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Inauguração da Casa de Passagem - Programa Recomeço 
23/03/2017 

 
 

 O Programa Recomeço fundamenta suas ações na compreensão de que o 
uso abusivo de substâncias psicoativas decorre de um fenômeno 
biopsicossocial.  
 

  Assim, suas ações dependem da intersetorialidade das políticas públicas.  
 

 Falar de prevenção e reinserção social, por exemplo, implica tratar de 
educação, de trabalho e de acesso à cultura e lazer.  
 

 Implica na disseminação da “cultura de paz”, no fortalecimento comunitário 
e na valorização da família.  

 

 O Governo do Estado de São Paulo, através do Programa Recomeço envolve 

diretamente cinco Secretarias Estaduais: Saúde, Desenvolvimento Social, 

Justiça e Defesa da Cidadania, Educação e Segurança Pública e atua nos 

seguintes eixos: 

- Prevenção;  

- Tratamento;  

- Reinserção Social e Recuperação, abrangendo Atenção Familiar e Comunitária e 

Inclusão Produtiva;  

- Controle e requalificação dos territórios degradados em virtude das atividades nas 

cenas de uso e Policiamento Preventivo e Repressivo,  

- Acesso a Cidadania e a Justiça. 
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 Não fazemos nada sozinhos! Por isso, estamos hoje reunidos com 
importantes parceiros para inaugurarmos mais um equipamento da Rede 
Recomeço!  
 

 Quero agradecer a equipe do COED e a DRADS Capital pela dedicação 
neste projeto e agradecer nosso novo parceiro: a Organização Casa de 
Isabel, tenho certeza que faremos um bom trabalho juntos. 
 

 A Casa de Passagem - Programa Recomeço, oferecerá acolhimento 
emergencial e ou transitório para homens adultos, usuários de substâncias 
psicoativas que necessitem de acolhimento enquanto aguardam providências 
para o encaminhamento para outros serviços socioassistenciais ou serviços de 
saúde. Na prática será um serviço de referência e contra - referência para o 
atendimento do CRATOD, Comunidades Terapêuticas e para Prédio 
Helvetia.   
 

 São 24 vagas masculinas e um investimento anual de mais de 1 milhão de 
reais, para o fortalecimento da Rede Recomeço na Capital.  

 

 Hoje, a Rede Recomeço conta com os seguintes serviços:   
 

 Total de 3347 vagas distribuídas em Hospitais, Comunidades Terapêuticas, 
Repúblicas e Casas de Passagem em diversos municípios do Estado de São 

Paulo.  

 

 A distribuição dos serviços ofertados pela rede é feita da seguinte forma:  
 TOTAL VAGAS NA REDE 

RECOMEÇO (SEDS + SES) 

Vagas 3.347 

Qtdade de equipamentos 102 

Qtdade de municípios 65 
 

COMUNIDADES TERAPÊUTICAS SEDS 

Vagas 1.254 

Qtdade de CTs 45 

Investimento total R$ 20.314.800,00 
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COMUNIDADES TERAPÊUTICAS SES 

Vagas 700 

Qtdade de CTs 13 
 

LEITOS HOSPITALARES SES 

Vagas 1.231 

Qtdade de hospitais 35 
 

MORADIA ASSISTIDA 

Vagas 37 

Qtdade de equips 1 (São Paulo) 
 

REPÚBLICA 

Vagas 101 

Qtdade de equips 7 

 

 A meta do Governo do Estado de São Paulo é aumentar, até o final de 2019, as vagas 

para atendimento, em todas as modalidades, chegando ao total de 5.000 vagas.  

 

 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!   
 

 
Informações Complementares sobre o equipamento:  
 
Serviço localizado na Rua Fortunato 117/119 - Santa Cecilia São Paulo/SP.  
 

Gestão: Organização Casa de Isabel - Centro de Apoio a mulher, a criança e ao 
adolescente vítima de violência doméstica e situação de risco.  
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Investimento do Governo Estadual/ SEDS é de: R$ 1.060.400,00. 

RH do Serviço: A Casa conta com uma equipe composta de com 06 educadores, 02 
assistentes, sociais, 01 psicólogos, 01 diretora, 01 administrativo, 01 cozinheira e 01 
auxiliar de serviços gerais.  

 

Responsável: Maria Rita  

 

 

 


