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 Assim que assumiu o novo mandato, o governador Geraldo Alckmin, tomou uma das 

suas mais importantes decisões para início de um novo governo, decretou a 

transferência da Coordenação de Políticas sobre Drogas do Estado de São Paulo para 

a Secretaria de Desenvolvimento Social.  

 

 Na prática, a mudança promoveu um novo paradigma na execução da política pública 

sobre drogas no Estado de SP. Apresenta novos desafios a serem aprimorados e 

consolidados com o Programa Estadual de Políticas sobre Drogas, denominado 

“Programa Recomeço – Uma Vida sem Drogas”.  

 

 

 Partimos de uma premissa: temos que pensar numa sociedade mais acolhedora e 

protetiva.  

 

 Compreendemos que as políticas sociais possuem um protagonismo ímpar na 

recuperação e reinserção social dos usuários de substancias psicoativas, bem como no 

fortalecimento dos vínculos familiares fragilizados ou rompidos pelo agravo da 

dependência química. 

 

 

 O Programa Recomeço compreende o uso abusivo de drogas como um fenômeno 

biopsicossocial, cuja superação depende da garantia de uma rede de proteção. 

 

 Fundamentado neste novo paradigma o Programa Recomeço - "Uma vida sem 

drogas", fomenta e promove ações intersetoriais estruturantes e estratégicas com o 

objetivo de proporcionar condições para uma vida saudável e digna à população do 

Estado de São Paulo.  

 

 Fortalecer e ampliar a Rede Recomeço de cuidados e de proteção social é o caminho 

para que tenhamos uma rede de serviços que, além de promover ações preventivas, 

promovam também o controle e requalificação de territórios degradados em virtude 

das atividades nas cenas de uso, o policiamento preventivo e repressivo.  

 

 Nossa meta é atender integralmente o usuário de substancias psicoativas, seus 

familiares e a comunidade. Viabilizando a reinserção social, a qualidade de vida, a 

dignidade e o exercício dos direitos sociais. 

 



 Estamos convencidos que o tratamento é fortalecido quando as necessidades sociais 

são atendidas.  Empregabilidade, formação profissional, habitação e acesso à 

educação são fatores de integração social que garantem o sucesso da recuperação e 

do retorno à uma vida social plena. 

 

 Hoje, a Rede Recomeço conta com o total de 2.906 vagas distribuídas em Hospitais, 

Comunidades Terapêuticas, Casas de Passagem e Republicas em diversos municípios 

do Estado de São Paulo.  
 

 Não fazemos nada sozinhos! O desenvolvimento social depende da soma de esforços! 

 

 A superação da exclusão social depende do fortalecimento de uma rede social 

protetiva. 

 

 Hoje, através da doação dos 49 veículos, fortalecemos esta rede! Fortalecemos 

entidades e prefeituras protagonistas na Política de Drogas! 

 

 Estamos convictos que o fortalecimento dos municípios, das redes locais e o 
protagonismo das famílias são os pilares para combater as drogas.  

 

 Agradeço a SENAD, na figura do novo Secretário LUIZ GUILHERME MENDES DE PAIVA, 

pela parceria! Tenho certeza de que estamos alinhados! COED e SENAD unem esforços 

para fortalecer as ações no Estado de São Paulo! 

 

 Obrigado! 

 

 

 

 


