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Relatório Psicossocial do mês de Setembro/17
República

Ariosvaldo Santos Andrade – No dia 21 de setembro o sr. Ariosvaldo arrumou seus
pertences e pediu para deixar a república, entendendo (erroneamente) que outro morador
estava  chamando-o  de  mal-caráter,  quando  na  verdade  este  outro  morador  estava
relatando um fato acontecido com seu ex-patrão. A impressão que se teve é de que ele
estava sob efeito de droga. Desfeito este mal-entendido, Sr. Ariosvaldo foi se deitar, mas
quando as técnicas saíram da república, este se levantou e comunicou ao monitor que
estava indo embora, e assim o fez. 

Auritônio Raimundo da Silva – Está trabalhando numa construtora com registro na sua
CTPS.  Alcoolista,  bebe  diariamente  quando sai  do  trabalho,  mas não  causa nenhum
problema  dentro  da  república.  Reservado,  procura  se  manter  isolado  do  grupo,  mas
participa das reuniões realizadas na república e colabora nos finais de semana lavando as
louças enquanto outros moradores preparam o almoço. 

Elvis Aparecido dos Santos Gonçalves – Está desempregado desde a metade do mês
de setembro e isso fez com que o mesmo se desorganizasse e recaísse. Está cursando a
faculdade de Serviço Social na forma EAD e procurando emprego. Participa do grupo de
apoio e das reuniões realizadas com as técnicas na república. Faz tratamento no CEAD.
Deixa a desejar na rotina de trabalho da república.

Fábio  de Oliveira  Paulino – Está  trabalhando numa empresa de ônibus em Várzea
Paulista e muito feliz. Isso fez com que o mesmo voltasse a estudar e está cursando o 8º
ano na Argos. Está se organizando na questão financeira. Procura colaborar na rotina de
trabalho da república, participa do grupo de apoio na Casa Santa Marta e mantém bom
vínculo com as técnicas e com os demais moradores.

José  Aparecido  Silvestroni  –  Voltou  a  trabalhar  na  padaria  de  onde  tinha  sido
dispensado,  pois  seu  patrão  vai  passar  por  uma  cirurgia  e  neste  momento  está
precisando  muito  da  ajuda  do  Sr.  Silvestroni.  Além  disso,  está  trabalhando  numa
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churrascaria à noite aos finais de semana. Continua bebendo diariamente mas mantém
bom vínculo com as técnicas e com os demais moradores da república.  

José Pereira de Brito – Está trabalhando numa marmoraria na Vila Rio Branco. Não faz
uso de drogas ilícitas e nem de bebida alcoólica. Prestativo, colabora com os demais
moradores  preparando  as  refeições  aos  finais  de  semana.  Está  se  organizando
financeiramente para trazer sua esposa e filho que atualmente moram no Nordeste.

Paulo Henrique Correia – Está desempregado e procurando emprego obstinadamente,
pois precisa pagar pensão ao seu filho recém-nascido. Prestativo, colabora nas compras
da república e no preparo das refeições dos finais de semana, mas possui uma grande
resistência em voltar a estudar e a participar do grupo de apoio que a Casa Santa Marta
mantém às segundas-feiras à noite, alegando não fazer uso de drogas e nem de bebida
alcoólica.    

Sandro Alves Soares – Conseguiu colocar uma prótese dentária e esse fato fez com que
elevasse  sua  auto-estima.  Encontra-se  em  sobriedade,  com  os  laços  familiares
restabelecidos, participa do grupo de apoio da Casa Santa Marta e dos cultos da Igreja
Plenitude. É resistente à idéia de voltar a estudar e deixa a desejar na rotina de trabalho
da república. 

Atendimento Pós República
Fagner Ribeiro Gomes – Não deu conta de ficar na sobriedade ao sair da república, e
ficou internado numa clínica  para  dependentes  químicos em Juquitiba,  pelo  convênio
médico. A Assistente Social da Casa Santa Marta o acompanhou na consulta e na viagem
até a clínica e, ao receber alta, a psicóloga da Entidade foi buscá-lo e conseguiu uma
pensão  para  ele  ficar.  Está  afastado  do  emprego  até  31  de  outubro  e  frequenta
diariamente a Casa Santa Marta, aonde faz suas refeições.

Iracilda R. Araujo de Sousa Mª de Fátima M. C. Maciejezack
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Psicóloga Assistente Social

                      CRP 06/45953-3 CRESS 51437

Relatório Psicossocial do mês de Setembro/2017

Grupo de convivência
Aderoalvo José dos Anjos –  Tem muita dificuldade em se expressar e também em
ouvir, pois possui uma deficiência auditiva acentuada, além de ter seqüelas no lado direito
do corpo, o que lhe reduziu a mobilidade. Por esse motivo, sempre se encontra alheio aos
fatos que lhe rodeiam. Alega dificuldades para participar da oficina de artesanato e da
horta, participando apenas do café da manhã e do almoço. 

Célio  Aparecido Carvalho –  Passou  a  frequentar  muito  pouco a  entidade e  é  visto
perambulando pelas ruas da cidade, sempre completamente alcoolizado. 

Edmundo Alves Gonçalves -  Retornou ao grupo de convivência depois de passar sete
meses  numa comunidade  terapêutica.  Está  morando  numa pensão  e  freqüentando  a
entidade,  onde  participa  de  todas  as  oficinas.  Solicita  as  técnicas em todas as  suas
demandas, pois está se sentindo limitado por conta de alguns problemas de saúde 

João Fernandes Moraes –  Depois de muitas tentativas, as técnicas conseguiram com
que o mesmo trouxesse sua documentação, para agora solicitarmos benefício para ele.
Necessita de orientação para a boa convivência com o grupo.

José Carlos de Sordi – Frequenta diariamente a entidade e solicita as técnicas para
todas as suas demandas, pois tem uma grande dificuldade de entendimento. Participa
apenas do café da manhã e do almoço e todas as vezes que é convidado a participar de
alguma oficina, alega estar com pressa por ter um compromisso. 
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Liberato Zambolli – Costuma chegar na entidade para o café da manhã e só vai embora
depois do almoço, participando de todas as atividades e oficinas. Está sempre pronto para
colaborar no que for necessário e em tudo que lhe é solicitado, apesar da sua dificuldade
motora.  

Luiz Ferreira – Sobrevive da venda de material reciclável e do programa Bolsa Família.
Necessita  de  orientação  para  todas  as  suas  demandas,  inclusive  para  sua  higiene
pessoal,  necessitando  de  auxílio  para  o  pagamento  de  suas  contas  e  para  sua
organização financeira. Participa de todas as atividades e oficinas e mantém forte vínculo
com a entidade, com as técnicas e com os demais membros do grupo de convivência.
Está sempre bem-humorado e é muito cordato, colaborando com tudo que lhe é solicitado
e proposto.

Manuel  Batista  do Nascimento –  Comparece na entidade com bastante  freqüência,
apesar  de seus problemas de saúde e da idade avançada.  Mora sozinho,  solicita  as
técnicas para as suas necessidades, especialmente nas suas consultas médicas, mas é
organizado na questão financeira.

Mário Ferreira da Cunha – Comparece diariamente na entidade e participa de todas as
atividades e oficinas. Mantém um bom relacionamento com os participantes do grupo de
convivência e com as técnicas, mas não as solicita para as suas demandas por possuir
grande autonomia.  

Roberto Ferrari – Neste mês pouco compareceu na entidade alegando ter arrumado uma
namorada e estar apaixonado. Mas veio conversar com as técnicas sobre o assunto pois
sempre  as  solicitou  nas  suas  demandas  e  foi  orientado  a  aguardar  antes  de  tomar
qualquer atitude, por ser um relacionamento muito recente.  

Sebastião Severino de Moraes – Foi entrevistado na  Comunidade Mãe Magnificat, que
recebe idosos com problemas de saúde, mas não aceitou sair da comunidade terapêutica
e se transferir para lá, apesar de todos os problemas de saúde que possui, principalmente
na sua mobilidade que está cada vez mais reduzida.  Continua recebendo visitas das
técnicas. 
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Teresa Correia de Lima – Frequenta diariamente a entidade, participando das rodas de
conversa e de outras atividades desenvolvidas aos sábados, mas alega ter dor nas mãos
para não participar do artesanato. Tem bom vínculo com os demais participantes do grupo
de convivência e com as técnicas, mas não as solicita nas suas demandas. Possui perfil
independente, encontra resistência em cuidar de sua saúde.

Walter Aparecido Buch –  Costuma juntar material reciclável e tomar conta de carros,
mas  comparece diariamente  na  entidade  e  participa  assiduamente  da  oficina  de
artesanato. É organizado financeiramente, mas necessita de orientação para se manter
apresentável. Pediu para retomar o tratamento de uma hérnia no umbigo, após faltar a
todos os exames solicitados pelo médico e às consultas que estavam agendadas para
essa finalidade. 

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, Abrigo Santa Marta, SOS e CTEC;

 Reuniões quinzenais para discussão de casos com a rede da saúde;

 Supervisão mensal da Saúde;
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 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 nas reuniões do Conselho Municipal da Mulher;

 Acompanhamento a consultas em UBS, CEAD assim como para recebimento de
benefícios, abertura de contas;

  Elaboração de currículos para os que necessitam.

 Visitas domiciliares (03), a pensões (01) e a comunidades terapêuticas (01). 

Na sede Casa Santa Marta foram realizados 216 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 260 almoços, 142 marmitas para o
jantar.  Além disso,  foram oferecidos 27 banhos com a intenção de trazer  de  volta  a
dignidade que os cuidados conseguem. Para a República foram fornecidas 151 marmitas
para  facilitar  o  manejo  e  a  conservação  dos  alimentos,  visto  que  os  que  lá  residem
possuem horários de trabalho diferentes, dificultando o uso da cozinha e dos utensílios,
sendo que desta maneira a cozinha é utilizada apenas nos finais  de semana para a
elaboração das refeições.  
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