
 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Desenvolvimento Social 

Gabinete do Secretário 

 

1 
 

Capacitação Recomeço- 21/03/2016 

 A compreensão de que o uso abusivo de substâncias psicoativas decorre de 
um fenômeno multicausal traz consigo um modelo ampliado de prevenção, 
fundamentado na intersetorialidade das políticas públicas.  

 

 Falar de prevenção implica tratar de educação, de acesso à cultura e lazer. 
Implica a disseminação da “cultura de paz”, no fortalecimento comunitário 
e na valorização da família.  
 

 Implica também, valorizar a Primeira Infância. 

 

 Primeira Infância é um tesouro! É um período único para a promoção do 

desenvolvimento pleno do potencial da criança.  

 

 O Programa Primeiríssima Infância do Governo Estadual tem como objetivo 

reduzir a mortalidade infantil e promover o desenvolvimento infantil, 

criando bases para uma adolescência equilibrada e uma vida adulta sadia.  

 

 Investir na primeira infância é construir uma sociedade mais harmoniosa e 

saudável. 

 

  Sabemos que o uso de substâncias psicoativas esfacela famílias, escolas e 
comunidades. Desfaz sonhos e esperanças.  
 

 O Governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa Recomeço, tem 
centrado esforços em disseminar ações de prevenção através das 
seguintes estratégias:  
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- Requalificação de territórios;  
- Oferta de serviços para intervenções precoces;  
- Capacitação de técnicos de diferentes áreas (assistência social, saúde e educação) 
para a difusão de informações sobre as consequências da dependência química e a 
importância de retardar o primeiro contato de jovens com as drogas lícitas (tabaco e 
álcool);  
- Oferta de serviços para usuários e seus familiares.   
 

 A prevenção, para o Programa Recomeço, é uma ação contínua e de longo 
prazo. Seu sucesso exige planejamento e envolvimento de diversos atores 
do poder público e da sociedade.  
 

 Não fazemos nada sozinhos! Por isso, estamos reunidos hoje, para 
sistematizar conteúdos e disseminar boas práticas! 
 

 O Governo do Estado de São Paulo está empenhado em construir um futuro 
mais saudável, digno e justo. Mas cada um de nós é um elo. Cada um tem o 
seu papel na construção do futuro! 
 

 Juntos São Paulo pode ser para todos!   
 

 

 
Rede Recomeço:   

 Total de 3122 vagas distribuídas em Hospitais, Comunidades Terapêuticas, Casas 

de Passagem em diversos municípios do Estado de São Paulo.  

 

 A distribuição é feita da seguinte forma:  

 

33 Hospitais = 1173 vagas para desintoxicação 

13 CTs conveniadas a SES= 700 vagas para acolhimento social 

51 CTs conveniadas a SEDS= 1.225 vagas para acolhimento social 

01 Casa de Passagem convenio SEDS= 24 vagas para acolhimento 
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 Em 2016 a SEDS pretende expandir o serviço de acolhimento social.  

 

 Os números desta nova expansão para serviços de acolhimento social:  

           Inclusão de 04 repúblicas com 90 vagas  

                    01 moradia assistida com 20 vagas 

Com esta proposta o serviço de acolhimento social para dependentes de substancias 

psicoativas no Estado de São Paulo atingirá para 1.359 vagas.  

 

 

 

 

 


