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Relatório Psicossocial de Março/2019
República

Durante o mês de março, a proposta desenvolvida foi de que podemos fazer opções
que nos levam a melhorar o nosso EU, que temos escolhas que aumentam nossa
auto-estima e transformam o nosso caráter. O egoísmo e o egocentrismo podem ser
usados  para  o  bem-estar  pessoal  e  para  construir  bons  relacionamentos;  caso
contrário  podem  destruir  suas  relações  e  levar  à  solidão.  Foram  usados,  como
ferramentas, textos reflexivos e trechos dos filmes “Até o último homem” e “Treino
para a vida”.

Cleyton Eduardo da Silva – Tem demonstrado bastante dificuldade em interagir com
os demais moradores da república assim como em seguir as regras. Possui um perfil
desafiador, sempre questionando as falas e atitudes das técnicas. Voltou a consumir
álcool com muita frequência, mas se recusa a ir ao CEAD. Afirma estar trabalhando
numa  firma  de  manutenção,  mas  está  vendendo  água  num  semáforo  perto  da
república. Mantém contato com sua família. Atendimento psicossocial diário. 

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. Tem participado dos treinos de tênis de mesa em Caieiras. As técnicas
tem dificuldade em fazer atendimento, pois o mesmo sempre está as desmentindo e
se contradizendo em relação aos comprometimentos com o seu PIA. Atendimento
psicossocial semanal.
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José Roberto Pereira Leite – Houve uma mudança de comportamento pois o mesmo
tem se apresentado participativo nos 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 casa e
treina para participar das corridas juntamente com os usuários da Casa de Passagem.
Possui  perfil  observador,  introvertido  e  comprometido.  Atendimento  psicossocial
semanal. 

Paulo Felipe Costa de Oliveira  – Apresentou desenvolvimento e amadurecimento
psicossocial  e  comportamental  nas  suas  atitudes.  Vem  crescendo  nas  suas
responsabilidades e aumentando na medida em que percebe que a sua realidade vai
se tornando cada dia melhor e com isso tem se mantido em abstinência e ajudado
financeiramente sua mãe. Folga duas vezes por semana, vai para a casa da mãe que
está morando em Itupeva com o padrasto. Atendimento psicossocial semanal.

Paulo Henrique Correia – Tentativa de suicídio através de corte no pulso; chamou-se
o  SAMU,  quando  foi  detectado  corte  superficial  feito  com  faca.  O  monitor
acompanhou o mesmo até o Hospital São Vicente, pois as técnicas ficaram com o
restante  dos  moradores  da  casa,  que  ficaram desestabilizados  emocionalmente e
também para atender a  Guarda Municipal.  Após esse  episódio,  o  mesmo tem se
mantido  distante,  introspectivo,  mas  participa  das  atividades  da  casa,  porém  em
reunião  não  parece  estar  presente  e  seus  atendimentos  tem  sido  realizados
diariamente. 
 
Rafael de Jesus Costa Rodrigues –  Mantém  instabilidade  emocional  nas  suas
decisões. Continua  trabalhando numa agência de propagandas em Várzea Paulista e
vem mantendo uma inquietude afetiva e dificuldade de manter a solidão. Por isso
aceitou  a  proposta  de  trabalhar  quase  que  ininterruptamente,  à  noite  e  fins  de
semana para manter-se ocupado, porém percebeu-se que distante das técnicas não
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conseguiu guardar dinheiro, pelo contrário, gastou além do necessário com comida e
roupas. Atendimento psicossocial semanal.

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  nas  reuniões  de  rede,  de  saúde,  de  coordenação  e  no  conselho  de
assistência.

Participação no evento de reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Casa Santa
Marta no dia 26 de março na Câmara Municipal de Jundiaí.

Participação no evento do Clube da Lady para aquisição de uma televisão smart de 40
polegadas.

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

Coordenadora e Psicóloga Assistente Social
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