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 É com alegria que nos reunimos para a assinatura do 5º ASSINATURA DO 
TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
COMUNIDADES TERAPÊUTICAS (FEBRACT) E AS COMUNIDADES 
TERAPÊUTICAS PARCEIRAS DO PROGRAMA RECOMEÇO – UMA VIDA 
SEM DROGAS. 
 

 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. 

 

 Sabemos da importância de fortalecer uma política sobre drogas que promova 
estratégias de integração social. Assim, a atuação das Comunidades 
Terapêuticas torna-se fundamental para o Programa Recomeço.  
 

  Compreendemos que, por muitas vezes, o fenômeno da droga aparece como 
um subproduto da exclusão social.  
 

 Supera-se, portanto, a compreensão de que o consumo abusivo de drogas 
deva ser enfrentado apenas como uma questão de cuidados de saúde ou de 
policiamento ostensivo. O Programa Recomeço compreende o uso abusivo de 
drogas como um fenômeno biopsicossocial, cuja superação depende da 
garantia de uma rede de proteção. 

 

 As Comunidades Terapêuticas são equipamentos diferenciados, com 
características fundamentais e sensíveis para o acolhimento de usuários de 
substâncias psicoativas que precisam passar por um processo de recuperação 
protetivo. Elas surgem como resposta ao atendimento para dependentes em 
situação de vulnerabilidade, com vínculos familiares fragilizados e ou rompidos, 
que muitas vezes estão em situação de rua em nossas cidades.  
 

 Não fazemos nada sozinhos! E é por isso que estamos reunidos!  

 A assinatura do Termo Aditivo ampliará as vagas nas Comunidades 

Terapêuticas credenciadas ao Estado de 983 para 1335. Ofereceremos mais 

vagas em mais municípios paulistas.   

 A Secretaria de Desenvolvimento Social, em 2016, investirá R$ 22.272.159,74 

no serviço prestado pelas Comunidades Terapêuticas. 



 Estamos certos, de que esta parceria é fundamental para enfrenarmos o uso 

abusivo de substâncias psicoativas no Estado de São Paulo.  

 

 


