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Evento: Capacitação dos técnicos dos CRAS de referência do Município Piloto de Ribeirão Preto, e a
Coordenação Municipal da Proteção Básica.

30/03/2017

 O trabalho desenvolvido por vocês nestes dois dias, é um importante marco para
o Programa Recomeço.
 É o início de uma construção fundamental para consolidarmos avanços
metodológicos em nossos equipamentos de assistência social.

 A proposta do Recomeço Família aproxima os trabalhos da Política sobre Drogas
com os trabalhos da Política de Assistência Social.

 Divulgar o SISNAD (Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Lei
11.343/2006) que em seus princípios e diretrizes adota estratégias de atenção e
reinserção dos usuários de substâncias psicoativas e seus familiares objetivando
a inclusão social, redução de riscos e de danos de forma multidisciplinar e
multiprofissional. Temas de extrema sinergia com as ações realizadas nos CRAS
e nos CREAS.

 Esta conexão é fundamental para ofertamos serviços eficientes, capazes de
romper o ciclo interfamiliar imposto pelo uso abusivo e pela dependência de
substâncias psicoativas.
 As drogas, hoje, se tornaram uma “epidemia”, que se alastra pelo país. Atinge toda
população independentemente das características dos territórios.

 O fenômeno das drogas coloca a comunidade frente a vulnerabilidades e riscos.
Interferindo na qualidade de vida das famílias e comunidade, reduzindo
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capacidade produtiva dos indivíduos, e potencializando a ocorrência de violência
intrafamiliar e urbana.

 Neste contexto reforça-se a relevância do Recomeço Família, que pretende de
forma criteriosa construir metodologia integrada com os CRAS.

 No início deste ano instituímos o GT Recomeço Família, contando com a
participação de representantes de 6 municípios, onde será desenvolvido o piloto
(Botucatu/ Campinas /Marília/ Ribeirão Preto/ São Jose do Rio Preto/ Sorocaba).
 Desenhar as estratégias no território, junto aos equipamentos que atendem esta
população em seu dia a dia, é uma premissa do nosso trabalho e certamente,
estratégia para o sucesso.

 Por isso, cada um de vocês é peça fundamental neste processo, no avanço de
políticas voltadas para o enfrentamento das drogas.
 Além de trabalhar com a ponta, o Recomeço Família integra ações de outras
pastas e não poderia deixar de mencionar a atuação da Secretária Estadual de
Educação e da Saúde.
 Nossa meta é congregar esforços para o fortalecimento do núcleo familiar. A
família é o ponto estratégico no sucesso do tratamento, recuperação e prevenção
da dependência química.
 A oferta de atendimento integral depende do trabalho conjunto das políticas
públicas e da sociedade civil.
 Neste ponto, queria agradecer a parceria da Casa das Caldeiras, obrigado pelo
trabalho! Por compartilhar esta experiência maravilhosa: VIVÊNCIA FAMÍLIA
AÇÃO.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Social
Gabinete do Secretário
 Precisamos trabalhar juntos na construção do futuro! Na semana passada
inauguramos a Casa de Passagem Recomeço, passo importante para a Rede
Recomeço.

 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
RECOMEÇO (SEDS + SES)

Vagas
Qtdade de equipamentos
Qtdade de municípios

REDE

3.347
102
65

COMUNIDADES TERAPÊUTICAS SEDS

Vagas
Qtdade de CTs
Investimento total

1.254
45
R$ 20.314.800,00

COMUNIDADES TERAPÊUTICAS SES

Vagas
Qtdade de CTs

700
13
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LEITOS HOSPITALARES SES

Vagas
Qtdade de hospitais

1.231
35

MORADIA ASSISTIDA

Vagas
Qtdade de equips

37
1 (São Paulo)

REPÚBLICA

Vagas
Qtdade de equips

101
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.
 Cada um de nós é um elo. Cada um tem o seu papel na construção do futuro!
 Juntos São Paulo pode ser para todos!

