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Relatório Psicossocial de Outubro/2019
República

O desenvolvimento do relacionamento intrapessoal é basicamente o ato de conhecer a
si  mesmo,  identificar  pontos  fortes  e  que  precisam  de  melhoria,  emoções  e
habilidades. ... É a busca constante pelo autoconhecimento, autocontrole emocional e
autoestima. Com base nesse contexto foram realizados durante o mês maior número
de  atendimento  individual,  visto  que  tem  havido  muitas  dificuldades  de
relacionamentos interpessoais.

Alan Cardek de Oliveira Lopes – Voltou a se relacionar com sua ex-esposa, mãe de dois
de seus filhos  e planeja alugar  uma casa e trazê-los para Jundiaí.  Continua na sua
rotina diária, mas agora com objetivos claros e definidos. As técnicas costumam fazer
atendimento psicossocial  nas suas folgas.  Mantém-se em sobriedade e em contato
com a família. 

Almir  Cherlles  Beserra  de  Araujo  –  Em  uma  de  suas  recaídas,  Almir  ficou  muito
violento a ponto de pegar uma faca e afrontar o monitor. Seu caso foi levado para a
reunião de rede, que decidiu que sua permanência na república colocava em risco a
integridade física dos demais moradores e da equipe técnica.  Desta maneira, Almir
deixou a república em 21 de outubro, indo morar numa pensão.  

Cássio Pereira da Silva Júnior – Iniciou na república em 08 de outubro, encaminhado
pela Casa de Passagem. No dia 11 deixou a república alegando ir morar com um amigo.

Gilson Mendes Pereira – Iniciou na república em 11 de outubro, encaminhado pela
Casa de Passagem. Vende panos de prato no semáforo e diz receber R$ 80,00 por dia.
Perfil  acomodado,  passa  grande  parte  do dia  na  república  assistindo televisão.  Em
atendimento psicossocial, comenta não ter perfil para trabalhar registrado, pois não
consegue  cumprir  horários,  registrar  ponto  e  obedecer  a  ordens.  Atendimento
psicossocial três vezes na semana. 
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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 – Continua com sua rotina diária e de trabalho, batendo suas
metas mensais. Mantém contato com sua família e pretende retornar para sua cidade
no final do ano e retomar o comércio de seu pai; para isso está guardando dinheiro.
Atendimento psicossocial três vezes na semana.

Marcos Aurélio de Almeida – Logo após entrar na república, Marcos abandonou o
emprego. Pressionado pelas técnicas, alegava estar em busca de trabalho, quando na
verdade permanecia na república deitado manuseando seu celular. Seu caso foi levado
para a reunião de rede e dado um prazo para que o mesmo começasse trabalhar, o
que não aconteceu. Diante disso, foi convidado a deixar a república, o que aconteceu
em 11 de outubro e retornou para a Casa de Passagem.  

Wellington  Santana  Prainha  –  Continua  trabalhando  como  auxiliar  de  cozinha  no
restaurante Detroit.  Por conta de seu horário de trabalho, as técnicas tem tentado
realizar seus atendimentos psicossociais no período da manhã, porém sem sucesso,
pois o mesmo sempre se encontra dormindo ou não se encontra na casa, mesmo nas
suas  folgas.  Aos  finais  de  semana  costuma chegar  alcoolizado.  Perfil  manipulador,
dissimulado,  não costuma lidar  com a  verdade e  não tem cumprido seu  PIA.  Não
consegue guardar dinheiro com a desculpa de que está ajudando a família.

William Munhóz Neves – Trabalha como auxiliar de produção na Indústria Metalúrgica
Dama, fazendo dois turnos. Está namorando uma moça usuária de álcool e de drogas.
Progrediu nas suas atitudes e comportamentos, participado das reuniões realizadas na
república e do Grupo de Apoio quando seu horário de trabalho permite e colaborado
com  a  dinâmica  de  trabalho  da  república.  Atendimento  psicossocial  três  vezes  na
semana. 
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Atividades Extras desenvolvidas

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

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

Participação da  coordenadora  na  reunião do Plano Decenal  realizado  na Escola de
Governo;

Férias da assistente social de 01 a 15 de outubro.

 

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

Coordenadora e Psicóloga Assistente Social
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