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Relatório Psicossocial de Julho/2019
República

Durante esse mês fizemos o exercício de falar sobre as diferenças, escutando o que o outro não
gosta no nosso comportamento, respeitando a sua opinião, argumentando quando necessário,
entendendo os seus medos, diferenças e insegurança,  para que consigamos viver melhor, sem
tantos conflitos.

Adriano  da  Silva  Martins  –  Iniciou  na  república  em  22  de  julho  encaminhado  pela  Casa  de
Passagem.  Viaja  constantemente  a  trabalho,  ficando  muito  pouco  tempo  na  república,
permanecendo fora  inclusive  nos  finais  de semana.  Por  conta  disso só participa  das  reuniões
realizadas na república quando está em Jundiaí  e os atendimentos psicossociais são realizados
também quando ele está em Jundiaí.

Alan Cardek de Oliveira Lopes – Continua trabalhando como pintor de obras, mas sente uma
grande  instabilidade  no  trabalho.  Participa  da  igreja  evangélica,  tendo  começado  um
relacionamento  com  uma  senhora  também  participante  da  mesma  igreja.  Possui  bom
relacionamento com suas filhas que moram em São Paulo, indo visitá-las uma vez ao mês, com os
outros moradores da república e também com a equipe técnica. Está sempre disposto a colaborar
com as necessidades da república, fazendo as compras e ajudando nas tarefas diárias. Participa
ativamente do Grupo de Apoio e das reuniões realizadas na república. Atendimento psicossocial
três vezes na semana.

Almir Cherlles Beserra de Araujo – Encontra-se organizado, trabalhando com registro em Carteira
Profissional.  Possui  traços  de esquizofrenia e  fala  as  mesmas coisas  repetidamente.  Está com
dificuldade de se manter em sobriedade, chegando a ter algumas recaídas nos finais de semana.
Em virtude do horário de trabalho não frequenta o Grupo de Apoio da Casa Santa Marta, mas
chega  a  tempo  de  frequentar  as  reuniões  realizadas  na  república.  Introspectivo,  procura  não
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interagir com os demais moradores, optando por se recolher. Atendimento psicossocial três vezes
por semana ou de acordo com sua necessidade.

José Roberto Pereira Leite – Trabalha como auxiliar de pedreiro, mas só é chamado quando surge
algum serviço, o que faz com que não consiga se estruturar financeiramente, deixando-o muito
deprimido.  Continua procurando  um emprego fixo.  Mantém um bom relacionamento com os
demais moradores da república e com a equipe técnica, sempre colaborando com as necessidades
da república, ajudando nas tarefas diárias e nas compras aos finais de semana. Participa do Grupo
de Apoio e das reuniões realizadas na república. Nos finais de semana sai somente para treinar
para as corridas que participa junto com usuários da Casa de Passagem. Atendimento psicossocial
por no mínimo três vezes na semana. 

Kleber Cantuária Júnior – Está trabalhando como vendedor de planos funerários e desde o início
de seu trabalho está conseguindo cumprir sua meta, começando guardar dinheiro e se organizar
financeiramente com a ajuda das técnicas. Não faz uso de álcool ou de drogas e não tem o hábito
de sair aos finais da semana. Possui bom relacionamento com os demais moradores da república,
mas não costuma colaborar com as necessidades da república, se limitando a cumprir a sua escala
de trabalho. Participa do Grupo de Apoio e das reuniões realizadas na república. Atendimento
psicossocial três vezes na semana.

Marcos Aurélio de Almeida – Iniciou na república em 16 de julho encaminhado pela Casa de
Passagem. Trabalha como operador de máquinas numa empresa terceirizada dentro da fábrica da
Coca-Cola.  Não faz uso de álcool ou de drogas e normalmente permanece na república aos finais
de semana. Tem bom relacionamento com os demais moradores e com a equipe técnica. Possui
um perfil enigmático. Também não costuma colaborar na rotina de trabalho da república, sempre
se  recolhendo  ao  seu  quarto  para  manusear  seu  celular.  Participa  do  Grupo de  Apoio  e  das
reuniões realizadas na república. Atendimento psicossocial três vezes na semana.

Matheus  Silva  Pereira  – Iniciou  na  república  em  17  de  junho,  encaminhado  pela  Casa  de
Passagem. Trabalha no serviço de Abordagem Social. Possui bom relacionamento com os demais
moradores da república e com a equipe técnica. Não participa do Grupo de Apoio por conta de seu
horário de trabalho, mas participa das reuniões realizadas na república, pois a equipe técnica o
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espera para iniciar as reuniões. Usuário de drogas, costuma chegar alterado na véspera de sua
folga e também nas noites em que a saída da república é liberada. Está fazendo tratamento no
CEAD. Atendimento psicossocial três vezes na semana.

Paulo Henrique Correia – Depois de conseguir ser registrado no seu emprego, Paulo começou a
achar que era hora de ir morar perto de seu trabalho e dizia estar procurando dois cômodos no
Jardim Tamoio para trazer sua namorada de Peruíbe para morar com ele.  No dia 08 de julho
arrumou os seus pertences, ligou para a coordenadora dizendo que estava saindo da república,
mas ao contrário do que falava, abandonou o seu emprego e voltou para Peruíbe para morar com
seu pai e ficar perto da sua namorada.

Róbson Luís  Silva de Faria  – Iniciou na república em 03 de julho,  encaminhado pela Casa de
Passagem. Está no uso excessivo de drogas, sendo que no dia em que se mudou para a república
teve uma recaída, permanecendo dois dias nas ruas e quando retornou alegou ter gasto todo o
seu pagamento com drogas, não honrando com seus compromissos para com a república; além
disso, perdeu seu emprego.  Passou todo o mês em busca de nova oportunidade de trabalho.
Possui um perfil introspectivo e cordato; está sempre calado, tem bom relacionamento com os
demais moradores da república e com as técnicas e sempre concorda com o que lhe é proposto;
colabora com a dinâmica de trabalho da república procurando cozinhar para todos aos finais de
semana.  Participa  do  Grupo  de  Apoio  e  das  reuniões  realizadas  na  república.   Atendimento
psicossocial três vezes na semana.

Rodrigo Cardoso da  Silva – Continua vendendo balas  nos  terminais  da  Vila  Hortolândia e  do
Cecap. Encontra-se no uso excessivo de drogas, tendo tido várias recaídas. Por conta disso, pediu
para deixar a república, mas foi dissuadido pelas técnicas. Alguns dias depois chegou à república
acompanhado de uma moça contando que ela tinha sido sua namorada e que deixaria a república
para ir morar com ela no Jardim São Camilo. Levou os seus pertences, mas deixou na república os
seus documentos pessoais e uma parte do dinheiro que tinha conseguido guardar. Na semana
seguinte  voltou  à república  e  levou os  documentos  e o restante  do dinheiro.  Desta  maneira,
deixou a república em 10 de julho.
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Valdir Ricardo dos Santos Pereira – Trabalha como ajudante de pedreiro sem registro em Carteira
Profissional.  Está adaptado à república, sempre disposto a ajudar no que for necessário. Perfil
autoritário,  possui  uma  liderança  nata,  sempre  procurando  impor  suas  opiniões.  Participa
ativamente do Grupo de Apoio e das reuniões realizadas na república. Atendimento psicossocial
três vezes na semana. 

Wellington Santana Prainha – Trabalha como auxiliar de limpeza na Beta Clean com registro em
Carteira Profissional. Alcoolista, bebe aos finais de semana. Mantém bom relacionamento com os
demais moradores da república. Perfil dissimulado, costuma falar o que convém, na tentativa de
convencer as pessoas da sua verdade. Não participa do Grupo de Apoio, mas participa ativamente
das reuniões realizadas na república, sempre procurando ser o centro das atenções. Atendimento
psicossocial três vezes na semana.
 

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.  

Reunião realizada na república a respeito de boas maneiras e práticas saudáveis de convivência,
tais como: nas refeições não ficar sem camisa e não usar boné; não deitar no sofá; tomar cuidado
com o som da televisão.
 
Participação da coordenadora nas reuniões de rede, de saúde, de coordenação e no conselho de
assistência.
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No dia 08 de julho foi feita uma festa surpresa para comemorar o aniversário da coordenadora e
psicóloga Iracilda, do monitor Donizete e do usuário Alan Cardek, preparada pelos moradores da
república.

No dia 09 de julho foi realizada uma visita no Convento São Carlos Borromeu, com a participação
de três moradores da república juntamente com as técnicas e a presidência da Casa Santa Marta.
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No dia 18 de julho os moradores da república prepararam um jantar para a equipe técnica. Esse
momento foi de muita alegria, descontração, socialização e partilha dos alimentos.

No dia 28 de julho a equipe técnica fez uma visita domiciliar ao ex-morador José Pereira Brito, que
hoje mora em dois cômodos na Vila Hortolândia. Hoje ele se encontra trabalhando, organizado e
esperando ansioso pelo final do ano, quando trará sua família, que hoje está no Piauí, para vir
morar com ele aqui em Jundiaí.

Iracilda R. Araujo de Sousa Mª de Fátima M. C. Maciejezack

Coordenadora e Psicóloga Assistente Social
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