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Relatório Psicossocial de Fevereiro/2019
República

Durante o mês de fevereiro, houve muita dificuldade de relacionamento entre os
moradores da república por conta de divergência de pensamentos e atitudes. Por
conta disso, a equipe técnica trabalhou essa questão, exibindo vídeos motivacionais a
respeito de relacionamento, motivação e trabalho em equipe e provocando debates
e questionamentos entre os moradores da república. A estratégia se mostrou bem
sucedida e o problema contornado.  

Cleyton Eduardo da Silva – Trabalha na empresa JMR como auxiliar de manutenção e
atualmente presta serviço no condomínio Real Park. Mantém contato com sua família
que reside em Jundiaí.  Após conversas com as técnicas e reavaliação do seu PIA,
diminuiu o uso de álcool e de outras substâncias. Possui um perfil desafiador e está
tendo dificuldade em seguir as regras e de conviver com os demais moradores da
república. Participa do grupo de apoio da Casa Santa Marta, mas se recusa a ir ao
CEAD.  Oscila  nas  suas  decisões  em  atendimento  e  em  reuniões.  Atendimento
psicossocial duas vezes por semana ou mais, dependendo da necessidade. 

Fernando Oliveira Martins –  Possui uma grande dificuldade em discernir os temas
propostos nas reuniões, causando distorções no entendimento dos temas. É sempre
muito  crítico  em  relação  ao  que  os  outros  fazem,  porém  muito  imaturo  para
compreender  e  conviver  em  comunidade.  Não  aceita  críticas  e  possui  um  perfil
desafiador, desrespeitador e individualista. Costuma ser manipulador para proveito
de situações. Não tem participado dos treinos de tênis de mesa em Caieiras alegando
cansaço. Até o presente momento tem pago acordos para limpar o seu nome; por
este  motivo  não  tem  conseguido  guardar  dinheiro.  Atendimento  psicossocial
semanal.
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José Roberto Pereira Leite – Permanece com passividade e diante dos problemas e
discussões da casa mantém-se coerente e do lado das técnicas. Relaciona-se muito
bem com todos os moradores da república.  Aos finais de semana colabora com a
dinâmica de trabalho da república e treina para participar das corridas juntamente
com  os  usuários  da  Casa  de  Passagem.  Possui  perfil  observador  e  introvertido.
Atendimento psicossocial uma vez na semana. 

Paulo Felipe Costa de Oliveira – Em meados do ano de 2018 passou quatro meses na
república, porém, por conta do uso de álcool e droga, se desastibilizou e resolveu sair
do projeto, indo para baixo da ponte da Casa de Passagem, onde permaneceu por um
mês,  mas  não  perdeu  o  vínculo  e  nem  o  contato  com  as  técnicas  da  república.
Retornou para a Casa de Passagem e depois para o Abrigo Santa Marta. Conseguiu
um emprego na Transurb,  prestando serviço nos terminais  Central  e Vila Arens e
retornou  para  a  república,  onde  está  perfeitamente  adaptado. Atendimento
psicossocial uma vez por semana.

Paulo Henrique Correia –  Esteve no projeto alguns anos atrás, casou-se, porém se
separou e se desestabilizou. Ficou quatro meses na Missão Belém por não ter para
onde ir; conseguiu um trabalho de servente de pedreiro e nos solicitou uma vaga por
um curto período para se estruturar novamente. Atendimento psicossocial uma vez
por semana. 
 
Rafael de Jesus Costa Rodrigues –  Instabilidade emocional  nas  suas decisões.  No
momento  tem  solicitado  ajuda  para  retornar  à  sua  cidade  natal.  Trabalha  numa
agência  de propagandas  em Várzea  Paulista  e  está  se  organizando  para  deixar  a
república. 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.  Atendimento psicossocial uma vez na
semana.
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Atividades Extras desenvolvidas

Reuniões semanais  para divisão das tarefas domésticas,  limpeza e organização da
casa.  Há  muita  dificuldade  de  ajustar  esse  trabalho,  gerando  conflitos  de
relacionamentos e de convivência, embora o número de moradores esteja reduzido,
mas  ainda  assim  esse  processo  faz  parte  da  construção  da  autonomia,  sendo
fundamental para o crescimento de seus projetos de vida.
 
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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