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Relatório Psicossocial de Novembro/2019
República

Um mês difícil de realizar reuniões, pois houve incompatibilidade com os horários dos
moradores; os atendimentos psicossociais buscaram contribuir para o ato de conhecer
a si  mesmo,  identificar  pontos  fortes  e  os  que precisam de melhoria,  entender  as
emoções para assim  melhor lidar com suas  habilidades. 

Alan Cardek de Oliveira Lopes – Após retomar seu casamento, decidiu alugar uma
casa em Jundiaí para morar com sua ex-esposa e dois de seus filhos, o que deverá
acontecer em janeiro, por conta da transferência de escola de seus filhos e também
quando vence o aviso prévio da sua esposa. Atendimento psicossocial nas suas folgas.  

Gilson Mendes Pereira – Houve grande evolução no seu comportamento, atitudes e
forma  de  pensamento;  possui  dificuldades  de  relacionamento  e  convivência.  Está
organizado e guardando dinheiro. Entrou em contato com sua família retomando os
vínculos. Desde que iniciou na república, em 11 de outubro,  Gilson comentava sua
vontade de retornar a Belo Horizonte para morar próximo a seu pai, de quem sente
muitas saudades, o que aconteceu em 25 de novembro. 

José Roberto Pereira Leite  – Está trabalhando como ajudante numa madeireira no
bairro do Retiro. Mantém contato com sua filha e com a ex-esposa e planeja passar as
festas de final de ano em Taubaté, junto com elas. Não tem participado do Grupo de
Apoio alegando cansaço por conta do trabalho pesado. Atendimento psicossocial três
vezes na semana.  

Kleber Cantuária Júnior – Durante todo o período em que esteve na república, Kleber
foi se organizando para voltar para sua cidade e retomar o comércio de seu pai. Desta
maneira, deixou a república em 24 de novembro.

Paulo  Felipe  Costa  de  Oliveira  –  Reiniciou  na  república  em  27  de  novembro,
encaminhado pelo CTEC 2.
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Reinalto Cezário de Araujo – Iniciou na república em 26 de novembro, encaminhado
pela Casa de Passagem. Trabalha como pedreiro na Construtora Pinheiro.

Wellington Santana Prainha – Deixou a república em 19 de novembro, conforme seu
PIA; foi morar com uma moça na Vila Hortolândia.

William  Munhóz  Neves  –  Continua  trabalhando  na  Indústria  Metalúrgica  Dama,
fazendo  dois  turnos.  Terminou  o  namoro.  Progrediu  nas  suas  atitudes  e
comportamentos,  participando das reuniões realizadas  na república e do Grupo de
Apoio, quando seu horário de trabalho permite, e colaborando com a dinâmica de
trabalho da república. Atendimento psicossocial três vezes na semana. 
 
Atividades Extras desenvolvidas

Reuniões semanais para divisão das tarefas domésticas, limpeza e organização da casa,
pois sempre há muita dificuldade de ajustar esse trabalho; assembleia realizada para
rever regras;

Participação da coordenadora nas reuniões de rede, de saúde, de coordenação e no
conselho de assistência;

Dia 26: Visita da psicóloga Aydil do Ministério Público de Campinas;

Dia 29: Visita do promotor Rafael do Ministério Público de Jundiaí.

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

Coordenadora e Psicóloga Assistente Social
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