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Evento: Bom Prato e EDESP: Encontro: “SEGURANÇA ALIMENTAR COM FOCO NA POPULAÇÃO 

EM SITUAÇÃO DE RUA E NOS USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS” 

 

03 de abril de 2017, das 9h30 às 13h30, no Auditório da SEDS 

 

 

 A Intersetorialidade tem se transformado, cada vez mais, no foco de muitas ações da 

Secretaria de Desenvolvimento Social. Isso porque as ações intersetoriais são o grande 

desafio para a redução das iniquidades em Assistência Social. 

 

 Tendo a intersetorialidade como caminho para a transformação, a Secretaria de 
Desenvolvimento Social tem investido de forma sistemática em ações que integram as 
três políticas que compõem esta Casa: Política de Assistência Social, Política sobre 
Drogas e Política de Segurança Alimentar. 

 

 As ações intersetoriais são o grande desafio, do ponto de vista da compreensão mútua 
das equipes técnicas em relação à missão, execução e efetivação destas políticas 
públicas que temos a missão de desenvolver e implementar. 
 

 Estamos aqui para realizar mais uma destas ações intersetoriais, por meio da COSAN, 
que tem empreendido capacitações aos técnicos, gestores e parceiros dos programas 
Bom Prato e VivaLeite, em parceria com a Edesp. 
 

 A capacitação de hoje tem o objetivo de apresentar a vocês, gestores do Bom Prato, 
os serviços socioassistenciais ofertados às pessoas em situação de rua e aos usuários 
de substâncias psicoativas, para que os beneficiários dos restaurantes possam acessar 
a rede socioassistencial existente. 

 

 Parabenizo a Cosan pela iniciativa e pela proposta de intersetorialidade. 
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 A proposta aqui hoje buscou a integração dos três principais eixos de trabalho da 

Secretaria: Cosan, por meio da Segurança Alimentar, Coed (Política sobre Drogas) e CAS 

(Assistência Social). 

 

 E, mais uma vez, agradeço pela parceria da EDESP, que viabilizou mais uma capacitação! 

 

 Precisamos que nossas equipes sejam sensíveis as demandas desta parcela mais 

vulnerável da população: aqueles que vivem em situação de rua e os usuários de 

substâncias psicoativas. E, seguindo a determinação do Governador Geraldo Alckmin, 

não deixar ninguém para trás 

 

 É necessário que tenhamos equipes preparadas para compreender os desafios 

enfrentados no atendimento diário desta população e as possibilidades de 

encaminhamento dentro da nossa rede socioassistencial.  

 

 

 Assumimos também o compromisso com os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), definidos em setembro de 2015 pela cúpula da ONU, que 

congregam 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030. 

 

 Incorporamos, em nossas ações estratégicas, pelo menos nove dos 17 ODS: a 

erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; saúde e bem-estar; 

igualdade de gênero; trabalho decente e crescimento econômico; redução de 

desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; paz, justiça e instituições 

eficazes; parcerias e meios de implementação. 
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 E, nesta estratégia dos ODS, a intersetorialidade assume papel fundamental. O 

trabalho iniciado pela Cosan aproxima os trabalhos da Segurança Alimentar da 

Política sobre Drogas e da Política de Assistência Social.  

 

 Essa aproximação nos dá a garantia de que podemos fortalecer cada vez mais nossa 

rede socioassistencial garantindo pleno acesso ao usuário.  

 

 Vamos, juntos, fortalecer a rede, fazer valer o SUAS, construir um Estado mais justo! 

Muito obrigado! 

 

                                                                                                   Responsável: Andréa 

 


