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Relatório Psicossocial de Setembro/2019
República

Neste mês pode-se constatar que a falta do conhecimento das emoções e afetos no
ambiente da república dificultou os comportamentos e a organização, pois sabe-se que
as emoções estão presentes nas relações de convivência do dia a dia e que influenciam
bastante  no  desempenho  e  nos  relacionamentos.  As  condições  ambientais  e  de
moradia  são  aspectos  importantes  na  manutenção  do humor e  afetividade  do ser
humano. Essas condições podem ser físicas, temporais ou sociais e podem influir tanto
no bem-estar das pessoas quanto em sua saúde. Essas dificuldades foram trabalhadas
durante esse mês através de reuniões e atendimentos individuais,  como também a
construção de como melhorar  os  finais  de semana dos  mesmos,  a  fim de evitar  a
ociosidade. 

Alan Cardek de Oliveira  Lopes – Continua com sua rotina diária e de trabalho.  As
técnicas costumam fazer atendimento psicossocial durante o período da manhã e nas
suas folgas. Mantém-se em sobriedade e em contato com as filhas.

Almir Cherlles Beserra de Araujo –  Continua trabalhando com registro em Carteira
Profissional. Tem recaído com frequência nos finais de semana, ouve vozes, sente que
alguém quer prejudicá-lo e enfrenta o monitor com palavras e atitudes. Atendimento
psicossocial três vezes por semana ou de acordo com sua necessidade.

Jorge Rodrigo Campos –  Tem recaído todos os dias alegando ter  saudades de sua
esposa e filhos que continuam morando em São Paulo;  chega do trabalho e se deita
no sofá da sala ou na cama com as roupas e sapatos com que trabalhou todo o dia.
Quando questionado,  afirma ter bebido; não participa das reuniões pois pede para
comprar  cigarros  e  volta  alterado,  desorganizando  a  estabilidade  dos  assistidos  da
república.  Sua  esposa  veio  algumas  procurá-lo  no  portão  da  república,  trazendo
questionamento dos demais moradores. As técnicas conversaram várias vezes com o
mesmo sugerindo que ele pedisse transferência para São Paulo e voltasse a morar com
sua família, no que foram atendidas. Deixou a república em 26 de setembro.
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José Roberto Alves – Iniciou na república em 20 de setembro, encaminhado pela Casa
de  Passagem.  Disse  que  iria  morar  numa  casa  cedida  e  desta  maneira  deixou  a
república em 23 de setembro.

José  Roberto  Pereira  Leite  – Foi  dispensado do trabalho de  lavador  de  pratos  no
restaurante Detroit, o que o deixou muito deprimido e voltou a procurar emprego.
Depois de anos, voltou a ter contato com sua filha que mora em Taubaté. Participa do
Grupo de Apoio e das reuniões realizadas na república e colabora fazendo as compras
para o final de semana. Atendimento psicossocial três vezes na semana.  

Kleber Cantuária Júnior – Continua com sua rotina diária e de trabalho. Está mantendo
contato  com  a  família  e,  com  a  orientação  das  técnicas,  está  se  organizando  e
guardando  dinheiro  para  retornar  para  sua  cidade.   Atendimento psicossocial  três
vezes na semana.

Marcos Aurélio de Almeida – Continua tendo dificuldade em lidar com a verdade. Não
tem ido buscar emprego; as técnicas têm estado na república no período da manhã,
encontrando-o  deitado  manuseando  seu  celular;  assume  ter  dependência  de
mulheres.  Atendimento psicossocial diário. 

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 – Iniciou na república em 05 de setembro, encaminhado pela
Casa  de  Passagem.  Trabalha  como  auxiliar  de  produção  na  Indústria  Metalúrgica
Dama, fazendo dois turnos. Está namorando uma moça usuária de álcool e de drogas.
Atendimento psicossocial três vezes na semana. 
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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;

Filmes: “Redenção”, “O Contador”;

Dia  06  –  Jantar  da  coordenadora  com os  moradores  Kleber,  Marcos  e  Willian,  na
Churrascaria Trevizan, num momento de socialização;

Dia 10 – Participação da Assistente Social no 2º Seminário do Terceiro Setor realizado
no SESC de Jundiaí;

Dia 11 – Visita das sras. Edilaine, Kátia e Adriana da UGADS;

Dia 18 – Visita da sra. Maria Inês Zanoletti do Clube das Madrinhas, que doaram três
beliches para a República.

Dia 25 – Asembleia para discussão de regras e condutas.

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

Coordenadora e Psicóloga Assistente Social
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