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Relatório Psicossocial de Junho/2019
República

Encontrar um sentido de vida em meio à adversidade é o que nossa população de trabalho busca.
Dar um sentido de vida é considerado um dos mais importantes fatores de proteção diante do
risco à saúde mental, em situações extremas de pressão. Assim, quando saem da rua e vão para
um  convívio  comunitário,  as  dificuldades  aparecem  de  formas  diferentes  do  qual  já  se
apresentaram  anteriormente  nas  suas  vidas;  pressupõe  o  sentido  da  vida  na  superação  de
dificuldades e caracterização dos fatores de risco e proteção associados à interface droga-trabalho
- vida pessoal e sociedade.

A adaptação é o processo através do qual o indivíduo administra suas relações consigo mesmo e
com o ambiente.  Na base do processo adaptativo,  há um indivíduo que aprende a diferenciar
situações positivas e negativas e, ao reagir a elas, percebe sua vida como um projeto.

Logo, a adaptação não é sinônimo de conformismo mas um elemento transformador do ambiente
e de si mesmo, sendo um processo de administração da própria identidade.

A dificuldade de se entender o fenômeno da resiliência está no fato de que todos os recursos
humanos - inclusive recursos dos quais o indivíduo não tem sequer consciência de ser capaz de
mobilizar - estão no enfrentamento da situação adversa.

Diante desses fatores, foram trabalhados, durante o mês de junho, os temas: resiliência, valores,
essência, escolhas, com o filme “Cartas para Deus”, o curta-metragem “O Burro Teimoso” e o
texto “A Construção dos Laços Sociais”.

Alan Cardek de Oliveira Lopes – Iniciou na república em 03 de junho encaminhado pela Casa de
Passagem. Trabalha como pintor em obras. Participa da igreja evangélica, ajudando nos trabalhos
sociais.  Possui bom relacionamento com  os demais moradores e com a equipe técnica,  sempre
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 disposto a colaborar com todas 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. Em virtude do
horário de trabalho não frequenta o Grupo de Apoio da Casa Santa  Marta,  mas frequenta as
reuniões realizadas na república. Introspectivo, procura não 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  – Começou trabalhar como auxiliar de pedreiro mas só é chamado
quando  surge  algum  serviço,  o  que  faz  com  que  não  consiga  se  estruturar  financeiramente.
Continua  procurando  um  emprego  fixo.  Mantém  um  bom  relacionamento  com  os  demais
moradores da república e tem colaborado nas compras e nas tarefas diárias. 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 –  Trabalha  como  cozinheiro,  prestando  serviço  na  cervejaria  Cavok.
Afirma não fazer uso de álcool ou de drogas. Espontâneo, alegre, tem um ótimo relacionamento
com os demais moradores. Aos finais de semana permanece na república manuseando 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.  Possui  um  perfil  reservado  mas  tem  bom
relacionamento  com  os  demais  moradores  e  com  a  equipe  técnica,  a  quem  demonstra  ter
confiança. 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  espera para  iniciar  as  reuniões.
Atendimento psicossocial três vezes na semana.
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Paulo Henrique Correia – Continua trabalhando numa madeireira, agora com registro em Carteira
Profissional. Suas atitudes na república continuam indiferentes, procurando se isolar dos demais
moradores  e  só  participa  das  reuniões  realizadas  na  república  quando  chamado  pela  equipe
técnica, mas mesmo assim permanece calado e só responde quando questionado; se recusa a falar
de si e de seus problemas. Demonstra estar em uso excessivo de drogas. A psicóloga detectou um
quadro depressivo e por conta disso seus atendimentos psicossociais são diários. 

Rodrigo Cardoso da Silva – Continua vendendo balas nos terminais da Vila Hortolândia e do Cecap
e comenta não poder trabalhar com registro em carteira profissional por ainda estar com uma
pendência na justiça. Está cursando o Ensino Médio na Argos e está conseguindo se organizar
financeiramente, já tendo uma quantia de dinheiro guardada com as técnicas. Usuário de drogas,
faz tratamento no CEAD e, em conjunto com as técnicas da república, trabalha-se sua redução de
danos,  mas  mesmo  assim  observou-se  estar  na  fissura  para  uso  do  crack.  Tem  bom
relacionamento  com  os  demais  moradores  da  república  e  participa  ativamente  das  reuniões
realizadas. Atendimento psicossocial três vezes na semana ou quando necessário.

Valdir Ricardo dos Santos Pereira – iniciou na república em 26 de junho de 2019, encaminhado
pela Casa de Passagem. Trabalha como ajudante de pedreiro embora sua profissão seja vigilante.
Demonstra estar adaptado às regras, à rotina de trabalho e aos demais moradores da república.

Wellington Santana Prainha – Continua trabalhando como auxiliar de limpeza na Beta Clean com
registro em Carteira Profissional. Alcoolista crônico, procurou o CEAD, mas não deu andamento ao
tratamento alegando dificuldade de horário. Interage bem com os demais moradores da república
demonstrando ter prazer em cozinhar nos finais de 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.  
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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.

No dia 03 de junho, o Grupo de Apoio da Casa Santa Marta recebeu a visita das sras. Edilaine e
Kátia  da  Unidade  de  Gestão  de  Assistência  e  Desenvolvimento  Social  –  UGADS;  as  mesmas
participaram das dinâmicas e dos temas desenvolvidos com o grupo e ao final da confraternização.
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No dia 24 de junho, participação das técnicas e dos usuários da república na peça “Ainda” sobre
dependência química no Teatro Polytheama. O evento foi uma realização do Conselho Municipal
de Políticas sobre Drogas (COMAD), em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CMDCA) e apoio da Unidade de Gestão de Cultura (UGC).
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No dia 25 de junho, as técnicas fizeram uma visita domiciliar ao ex-morador da república Wesley
Moreira Santos, que hoje se encontra casado, organizado, morando e trabalhando no município
de Várzea Paulista.

Visita ao sr. José Aparecido Silvestrone no seu trabalho na Choperia  Telhado no dia 30 de junho;
já se havia ido até o local, mas não se obteve êxito.

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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