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Relatório Psicossocial de Setembro/2018
República

O projeto República, com capacidade para dez pessoas, é destinado a atender adulto

do  sexo  masculino,  possibilitando  gradual  autonomia  e  dependência  dos  seus

moradores. 

Ao  analisar  a  maneira  como  conduzem  as  suas  vidas  diante  da  luta  pela

sobrevivência, busca-se compreender o cotidiano, bem como seus sonhos, medos e

expectativa pela sobrevivência,  o  que eles tem de enfrentar  e em que se apoiar,

levando-se  em consideração  a  teia  de relações  em que  estão  envolvidos.  Dentro

dessa expectativa, verifica-se qual impacto que sua vida na rua lhes causou. 
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Elvis  Aparecido  dos  Santos  Gonçalves  –  Começou  trabalhar  como  auxiliar  de
expedição no Centro de Logística do Supermercado Boa, localizado no bairro da Vila
Hortolândia. Encontra-se organizado e está se mantendo em sobriedade. Possui um
perfil individualista, se isolando no quarto para manusear seu notebook e só colabora
com a dinâmica da república quando solicitado. Pretende voltar a fazer faculdade se
passar  na  experiência.  Não  participa  do  grupo de  apoio  da  Casa  Santa  Marta  às
segundas-feiras,  mas  participa  das  reuniões  realizadas  na  república.  Atendimento
psicossocial duas vezes por semana. 

Fernando Oliveira Martins – Individualista, possui um perfil atrevido e desafiador.
Essa sua postura também se reflete nas suas atitudes dentro da república, sempre
optando em ficar deitado ao invés de colaborar nas atividades de trabalho aos finais
de semana. Não se interessa nas atividades diárias da casa e só faz aquilo que lhe é
designado.  Treina tênis  de mesa em Caieiras às  terças e quintas-feiras e trabalha
como aprendiz em um hotel em São Paulo. Não participa do grupo de apoio da Casa
Santa  Marta,  mas  participa  das  reuniões  realizadas  na  república.  Atendimento
psicossocial duas vezes na semana.

Flávio Donizeti Moreira – Iniciou na república em 25 de setembro encaminhado pela
Casa de Passagem. Trabalha num canil localizado na Vila Progresso, trabalhando em
torno de doze horas por dia, além de trabalhar aos sábados e domingos, sem registro
em Carteira Profissional. Alega não consumir substâncias psicoativas, mas ter feito
uso  abusivo  de  álcool;  diz  estar  em  abstinência.  Possui  um  perfil  tranquilo,  está
sempre quieto, adaptando-se à rotina da casa. Atendimento psicossocial duas vezes
na semana.

José Aparecido Silvestroni – O sr. Silvestroni está fazendo uso abusivo de álcool. Não
adere a nada do que lhe é proposto, deixou de ir ao CEAD e ao grupo de apoio da
Casa  Santa  Marta,   não  paga  a  república desde  o  começo  do  ano,   além  de  não

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

colaborar com a rotina de trabalho dos finais de semana e nem fazer a faxina no dia
da sua escala. Diante destes acontecimentos, seu caso foi levado para a reunião da
rede de assistência, ficando acertada a troca de equipamento para o mesmo. Desta
maneira, voltou para a Casa de Passagem no dia 25 de setembro. 

José  Roberto  Pereira  Leite  –  Encontra-se  muito  cansado  por  conta  da  rotina
exaustiva de trabalhar em São Paulo, tendo de levantar muito cedo e chegar muito
tarde. Relaciona-se muito bem com todos os moradores da república, colaborando
com toda a dinâmica de trabalho dos finais de semana. 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  e  providenciando  a
segunda  via  de  seus  documentos.  Está  tentando  diminuir  o  uso  das  substâncias
psicoativas de que faz uso. Possui um temperamento difícil e uma inquietude muito
grande.  Procura colaborar  com a rotina de trabalho da república,  cozinhando nos
finais de semana. Eventualmente participa do grupo de apoio da Casa Santa Marta,
mas participa ativamente das reuniões realizadas na república e das reuniões dos
Narcóticos Anônimos realizadas mensalmente na república. Atendimento psicossocial
duas vezes na semana e com a psicóloga diariamente com objetivo de baixar o nível
de ansiedade.

Rafael  de Jesus Costa Rodrigues –  Está trabalhando como auxiliar  de peixaria  no
supermercado Tauste no horário das 13:00 às 22:00 horas de segunda a sábado. Por
conta desse fato, as técnicas procuram ficar até mais tarde para encontrá-lo, além de
irem no período da manhã para fazer atendimento psicossocial. Apesar de há muito
tempo não fazer uso de substâncias psicoativas e nem de bebida alcoólica, teve uma
recaída ao sair num final de semana com outro morador da república, o que o levou a
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faltar do trabalho no dia seguinte e consequentemente levar uma advertência, mas
se tratou de um fato isolado. Colabora com a dinâmica de trabalho da república aos
domingos. 

Rogério da Silva – Está desempregado e não demonstra atitude alguma de procurar
emprego.  Trabalha  esporadicamente  como  garçom  free-lancer.  Possui  um  perfil
acomodado, introspectivo, colabora na dinâmica de trabalho dos finais de semana da
república, fazendo a despesa semanal. Não faz uso de substância psicoativa e nem de
bebida alcoólica e não participa do grupo de apoio da Casa Santa Marta, apenas das
reuniões realizadas na república. Atendimento psicossocial duas vezes por semana. 

Roque Júnior Pedroso –  Continua trabalhando no horário das 14:00 às 22:00 horas
de  segunda  à  sexta-feira  e  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  setembro  a  República  participou  de  reunião  com  os
Narcóticos Anônimos, fruto de parceria firmada.
As técnicas participaram no dia 27 de setembro do 1º Seminário do Terceiro Setor
realizado no CIESP de Jundiaí.
Reuniões  semanais  para  discussão  da  limpeza,  organização  e  construção  da
autonomia financeira na elaboração das compras de mercado.

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

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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