho da república e também treina para participar das corridas juntamente
com os usuários da Casa de Passagem. Possui perfil observador e introvertido. Por
conta  de  seu  horário,  não  participa  do  grupo  de  apoio  da  Casa  Santa  Marta.
Atendimento psicossocial duas vezes na semana. 

Paulo    Felipe    Costa    de    Oliveira    –    Encontra-se    desempregado.   Possui   um
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temperamento difícil e uma inquietude muito grande. No final do mês de setembro
ficou  alguns  dias  fora  da  república  consumindo  substâncias  psicoativas.  No  dia
primeiro de outubro retornou à república  pedindo uma segunda chance;  foi  feita
uma assembleia e todos os moradores houveram por bem dar a chance solicitada
com o compromisso de que esse fato não mais acontecesse, mas no dia seguinte
Felipe saiu novamente acompanhado de seu padrasto e só retornou no dia 17 de
outubro para buscar os seus pertences. 

Rafael  de Jesus Costa Rodrigues –  Está trabalhando como auxiliar  de peixaria  no
supermercado Tauste  e seu horário de trabalho foi  alterado para 10:00 às 19:00
horas, facilitando sua participação nas reuniões e nos atendimentos psicossociais. O
setor onde trabalha está causando problemas em seus olhos e o médico do trabalho
solicitou mudança de setor, o que não aconteceu até agora. Colabora com a dinâmica
de trabalho da república aos domingos e mantém uma convivência pacífica com os
demais  moradores  por  se  tratar  de  uma  pessoa  que  está  sempre  pronta  para
colaborar.  Não  participa  do  Grupo  de  Apoio  da  Casa  Santa  Marta,  voltando  a
participar, agora que mudou de horário, das reuniões realizadas na república.

Rogério da Silva – Começou a trabalhar como garçom de uma padaria localizada na
Avenida Samuel Martins,  cumprindo o horário das 13:00 às 22:00 horas com uma
folga na semana, geralmente às quintas-feiras, mas faltou do trabalho na primeira
semana alegando que seu uniforme estava sujo. As técnicas o orientaram que este
fato não mais acontecesse, pois desde que está na república trabalhou apenas um
 mês  e  mesmo assim não chegou a  ser  registrado. Possui  um perfil  acomodado,
introspectivo,  colabora  na  dinâmica  de  trabalho  da  república.  Não  faz  uso  de
substâncias  psicoativas  e  nem de bebidas  alcoólicas  e  não  participa  do grupo de
apoio  da  Casa  Santa  Marta,  apenas  das  reuniões  realizadas  na  república  quando
chega do trabalho e também nas suas folgas. Atendimento psicossocial duas vezes
por semana. 
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Roque Júnior Pedroso –  Trabalha numa firma localizada na estrada de Itupeva no
horário 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 manhã para fazer atendimento psicossocial, porém está sempre se esquivando do
atendimento.  Possui  um  perfil  arrogante,  mentiroso  e  manipulador.  Procura  não
colaborar com a dinâmica de trabalho da república, não fazendo nem a faxina no dia
de sua escala. Por conta do horário de trabalho, não participa do grupo de apoio da
Casa Santa Marta e nem das reuniões realizadas na república. Aos finais de semana,
faz uso abusivo de bebida alcoólica.

Atividades Extras desenvolvidas

Na  segunda  quinta-feira  de  outubro  a  República  participou  de  reunião  com  os
Narcóticos Anônimos, fruto de parceria firmada;
De 08 a 22 de outubro a Assistente Social permaneceu em férias;
As  técnicas  participaram  no  dia  24  de  outubro  da  capacitação  a  respeito  das
Inovações e Dúvidas Oriundas da Lei Federal nº 13204 sobre o Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil;
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

CRP 06/45953-3 CRESS 51437
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