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celulares. População terá acesso a inform
Alex Pinheiro

O

alex.pinheiro@diariosp.com.br

pre feito João Dor ia
(PSDB) lançou ontem
um aplicativo do projeto Redenção, que
aborda as ações intebate às drogas na
com
no
as
grad
Cracolândia, região central. Um
dos objetivos é fornecer transparência e acesso às informações sobre o programa, diz a
gestão tucana.
A nova ferramenta servirá como apoio para os agentes da Prefeitura que atuam principalmente na Luz, com mapas e localizações de equipamentos de saúde,
assistência social, além de uma
lista com nomes de pessoas desaparecidas e que estão em banco de dados da administração.

Para o diretor da Fábrica de
Aplicativos, Hugo Yang, responsável pelo desenvolvimento e
doação do projeto, os agentes
que estão na iniciativa são o público alvo da iniciativa, e não os
dependentes químicos.
“Na condição de moradores de
rua e de dependência química,
estas pessoas têm um acesso
restrito a celulares com internet”, explicou Yang. Conforme a
Prefeitura, não houve custo para
os cofres públicos para o desenvolvimento da tecnologia.
Balanços periódicos divulgados pela Prefeitura estarão disponíveis dentro da plataforma
digital. A população ainda pode
acompanhar as principais diretrizes do programa Redenção,
entre elas, como tratar o paciente
com dependência de forma inte-

Projeto Redenção
Os ícones informam sobre
o programa, diretrizes e
compartilhamento do app

Atendimentos nas três
unidades do Atende
ATENDE 1

29.689

Praça Julio
Prestes

ATENDE 2 desde 29
de junho

18.330

Perguntas e Respostas
Neste campo, os usuários
têm acesso às principais
dúvidas sobre serviços de
saúde, de assistência
social, de direitos
humanos e de urbanismo

Serviços
das unidades
Oferecem banhos,
pernoites, cafés,
almoços, jantares,
lanches e cortes
de cabelo

Mapa de Atendimento
Aqui o cidadão encontra
informações sobre os
equipamentos de saúde,
direitos humanos,
equipamentos de
assistência social e
o mapa das unidades

Rua General Rondon

ATENDE 3 Funciona desde 13 de julho

Ações integradas

Zeladoria
Prefeitura Regional da Sé: limpeza
2 vezes ao dia
Foram recolhidas 253 toneladas de
resíduos na região da Luz
Saúde
e 1.311
Foram realizados 16.213 atendimentos
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Mães da Luz
Projeto que acolhe,
informa e orienta mães
e familiares está
presente no aplicativo.
Neste mesmo campo,
há informações com
fotos de
desaparecidos na
Cracolândia

Segurança
câmeras,
Monitoramento feito com auxílio de
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o
regiã
Fonte: Prefeitura

Tecnologia no
combate ao crack

Disponível para download nas
plataformas IOS e Android, o aplicativo
conta com 6 ícones para navegação

142.289
Rua General Couto
de Magalhães
Funciona desde
8 de junho

MÃES DA LUZ/ O Projeto Mães da
Luz, que oferece informações e
encaminhamentos para outras
políticas públicas a familiares de
dep endentes químicos, também ganhou espaço de destaque
na plataforma.
“Com o aplicativo o projeto vai
seguindo a sua trajetória e ampliando o seu campo de atuação”, disse o prefeito João Doria.
O download é gratuito.

*De 21 de maio até 14 de agosto

Balanço*
46.888

gral, durante e após a desintoxicação, além da disponibilidade
das equipes de acolhimento.
Sobre o banco de dados de desaparecidos na Cracolândia, o
aplicativo fornece informações
como data do sumiço e características físicas da pessoa. Um telefone de contato também está disponível em caso de identificação.

DSP

Contato
Balanço de
Telefones das
Atendimentos
secretarias
Prefeitura
municipais estão
disponibiliza
números das ações listados, com
de
integradas desde o possabilidade
compartilhamento
dia 21 de maio
ao Whatsapp

