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Ao povo de Alagoas,

O Programa de Governo que queremos para nossa terra é aquele que tenha os
alagoanos como princípio e fim de suas ações. Em que a competência técnica na gestão
do  Estado  tenha  igual  correspondência  na  sensibilidade  em  relação  às  pessoas,
principalmente aquelas socialmente mais vulneráveis. Queremos razão, mas também
queremos sensibilidade para aqueles  que,  não tendo voz,  esperam que usemos os
variados mecanismos da administração para fazê-los cidadãos e não excluídos.

Estamos submetidos a um arrocho fiscal  que penaliza,  indiscriminadamente,
todos  os  atores  sociais,  tratando  desiguais  como  iguais.  Essa  população,
majoritariamente  pobre,  destina  a  totalidade  de  sua  renda  ao  consumo  de
subsistência.  Na  contramão  dessa  realidade,  assistimos,  nos  últimos  13  anos,  ao
crescimento de 25% das alíquotas tributárias estaduais sobre o consumo de bens e
serviços para as famílias alagoanas.

O  Arrocho  Fiscal  de  2015  elevou  para  31%  o  total  da  tributação  sobre  o
consumo  de  itens  essenciais  à  sobrevivência  das  famílias,  como  energia  elétrica,
gasolina, gás de cozinha, internet e outros. Alagoas, terra de gente guerreira, tem mais
da metade de sua população na faixa de pobreza, enquanto que a renda média da
população não passa de R$ 658,00, conforme o IBGE. Os dados atestam que 38% do
nosso povo ainda é sustentado pelo Bolsa Família.

A aparente qualidade das contas públicas contrasta com a indigência econômica
dos alagoanos. A ferocidade tributária cria novos encargos sob a forma de taxas que
atingem,  de  forma  indiscriminada,  micro  e  pequenos  empreendedores  da  mesma
maneira que os grandes investidores, inibindo as iniciativas daqueles que buscam de
forma  digna  e  honrada  suprir  as  necessidades  de  sobrevivência  de  suas  famílias,
forçando-os a escorregar para os labirintos da informalidade e do subemprego. 

A justa preocupação com a preservação do meio ambiente converteu-se em
excessiva burocracia e taxações, que sufocam grandes e pequenos empreendedores,
desestimulando,  no  geral,  novos  investimentos.  Em  detrimento  da  cultura  da
orientação, prevalece a cultura da punição contra quem clama pela mão solidária do
Estado.

Alagoas  continua  a  patinar  negativamente  em  indicadores  decisivos  para  a
superação do seu subdesenvolvimento. Os baixos níveis de escolaridade e a qualidade
do  ensino  público  fazem  com  que  dois  terços  de  nossa  população  continuem  na
condição de analfabetos funcionais e digitais. Excluídos, portanto, dos benefícios que
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lhes deveriam conferir a plena cidadania. Some-se a isso, a dramaticidade dos índices
de criminalidade, que aterrorizam o cotidiano das pessoas.

No plano da economia, apesar de determos uma relação de território e terras
agricultáveis das melhores do Nordeste, importamos 70% de tudo que consumimos,
mesmo em se tratando de produtos hortifrutigranjeiros. A internet ainda é um serviço
ausente na maioria de nossos municípios. Daí o compromisso de inserir efetivamente
Alagoas no radar do novo tempo da tecnologia digital.

Nada, nenhuma intenção, nenhum projeto político, pode desconhecer o povo
como  princípio  e  fim  de  tudo.  O  equilíbrio  entre  os  poderes,  as  conquistas
democráticas e os avanços da vida política só são validados com justiça social. Estes
conceitos são basilares deste Programa de Governo da nossa Coligação Alagoas com o
Povo.  Pretendemos  resgatar  os  princípios  da  equidade,  da  eficiência  técnico-
administrativa, do desenvolvimento econômico sustentável, tendo o alagoano, sempre,
como elemento central de todas as ações de Governo.

Vamos  resgatar  Alagoas  com  iniciativas  que  aproveitem  potencialidades
latentes  e  algumas  vantagens  comparativas  que  detemos  por  razões  geográficas.
Realizaremos um amplo programa de agricultura irrigada nos 10 mil hectares marginais
ao Canal do Sertão, atendendo ao imperativo de reforço de trabalho e renda para a
população  do  Semiárido  Alagoano,  gerando  uma  produção  de  alimentos  capaz  de
substituir o que hoje adquirimos nos estados vizinhos.

Aproveitaremos as potencialidades do Rio São Francisco para uma piscicultura
de alto nível técnico. Vamos trabalhar para reverter o assoreamento do Velho Chico,
recuperando  suas  matas  ciliares,  de  modo  a  torná-lo  um  vetor  de  crescimento
econômico e social.

Explorar  as  variadas  vertentes  do  nosso  turismo,  da  cultura  e  da  economia
criativa. Elevar o ensino técnico nas cidades e no campo. Enfim, a partir desta ampla
aliança  de  partidos  mas,  sobretudo  da  vontade  inquebrantável  de  vencer  as
dificuldades, vamos  reacender a esperança, iluminando o caminho para Alagoas seguir
numa nova direção, com visão social, inovação e sustentabilidade.

Maceió, 14 de agosto de 2018.

Fernando Affonso Collor de Mello
Candidato ao Governo de Alagoas
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EIXO ESTRUTURANTE

Educação

Nosso objetivo é disponibilizar educação integral de qualidade desde a primeira
infância: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Profissionalizante e Ensino Superior,
criando a base pela qual nossas crianças e jovens se tornem prósperos. Vamos elevar o
nível  de  escolaridade  e  os  índices  de  aprendizagem  educacional  dos  estudantes
alagoanos, nos propondo a reduzir o analfabetismo, chaga que envergonha Alagoas.

O capital humano empregado na missão de educar é a pedra fundamental do
sucesso pleno das políticas públicas voltadas à educação. Os profissionais da educação
serão  valorizados  e  ouvidos  por  ser  o  fator  fundamental  para  o  sucesso  de  um
programa  de  Estado  que  se  proponha  a  ofertar  um  ensino  integral  de  qualidade.
Ouviremos esses profissionais e buscaremos atender às suas demandas, em especial:
remuneração digna, melhoraria das condições do ambiente de trabalho, uso de novas
tecnologias  e  inovações  para  dinamizar  o  aprendizado,  apoio  à  pesquisa  científica,
apoio  ao  aperfeiçoamento  profissional,  bem  como  a  ampliação  do  quadro  de
profissionais da educação via concursos, e o combate ao assédio moral e ao desvio de
função.

A  promoção  da  modernização  pedagógica  e  de  um  modelo  de  gestão  por
resultados  na  educação  é  uma  de  nossas  metas.  Dessa  maneira,  vamos  ofertar
matérias eletivas  e atividade educativas que estimulem e desenvolvam o raciocínio
lógico, hábitos saudáveis, empreendedorismo, inovação, e a inteligência emocional dos
alunos da rede pública de Alagoas, para que sejam agentes da prosperidade em suas
comunidades. Adequaremos os conteúdos das escolas urbanas e rurais às realidades
locais, oferecendo qualificação profissional nas escolas de acordo com as vocações de
cada região. Garantiremos o direito à educação aos alunos que vivem em comunidades
de difícil acesso. 

Ampliaremos e atualizaremos a infraestrutura das escolas,  especialmente no
que  se  refere  às  salas  de  aulas,  ao  acesso  à  internet,  dotando-as  de  laboratórios,
bibliotecas, acervo técnico e conteúdo cultural de Alagoas, quadras poliesportivas e
áreas de convivência. Promoveremos infraestrutura de acessibilidade nas escolas da
rede estadual. Utilizaremos inovações tecnológicas disponíveis e sem custo, a exemplo
do  “Google  For  Education”  como  ferramentas  de  apoio  didático-pedagógico,
objetivando  fixar  conteúdos  e  estimular  a  reflexão  e  a  expressividade  dos  alunos,
ampliando  sua  visão  de  mundo.  Apoiaremos  a  utilização  de  jogos  digitais  como
elementos adicionais  aos  currículos de matemática e de matérias eletivas ligadas à
automação e à programação. 
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Estimularemos a participação ativa dos pais e responsáveis da comunidade nas
escolas, assim como o ensino-aprendizagem fora da sala de aula, através de atividades
complementares e visitas a pontos históricos, praças, parques, teatros e outros locais. 

Em parceria com o Sistema S, entidades empresariais e as comunidades, vamos
ampliar  o  ensino  profissionalizante  no  Estado,  oferecendo  cursos  voltados  para  as
vocações locais,  como a  agricultura  agroecológica  e  para  a  produção de alimentos
orgânicos, com o objetivo de aumentar a oferta de alimentos frescos e de qualidade
para nossas populações. 

Vamos  promover  campanhas  educativas  orientando  a  população  sobre:
exercício de cidadania; benefícios da alimentação saudável decorrente da agricultura
familiar regenerativa e agroflorestal, em Alagoas, hábitos saudáveis, coleta seletiva e o
correto descarte de resíduos.

Esporte e Lazer

A prática esportiva tem papel fundamental no provimento da educação integral
de qualidade. Vamos estimular que os alagoanos realizem atividades esportivas no seu
cotidiano. Os profissionais de educação física serão valorizados, pois somente com eles
conseguiremos difundir o hábito de praticar esportes, em especial crianças e jovens.

Vamos  qualificar  e  ampliar  a  infraestrutura  esportiva  no  Estado,  os
equipamentos públicos, incluindo a implantação de rede cicloviária para estimular a
prática de atividade física pela população.  Ampliaremos os recursos destinados aos
Jogos  Escolares  e  outras  competições,  apoiando  o  esporte  de  base  e  de  alto
rendimento,  com  o  objetivo  da  formação  de  atletas  e  equipes  dessas  práticas
esportivas,  estimulando  a  participação  nas  competições  oficiais  promovidas  pelas
federações.

Apoiaremos a realização de eventos esportivos de pequeno e de grande porte,
em Alagoas, bem como qualquer iniciativa empreendedora ligada ao esporte e ao lazer.

Cultura

A  cultura,  por  representar  nossa  identidade,  nosso  conjunto  de  costumes,
crenças e tradições, será objeto de permanentes políticas em sua promoção em todas
as regiões do Estado.  A promoção das atividades culturais  do povo de Alagoas em
todas as suas expressões nos ajudará alcançar o objetivo de prover educação integral
de qualidade. Valorizaremos a cultura popular presente em cada região.

Artistas locais terão preferência nos eventos realizados com o apoio do Estado.
O fortalecimento da atividade cultural é um vetor de atração de mais turistas. A cultura
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permite agregar valor à atividade turística e gera oportunidades de segmentação como
turismo  histórico,  gastronômico,  religioso,  de  esportes  e  lazer.  Vamos  investir  na
preservação  do  nosso  patrimônio  histórico  e  ofertar  uma  excelente  programação
cultural à família alagoana. 

 Criaremos estímulos ao empreendedorismo cultural, às cadeias produtivas da
cultura e à qualificação profissional. Vamos estimular o apoio da iniciativa privada à
cultura e reduzir os entraves burocráticos ao empreendedorismo nesse setor. O Estado
vai  apoiar  de forma resoluta as  iniciativas  empreendedoras  na esfera da economia
criativa em todos os pontos do nosso território. 

Vamos  promover  a  integração  do  calendário  de  atividades  dos  alunos  das
escolas  da  rede  estadual  com  as  atividades  culturais  do  Estado,  requalificando  a
estrutura  física  das  bibliotecas  públicas,  bem  como  seus  acervos,  para  atrair  a
comunidade. Fomentaremos a utilização das diversas expressões artísticas e culturais
como ferramentas de apoio didático-pedagógicas nas escolas da rede estadual.

Promoveremos a realização de feiras de livros nas praças, a preços populares,
com recitais e palestras de autores, com a participação de alunos das escolas públicas e
privadas.  Assim  como uma agenda  cultural  mensal  de  apresentação  de  grupos  de
dança,  músicos,  orquestras,  bandas,  literatura,  teatro,  instalações  e  exposições  em
praças públicas, com artistas locais, divulgando orientações sobre hábitos saudáveis e
cidadania.

Vamos  construir  um  grande  espaço  de  exibição  da  cultura  nordestina,  o
Pavilhão do Povo Nordestino. Nele realizaremos grandes eventos relacionados à cultura
do Nordeste, com particular ênfase aos valores culturais alagoanos, incluindo a cultura
Junina,  além de competições de quadrilhas  juninas,  grupos de coco de roda,  entre
outras atividades de expressão cultural. 

Segurança Pública 

Nosso objetivo é acabar com o ambiente de insegurança, desconfiança e de
impunidade  que  assombra  o  povo  alagoano.  Só  alcançaremos  esse  objetivo  se
contarmos com capital humano qualificado, treinado e motivado para exercício de suas
aptidões profissionais  na segurança pública.  Daremos a devida importância a  esses
profissionais,  bem  como  total  apoio  ao  seu  aperfeiçoamento  técnico  e  humano.
Promoveremos  a  ampliação  e  a  renovação  nos  efetivos  das  polícias,  agentes
penitenciários, peritos e Corpo de Bombeiros.

A segurança pública será tratada como política de Estado, envolvendo toda a
estrutura de governo no conceito de rede, na qual todos os órgãos desenvolvam ações
de prevenção, repressão qualificada e ressocialização que impactem na redução dos
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índices de violência em todo território alagoano. Realizaremos monitoramento técnico
e avaliações de desempenho dos órgãos de segurança, que atuarão de forma integrada
em centros que abriguem todos os serviços dessa área de governo disponibilizados ao
cidadão. 

Teremos a integração plena dos órgãos que compõem o sistema de segurança
pública  como  instrumento  prioritário  no  processo  de  prevenção  à  criminalidade,
compartilhando dados criminais e ocorrências policiais nos âmbitos federal, estadual e
municipal.

Equiparemos  a  segurança  pública  (incluindo  o  Corpo  de  Bombeiros)  com
modernos instrumentos de interação com o cidadão, possibilitando maior participação
e  envolvimento  sob  a  forma  de  aplicativos  abrigados  no  Disque  Denúncia.
Promoveremos a integração e o uso de imagens de câmeras de segurança nas áreas
públicas e privadas através de plataformas de monitoramento, ampliando a capacidade
de investigação policial  e o acompanhamento de outras posturas que impactem na
segurança  pública.  Monitoraremos  as  ações  de  policiais  em  serviço,  equipando  as
viaturas com câmeras e GPS, garantindo ao cidadão a legalidade da intervenção policial
e a investigação de possíveis desvios de conduta.

Implantaremos o Rádio patrulhamento Aéreo de fiscalização e apoio policial,
com bases fixas em cinco municípios do Estado: Maceió, Arapiraca, Delmiro Gouveia,
Maragogi  e  Penedo.  Daremos  maior  ostensividade  às  ações  de  segurança  pública,
assim como maior garantia à segurança nas regiões limítrofes do nosso Estado.

Promoveremos políticas públicas direcionadas à redução da violência causada
pelo tráfico de drogas, com o fortalecimento dos centros de repressão e de inteligência
policial qualificada, que possibilitem a identificação e prisão de criminosos organizados,
assim como a criação de unidades de acolhimento de dependentes químicos. 

A  política  de  segurança  pública  sofrerá  contínua  avaliação  promovida  pelo
Gabinete de Gestão integrado (GGI), composto por todas as entidades governamentais
que  possuem  atribuições  de  defesa  social,  com  o  objetivo  de  aprimorar  ações  e
atividades capazes de aumentar a sensação de segurança do cidadão.

Combateremos  o  crime  organizado  com  o  fortalecimento  e  ampliação  das
atividades do Laboratório de Lavagem de Dinheiro, modernização na captação e análise
de dados, com o uso de inteligência artificial. Modernizaremos, ainda, a perícia oficial
com a aquisição de equipamentos necessários às novas demandas apresentadas diante
do crime organizado. Daremos especial atenção ao Laboratório de DNA, ferramenta
fundamental na investigação de desaparecidos e crimes contra a dignidade sexual.
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O Centro de Operações da Segurança Pública possuirá, em seu ambiente de
monitoramento, representantes de todos os órgãos que fazem parte do sistema de
defesa social, gerando velocidade no atendimento e redução do tempo/resposta das
ocorrências policiais.

Focaremos na ressocialização do apenado, com a oferta de instalações dignas
ao  cumprimento  da  pena,  cursos  profissionalizantes,  assistência  social,  médica  e
odontológica.  Estabeleceremos  parcerias  público-privadas  para  descentralizar  o
sistema penitenciário, com a construção e a operação de novos presídios no interior do
Estado.  Equiparemos  os  presídios  com  modernos  equipamentos  de  bloqueio  de
comunicações, bem assim, de scanners de corpo para utilização em revistas.

Fortaleceremos as ações preventivas,  como a promoção da inclusão social  a
partir  de  políticas  públicas  destinadas  ao  desenvolvimento  social  sustentável,  à
redução  da  violência,  ao  fortalecimento  da  cidadania  e  das  atividades  educativas,
esportivas e culturais  para toda a família,  com a promoção da empregabilidade da
população economicamente ativa nas comunidades menos favorecidas.

Saúde Pública 

Nosso  objetivo  será  garantir  o  acesso  a  um  serviço  de  saúde  público  de
qualidade  para  todos  os  alagoanos.  Para  isso  valorizaremos  o  capital  humano
empregado na saúde pública do Estado, investindo em capacitação, atualização, no uso
de novas tecnologias e em um ambiente de trabalho saudável.

Entendemos a prevenção como a melhor forma de salvar vidas e economizar
recursos na saúde. Vamos investir na qualificação dos Agentes de Saúde e ampliar seu
quadro  de  profissionais.  Promoveremos  ações  e  campanhas  educativas  para  evitar
acidentes  no  trânsito  e  para  a  conscientização  sobre  a  importância  dos  exames
médicos preventivos, datas de vacinação, dos bons hábitos alimentares, dos benefícios
decorrentes da prática de atividades físicas regulares e das vantagens em exercitar a
mente para uma melhor qualidade de vida. 

Queremos  humanizar  o  atendimento  na  rede  pública  de  saúde  do  Estado.
Ampliar a oferta de leitos, os procedimentos médicos e a oferta de medicamentos.
Vamos  concluir  as  obras  dos  hospitais  em  construção  ou  em  manutenção,  e  os
colocaremos  em  pleno  funcionamento,  e  implementaremos  novas  UPAs  buscando
descentralizar  o  atendimento  à  população.  Ofereceremos  segurança,  conforto  e
atendimento humanizado aos pacientes da rede pública.

Investiremos em parcerias com os municípios, fortalecendo a integração entre
estes e o Estado na prestação dos serviços de saúde. Buscaremos alguma forma de
reduzir os custos dos insumos utilizados pelos municípios com a compra coletiva de

8



medicamentos e a otimização de estoques e sua distribuição. Queremos descentralizar
o  acesso  à  saúde,  em especial  o  atendimento  voltado  às  comunidades  específicas
como indígenas, quilombolas e outras minorias.

Utilizaremos tecnologias para dinamizar e integrar a rede estadual de prestação
de  serviços  de  Saúde,  disponibilizando  o  prontuário  eletrônico  e  os  resultados  de
exames pela Internet ou aplicativos. Qualificaremos os profissionais de saúde para o
uso dessas inovações, bem como sua aplicação para a devida orientação dos usuários
desses serviços.

Investiremos  em  atenção  integral  às  gestantes,  desde  o  pré-natal  até  os
primeiros anos de vida da criança, fortaleceremos a rede de atenção básica à família
alagoana. Ampliaremos o apoio às instituições que realizem projetos sociais ligados à
saúde  pública,  como o apoio  e  tratamento a  dependentes  químicos,  por  exemplo:
investiremos no enfrentamento às doenças sexualmente transmissíveis e às doenças
negligenciadas,  como  tuberculose,  doença  de  Chagas,  tracoma,  esquistossomose,
helmintíase;

Saneamento Básico, uma questão de Saúde Pública

A  ampliação  da  cobertura  de  abastecimento  de  água  e  de  esgotamento
sanitário será tratada como uma questão de saúde pública essencial para promover o
bem-estar  social  e o desenvolvimento sustentável.  Os Investimentos para ampliar  a
rede de distribuição de água potável, de coleta de esgotos e de tratamento adequado,
serão considerados ações de saúde pública preventiva, por reduzir doenças, aumentar
a autoestima e a longevidade das pessoas. 

Promoveremos massivos investimentos em saneamento básico com ajuda da
União,  de  instituições  internacionais  que  fomentam  o  desenvolvimento  e  de
investidores,  com  a  participação  da  sociedade  alagoana  no  monitoramento  da
execução  desses  investimentos.  Tais  investimentos  promoverão  o  aquecimento das
atividades  econômicas,  gerando  empregos  e  renda,  em  decorrência  das  obras  de
infraestrutura, com forte impacto nas economias locais.  Modernizaremos as redes de
distribuição de água através da adequação e substituição de tubulações antigas, da
instalação  de  instrumentos  de  medição  e  controle,  permitindo  a  setorização  e  o
monitoramento eficaz dos volumes transportados e distribuídos.

Desenvolveremos o Plano Estadual de Saneamento Básico de Alagoas e vamos
oferecer  apoio  técnico  e  financeiro  para  a  elaboração  dos  Planos  Municipais  de
Saneamento pelos Municípios. A partir desses planos, buscaremos ampliar as Parcerias
Público Privadas (PPP) para ampliação da rede de coleta de esgoto e de estações de
tratamento. Onde o setor privado não demonstrar interesse, o Estado se fará presente.
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Com o objetivo de ampliar  o saneamento básico na Capital,  no curto prazo,
daremos apoio irrestrito à Prefeitura de Maceió para que ela consiga os recursos para a
execução dos  programas municipais  de  investimento em infraestrutura  “Maceió  de
Frente Para a Lagoa” e o “Revitaliza Maceió”.

Vamos  ampliar  a  rede  de  abastecimento  de  água,  tanto  para  a  população
quanto  para  as  atividades  produtivas,  oferecendo  suporte  à  população  rural  com
tecnologias sociais como cisternas, dessalinizadores, barragens subterrâneas, açudes,
fossas sanitárias e poços artesianos.

INFRAESTRUTURA 

Rede de Banda Larga e Wi-Fi

A internet tem um importante papel no dia a dia das pessoas e grande potencial
informativo e educativo. Buscaremos a expansão da rede de banda larga e  Wi-Fi em
todo Estado em parceria com a iniciativa privada e interligaremos todos os prédios e
espaços públicos, em especial as escolas, com rede de fibra ótica própria. 

Habitação de Interesse Social & Urbanização de Comunidades/Grotas

Queremos a melhoria da qualidade de vida de todos os alagoanos, em especial
daqueles residentes em áreas onde a renda media domiciliar é menor. Realizaremos
nessas  localidades  intervenções  urbanas,  como  reformas  das  fachadas  das  casas;
drenar e pavimentar ruas e calçadas, construir escadarias, rampas e pontes de acesso;
melhoria  da  iluminação pública,  tratamento de  esgoto  sanitário  por  fossa  ou  rede
coletora, implementando a coleta sustentável de lixo e promovendo a regularização
fundiária dos imóveis, 

Vamos criar e qualificar áreas de convívio público com o objetivo de estimular o
convívio  comunitário,  atividades  culturais,  esportivas,  jardinagem  ou  agricultura
urbana, ações inspiradas no conceito de cidades saudáveis.

Nas intervenções nas comunidades, vamos procurar contratar mão de obra da
população, que contará com a oferta de cursos profissionalizantes ligados às atividades
da  construção  civil  e  outras  da  vocação  da  região,  com  o  objetivo  de  gerar
empregabilidade para a população local. 

Construiremos e doaremos novas unidades habitacionais por meio de parcerias
com o Governo Federal e os municípios, dando preferência às famílias que vivem em
áreas de risco. 

Apoiaremos os municípios para que aumentem investimentos em urbanização
de comunidades vulneráveis,  no intuito de elevar  a  qualidade de vida do povo de
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forma  descentralizada  em  todo  o  Estado.  Nesse  sentido,  vamos  ser  parceiros  do
Município de Maceió, lhe proporcionando apoio irrestrito para executar o Programa de
Requalificação Urbana e Ambiental da Orla Lagunar de Maceió (Programa Maceió de
Frente para a Lagoa).

Mobilidade

Consideramos  que  a  mobilidade  urbana  e  a  mobilidade  intraestadual  têm
grande  influência  na  qualidade  de  vida  da  população  e  são  fatores-chave  para  o
desenvolvimento sustentável da economia. O Conselho Nacional de Trânsito indica que
há aproximadamente 2.381 km de vias pavimentadas em Alagoas, cerca de 16% da
extensão total do seu sistema rodoviário, quase não havendo ciclovias.

Vamos  construir  infraestruturas  de  calçadas  e  ciclovias  nas  vias  estaduais,
estimulando a locomoção saudável e menos emissão de gás carbônico pela queima de
combustíveis fósseis.

Vamos realizar articulações junto ao Governo Federal para a ampliação da rede
ferroviária  e  metroviária  em  Alagoas.  Teremos  como  objetivo  restaurar  a  malha
ferroviária do Estado, restabelecendo os corredores de passageiros e de cargas, como
ocorria no passado, interligando o interior à Capital.

Visando a qualificação da malha urbana de transporte de passageiros, e devido
à  sua  importância  para  parcelas  significativas  da  população  trabalhadora,
principalmente, a de menor renda, vamos realizar incansáveis esforços para concretizar
o projeto de expansão do VLT/CBTU até Mangabeiras,  bem como o projeto do VLT
Fernandes  Lima/Durval  de  Góes  Monteiro,  finalizando  no  Aeroporto  Zumbi  dos
Palmares.  Também  iniciaremos  estudos  para  implantação  do  VLT  em  Arapiraca,  e,
outro, interligando a UFAL ao bairro de Mangabeiras, passando pelo Benedito Bentes.

Apoiaremos  os  investimentos  em  dragagens  e  ampliação  gradativa  das
instalações  do  porto  de  Maceió.  As  iniciativas  terão  por  objetivo  o  transporte  de
maiores volumes de carga e do aumento do fluxo de turistas. Buscaremos ampliar a
infraestrutura portuária, pesqueira e turística em todo litoral e em áreas ribeirinhas e
lagunares.

Intensificaremos esforços de articulação junto ao governo federal para viabilizar
recursos para a Implantação dos aeroportos de Maragogi e de Arapiraca, bem como
para ampliar a capacidade de voos e decolagens do Aeroporto Zumbi do Palmares.
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EIXO SETORIAL

Desenvolvimento Sustentável

Vamos  trabalhar  sem  medir  esforços  para  aumentar  a  taxa  de  crescimento
econômico de Alagoas, de maneira equilibrada entre as diversas regiões do Estado.
Para isso, diversificaremos a matriz econômica estadual, desenvolvendo novas cadeias
produtivas, criando oportunidades e ampliando o ambiente de negócios em Alagoas.
Ampliaremos os esforços para atrair  empreendimentos  estruturadores privado nas  

Regiões  Metropolitanas  de  Maceió  e  de  Arapiraca,  bem  como  nas  demais
regiões,  apoiando  a  qualificação  da  mão  de  obra  necessária  aos  novos
empreendimentos.

Vamos aumentar a competitividade do que é produzido em Alagoas por meio
da educação, da qualificação da mão de obra, da inovação, do empreendedorismo e da
infraestrutura, desburocratizando os processos ligados a essas atividades.

Queremos  o  desenvolvimento  de  empreendimentos  sustentáveis  em  áreas
como reciclagem, energias renováveis, urbanismo e arquitetura verde, tratamento e
uso racional da água, novas tecnologias digitais, indústria criativa, logística, sistemas de
compartilhamento (equipamentos, veículos) e pesquisa e desenvolvimento de soluções
ecologicamente corretas. Realizaremos ações com objetivo de consolidar e desenvolver
novas  cadeias  produtivas,  fomentaremos  a  exportação  e  a  produção  interna  para
atender ao consumo dos alagoanos.

Em  parceria  com  as  prefeituras  reduziremos  os  obstáculos  ao
empreendedorismo produtivo. Vamos qualificar a infraestrutura do Estado de forma a
aumentar a atratividade para os negócios. Apoiaremos a implantação de co-workings,
condomínios Industriais,  centros  comerciais  com a oferta de serviços de qualidade,
água, esgoto, energia, coleta de lixo, em todo Estado, com o objetivo de interiorização
do desenvolvimento econômico, alcançando a população das pequenas cidades, bem
como as áreas rurais

Pretendemos gerar novas oportunidades de emprego e de renda aproveitando
as  vocações  empreendedoras.  Vamos  fortalecer  os  Arranjos  Produtivos  Locais,  os
pequenos negócios, a agricultura familiar e a economia popular, solidária e criativa.
Intensificaremos  a  qualificação  profissional  coerente  com  a  vocação  local  e  as
necessidades do mercado com objetivo de reduzir o subemprego e a informalidade.
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Inovação, Ciência e Tecnologia, Economia Criativa

O principal investimento que faremos em ciência e tecnologia no Estado será na
educação  integral  pública  e  de  qualidade,  pois  o  capital  humano  será  a  base  do
desenvolvimento de novas atividades produtivas de alto valor agregado em Alagoas.

Vamos  aumentar  os  investimentos  em  ciência  e  tecnologia,  em  pesquisa
científica,  na  inovação  tecnológica,  além  de  apoiarmos  o  desenvolvimento  de
ambientes  e  empreendimentos  de  inovação  no  Estado,  buscando  viabilizar  a
implantação de parques tecnológicos nas áreas de saúde, informática, de aplicativos,
de robótica, de biotecnologia, de fármacos e de mecânica, onde houver disponibilidade
de mão de obra, com o objetivo de replicar o sucesso do Porto Digital de Recife nessas
áreas.

Criaremos incentivos para atração de empreendimentos e investimentos ligados
à  economia  criativa,  à  tecnologia  da  informação,  aos  softwares,  aos  aplicativos,  à
biotecnologia e à nanotecnologia. Queremos induzir uma nova dinâmica econômica
com base na  inovação,  apoiando,  para isso,  o  desenvolvimento e  a  certificação de
ideias  e  produtos.  Proveremos  suporte  nas  questões  relacionadas  a  patentes  e
registros da propriedade intelectual.

Apoiaremos iniciativas ligadas à inovação que permitam reduzir desperdícios e
aumentar a  eficiência no serviço público com o objetivo de economizar recursos e
melhor atender os cidadãos

Economia Popular

A economia popular é uma via de desenvolvimento econômico sustentável em
Alagoas,  por  incentivar  o  empreendedorismo  nas  camadas  de  menor  renda  da
população, na indústria, no comércio, na agricultura familiar, na economia criativa, e
nos pequenos negócios ligados ao turismo, nos Arranjos Produtivos Locais, e junto aos
empreendedores autônomos. Vamos trabalhar para eliminar e simplificar a burocracia
e os entraves ao empreendedorismo popular.

Entendemos que os empreendedores da economia popular  não possuem os
recursos necessários para contratação de consultorias advocatícias e de investimento a
que os grandes e médios têm acesso, condição importante para conseguir entrar nos
atuais programas de incentivos do Estado. Por isso temos em mente que as políticas
tributárias  devem  ser  promovidas  de  maneira  a  aumentar  a  competitividade  dos
participantes da economia popular e não devem comprometer o poder de compra da
população de menor renda.
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O Estado também passará a direcionar suas compras de produtos e serviços aos
pequenos empreendedores e incentivará que as grandes e médias empresas instaladas
em  Alagoas  adquiram  matérias-primas  e  insumos  das  pequenas  empresas  locais.
Promoveremos  a  qualificação  e  o  acesso  à  inovação  para  os  pequenos  e  micros
negócios.  Apoiaremos  o  processo  de  cooperação  e  associativismo  entre  os
empreendedores da economia popular. A oferta de microcrédito e do crédito produtivo
para os micros negócios e os autônomos será ampliada. Aumentaremos o suporte para
que  as  pessoas  que  trabalham  por  conta  própria  se  legalizem  como
microempreendedores individuais.

Vamos  investir  na  cultura  empreendedora,  promovendo  cursos  de
empreendedorismo  e  profissionalizantes  nas  escolas  públicas  e  nas  comunidades
vulneráveis,  sempre  tendo  como  premissa  a  vocação  econômica  de  cada  região.
Apoiaremos  o  desenvolvimento  da  Economia  Solidária  através  de  ações  voltadas  à
viabilização de crédito, melhoria das condições de comercialização e capacitação dos
produtores.

Promoção ao Turismo

Investiremos  na  qualificação  profissional  dos  integrantes  das  atividades
econômicas  e  sociais  ligadas  ao  turismo.  Promoveremos  cursos  de  capacitação
contínua de operadores  turísticos,  agentes  de viagens e de outros  profissionais  do
setor. Realizaremos obras de infraestrutura para qualificação dos destinos turísticos;
buscaremos implantar novos centros de convenções para fortalecer o turismo cultural
e de negócios em todo Estado e promoveremos a sinalização turística em português,
espanhol e inglês, padronizadas, para os destinos turísticos de Alagoas.

Elevaremos  a  visibilidade  dos  destinos  turísticos  de  Alagoas  no  mercado
nacional e internacional, com o objetivo de aumentar o fluxo de turistas brasileiros e
estrangeiros, desenvolvendo, também, novas rotas turísticas.

Apoiaremos a promoção das  atividades ligadas à  economia criativa,  como o
turismo cultural, de esporte, histórico, religioso, gastronômico, religioso, de moda e de
esportes.

Desenvolvimento Rural Sustentável

Caminharemos  a  passos  largos  rumo  à  soberania  alimentar,  através  da
produção agrícola e animal ecológica saudável que tenha como foco o atendimento à
demanda de consumo alimentar das famílias alagoanas. Promoveremos ações de apoio
ao pequeno agricultor familiar e à atividade agropecuária ecológica, ampliando a oferta
de crédito rural,  o apoio técnico para redução do endividamento, a distribuição de
sementes,  o  provimento de  equipamentos  para  aração de terras  e  assistiremos os
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agricultores familiares com programas de renda mínima e de apoio à regularização
fundiária.

Ofertaremos,  junto  a  parceiros  institucionais  e  do  terceiro  setor,  cursos
agrotécnicos e de formação para jovens, mulheres, agricultores experimentadores e
extensionistas.  Bem  como  realizaremos  cursos  de  qualificação  profissional  para  as
populações  indígenas,  quilombolas  e  colônias  de  pescadores.  Adaptaremos  os
conteúdos das escolas rurais às realidades locais, com a adoção de matérias eletivas
sintonizadas  com  as  oportunidades  e  desafios  do  campo.  Apoiaremos  projetos
coletivos de produtores para o aprimoramento de processos, técnicas e novas práticas
agropecuárias.

Fortaleceremos  os  arranjos  Produtivos  Locais,  buscando  a  diversificação
produtiva  ligada  à  atividade  agropecuária,  à  aquicultura  e  à  pesca  artesanal,  à
bovinocultura  de  corte,  à  apicultura,  ao  manejo  florestal,  à  fruticultura  e  outros.
Apoiaremos a certificação de garantia de origem dos processos produtivos.

Ampliaremos  o  acesso  à  água  potável  para  as  famílias  rurais  através  da
perfuração  de  poços  artesianos,  da  construção  de  barragens  convencionais  e
subterrâneas,  de  cisternas,  açudes  e  fossas  sanitárias  ecológicas.  Faremos  a
distribuição de caixas  d’água e  filtros  de barro  com o apoio da  sociedade civil,  do
Governo Federal  e dos municípios.  Facilitaremos o acesso à terra para aqueles que
possuem vocação agrícola.

Desenvolveremos  o  Programa  Estadual  de  Agroecologia  e  de  Produção
Orgânica. Investiremos na pesquisa para o aumento da produtividade da agropecuária.
Apoiaremos  iniciativas  de  associativismo  e  cooperativismo  rurais  pelos
empreendedores  do  campo.  Ampliaremos  a  área  irrigada  estadual  com  ajuda  do
Governo  Federal  e  dos  Municípios.  Promoveremos  a  reinserção  produtiva  dos
assalariados rurais desempregados, oferecendo cursos de capacitação para produção,
beneficiamento e comercialização de seus produtos.

Investiremos  em  pesquisas  destinadas  à  diversificação  e  aumento  da
produtividade  da  agropecuária,  propiciaremos  suporte  técnico  à  migração  para
sistemas agroecológicos e para a diversificação de culturas, de acordo com demandas
alimentares  e  nutricionais.  Estimularemos  a  agricultura  urbana  e  periurbana,
promovendo  atividades  educativas  e  de  incentivo  à  conservação  ambiental  e  às
atividades rurais não agrícolas como turismo rural, ações culturais e artesanato.

Apoiaremos  a  comercialização  de  produtos  agropecuários  e  o  acesso  aos
mercados  de  produtos  da  agricultura  familiar  e  agroecológicos.  Buscaremos
desenvolver em todo o Estado novos centros de abastecimentos, centrais regionais de
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comercialização, espaços urbanos públicos destinados à comercialização dos produtos
advindos da agricultura familiar e de sistemas agroecológicos de Alagoas.

Vamos ampliar a infraestrutura de comunicação telefonia móvel e internet 3G-
4G, Wi-Fi nas áreas rurais e desenvolveremos redes de informações climatológicas para
prestação de serviços aos produtores rurais;

Desenvolvimento Utilizando o Canal do Sertão 

O Canal do Sertão cumprirá sua grande função econômica e social para a gente
do  Semiárido  alagoano.  Através  de  um  amplo  projeto  de  aproveitamento  de  suas
potencialidades,  realizaremos  o  cultivo  irrigado  através  de  módulos  de  agricultura
familiar,  com  potencial  de  até  10  mil  hectares,  aumentando  a  renda  e  a
empregabilidade para milhares de nossos irmãos. Essa produção em larga escala de
frutas  e  verduras  substituirá  milhares  de  toneladas  de  produtos  similares  hoje
importados de estados vizinhos,  atingindo de 70 a 80 por cento do atual  consumo
alagoano.

O  governo  irá  dispor  aos  produtores  assistência  técnica  e  apoio  creditício
através  de  agentes  federais  de  fomento  agrícola  (Bando  do  Brasil  e  Banco  do
Nordeste),  além  de  logística  de  comercialização.  Construiremos  eixo  viário  para
escoamento da produção e novos Centros de Abastecimento de Alimentos – Ceasa.

Outra importante ação será a realização de obras de pequeno porte, criando
sistema de abastecimento de água para as comunidades difusas ao longo do Canal do
Sertão. Com essas medidas evitaremos doenças transmitidas pela água com o atual
abastecimento através de carros-pipa.  Assim, proveremos a sustentabilidade hídrica
para  os  agricultores  familiares  e  seus  pequenos  rebanhos  durante  os  períodos  de
estiagem.

Desenvolvimento no Baixo São Francisco

Vamos  tornar  a  região  do  Baixo  São  Francisco  um  polo  de  Piscicultura  e
Carcinicultura, pois há grande potencial para produção de pescado em cativeiro para
atender  ao  mercado  alagoano  e  também  para  a  exportação.  Apoiaremos  outras
iniciativas empreendedoras na região.

Dedicaremos atenção especial ao desassoreamento do Baixo São Francisco e à
reposição  de  suas  matas  ciliares  a  fim de  recompor  sua navegabilidade  e  evitar  a
continuidade do avanço do mar sobre sua foz, fenômeno preocupante e de efeitos
nocivos a sua preservação.
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Meio Ambiente

Aplicaremos o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Alagoas. Queremos a
prosperidade socioeconômica do Estado, ao mesmo tempo em que preservaremos o
nosso patrimônio natural para as próximas gerações. Desenvolveremos processos de
licenciamento simplificado para micros, pequenos e médios empreendedores e lhes
ofereceremos todo apoio para que adéquem suas atividades às normas ambientais e
de licenciamento.

Aperfeiçoaremos  as  rotinas  de  trabalho  do  IMA-AL,  visando  aumentar  a
agilidade e a eficácia dos processos de licenciamento ambiental,  ao tempo em que
humanizaremos  a  atuação  dos  fiscais  de  meio  ambiente  para  que  ajudem  os
empreendedores  e  os  cidadãos  no atendimento às  normas  ambientais,  bem como
fortaleceremos os instrumentos de controle, fiscalização e compensação ambiental.

Vamos estimular a geração de energia limpa, em especial aproveitar o potencial
de geração energética a partir resíduos nas atividades urbanas e rurais.  Estimular o
desenvolvimento  de  empreendimentos  nas  áreas  de  reciclagem,  urbanismo  e
arquitetura verde; do uso racional da água; da rede de coleta e tratamento de esgotos,
das  inovações,  da  economia  criativa,  da  mobilidade  inteligente;  da  pesquisa  e  do
desenvolvimento de inovações e soluções verdes.

Desenvolveremos  o  Plano  Estadual  de  Prevenção  de  Catástrofes  Naturais  e
Eventos  Extremos,  com  o  objetivo  de  atuar  na  previsão,  no  alerta  precoce  e  o
monitoramento de  desastres  naturais  relacionados  às  secas  e  chuvas  intensas,  em
conjunto com a Defesa Civil, visando a redução dos seus impactos e preservando vidas.

Investiremos  em  unidades  de  compostagem  nos  municípios  alagoanos  para
produção  de  adubo  orgânico  a  ser  utilizado  pelos  empreendedores  da  agricultara
familiar e ecológica. Criaremos locais ambientalmente adequados de destinação final
dos  resíduos  e  expandiremos  a  rede  de  coleta  seletiva  em  todos  os  municípios.
Apoiaremos projetos de aproveitamento dos gases gerados em aterros sanitários.

Concederemos incentivos para desenvolvimento da cadeia produtiva de fontes
de  energia  limpa  e  renováveis.  Apoiaremos  projetos  de  aproveitamento  dos  gases
gerados em aterros sanitários e de resíduos sólidos urbanos para produção de energia
renovável. Aproveitaremos o potencial solar de Alagoas em termos de radiação direta e
difusa, principalmente no Agreste para geração de energia. Incentivaremos a eficiência
energética e a cogeração de energia na indústria e no comércio.

Criaremos  novas  Unidades  de  Conservação  e  realizaremos  esforços  para  a
recuperação  ambiental  de  áreas  degradadas.  Apoiaremos  os  municípios  no
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ordenamento  e  controle  das  margens  dos  rios,  lagoas  e  do  mar  em  perímetros
urbanos.

Realizaremos  campanhas  educativas  para  conscientizar  a  população  sobre
proteção  aos  animais,  das  boas  práticas  de  bem-estar  dos  domésticos  e  os
abandonados. Apoiaremos os municípios na promoção de campanhas de esterilização
e vacinação de animais;

Renda, Trabalho e Empreendedorismo

A  melhor  política  contra  a  pobreza  e  a  desigual  distribuição  de  renda  que
assombra nosso Estado é a preservação do poder de compra das famílias. Sabemos
que mais de 50% da população de Alagoas é considerada pobre e que grande parte se
beneficia  dos  programas de distribuição de renda como o Programa Bolsa  Família.
Nossa distribuição de renda é extremamente desigual. Segundo o IBGE, em 2017, a
renda domiciliar  média dos alagoanos foi  calculada em R$ 658,00 enquanto que o
salário mínimo é de R$ 937,00 e a renda média do trabalhador brasileiro é de R$
1.268,00.

A Política Fiscal  do Estado tem grande influência na atividade econômica.  O
gestor público deve ter  a  sensibilidade para não penalizar  o  poder de compra dos
trabalhadores e de suas famílias, assim como a competitividade do setor produtivo. 

A benevolência da União em reduzir em 20% os juros da bilionária dívida do
Estado de Alagoas, em 2017, implicou em uma menor despesa corrente com juros. O
Governo do Povo vai aproveitar a redução das despesas com os juros para revisar esse
penoso Arrocho Fiscal de 2015. O objetivo é aquecer a economia de forma sustentável,
elevando o consumo das famílias e a competitividade de nossos produtos e serviços.

O empreendedorismo do Povo Alagoano é o caminho para o desenvolvimento
sustentável,  gerando  emprego,  renda  e  riqueza.  Vamos  trabalhar  para  derrubar  as
barreiras  da  burocracia  pública  ao  empreendedorismo  com  uma  política  fiscal  e
licitatória que estimule a atividade econômica em todos os setores,  e  em especial,
naqueles  vinculados  à  economia  popular  e  criativa.  Qualificaremos  os  servidores
públicos no exercício da cultura da orientação,  em vez da cultura da punição e da
truculência, como prevalece atualmente.

Desenvolveremos ações para aumentar a produtividade nos diversos ramos da
economia  de  Alagoas.  Vamos  ampliar  a  oferta  de  qualificação  profissional
considerando as vocações produtivas de cada região e as necessidades existentes e
futuras  dos  setores  produtivos.  Realizaremos,  em  parceria  com  o  sistema  S  e
instituições privadas, a promoção de educação integral de alta qualidade, estimulando
a inovação, o empreendedorismo e a empregabilidade.
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Garantia de Recursos Para a Previdência Pública

O  Governo  do  Povo  entende  a  importância  econômica  e  social  da  renda
distribuída aos aposentados e beneficiários da Previdência Pública. Temos consciência
da difícil situação em que se encontram os fundos de Previdência Pública do Estado e
dos municípios alagoanos, bem como de seus reflexos negativos aos cofres públicos.
Tomaremos  providências  para  garantir  recursos  nos  fundos  de  previdência,  sem
penalizar a liquidez das fazendas públicas. 

Em vez de reduzir benefícios dos assegurados, como vem ocorrendo no Estado
de Alagoas e no Brasil, vamos capitalizar os Fundos de Previdência Pública, transferindo
Ativos  e  Direitos  com  alta  capacidade  de  geração  de  renda  contínua  aos  fundos.
Tornaremos  Alagoas  um exemplo a  ser  seguido pelos  demais  Entes  Federados  e  a
União.

Em hipótese alguma podemos permitir que o patrimônio público do Estado de
Alagoas  seja  utilizado  como  garantia  de  complexas  e  caras  operações  de  crédito,
disfarçada de cessão de ativos (Securitização) ou como garantia de rentabilidade aos
investidores privados interessados em realizar Parcerias Público- Privadas (PPP).

A Sabedoria da experiência nos faz lembrar de uma etapa em que o Estado
ficou por seguidos meses sem conseguir pagar a folha dos servidores públicos e, mais
recentemente,  tivemos,  nos  noticiários,  as  trágicas  consequências  à  população  do
Estado  do  Rio  de  Janeiro  decorrentes  da  aloprada  gestão  financeira  dos  últimos
governos  daquela  unidade  federativa.  Faremos  diferente,  tomaremos  as  medidas
necessárias para salvar a previdência pública no estado.

Os Fundos de Previdência Pública no Governo do Povo passaram a ser um vetor
de desenvolvimento regional. Passarão a investir na economia real do Estado, gerando
emprego, renda e dinamismo econômico. Forneceremos suporte técnico aos gestores
municipais  para  resolverem  os  problemas  dos  fundos  de  previdência  de  seus
municípios e também os tornarem vetores de desenvolvimento local.

Cidadania, Desenvolvimento Social e Direitos Humano

Queremos afetar positivamente a realidade da população vulnerável realizando
ações que permitam a melhoria da qualidade de vida das pessoas e a evolução dos
indicadores sociais. É necessário ampliar as ações do Estado no sentido da garantia dos
direitos humanos, a partir de políticas públicas que consolidem a perspectiva da plena
cidadania e promovam a igualdade. 

Regulamentaremos  o  Sistema  Único  de  Assistência  Social  com  legislação
estadual  própria,  visando  o  fortalecimento  das  políticas  públicas.  Proveremos
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cofinanciamento  estadual  aos  municípios  de  forma  continuada,  promovendo  o
desenvolvimento  social,  a  prevenção  da  violência  e  a  redução  da  vulnerabilidade
territorial. Vamos garantir a universalidade da Proteção Social Básica, assegurando a
continuidade dos serviços prestados nos CRAS existentes em Alagoas. Cofinanciaremos
a entrega de benefícios  eventuais  (cestas  básica,  aluguel  social,  auxilio  funerário  e
outros) pelos municípios, visando o atendimento à população vulnerável ou daqueles
em situação de emergência e estado de calamidade pública.

É  importante  qualificar  os  profissionais  da  assistência  social,  bem  como
promover  concursos  públicos  para  ampliação  do  seu  efetivo.  Promoveremos  a
capacitação de entidades sociais  e  conselhos de direito,  objetivando a captação de
recursos governamentais  e  privados para o bom desenvolvimento econômico-social
dos  usuários  envolvidos.  Vamos  também  ampliar  a  formação  dos  Conselheiros
Tutelares e de Direitos das Mulheres.

Promoveremos  políticas  públicas  efetivas  para  mulheres,  especialmente  as
vítimas de violência doméstica ou sexual, com a instalação de unidade de acolhimento
institucional  estadual,  a  qual  realizará  atendimento  psicossocial.  Ampliaremos  os
serviços  de  saúde  da  mulher,  oferecendo  orientação  sobre  planejamento  familiar,
financeiro  e  qualificação  técnica  com  foco  em  empregabilidade.  Investiremos  em  

Delegacias da Mulher e em centros de referência de atendimento à mulher,
varas, promotorias e defensorias especializadas em todo Estado.

Ampliaremos a atenção integral à gestante, desde o pré-natal e nos primeiros
anos de vida da criança, promovendo o apoio à inclusão sócio produtiva das famílias
vulneráveis. 

Pessoas com deficiência 

Realizaremos ações que promovam a inclusão social e econômica das pessoas
com deficiência, como acesso à rede de ensino público integral de qualidade, cursos
técnicos, atividades físicas, entre outras. Promoveremos acessibilidade no transporte
público e nos espaços públicos. Promoveremos, ainda, políticas de mobilidade urbana
facilitando  a  circulação  de  deficientes  nas  cidades  de  Alagoas.  Qualificaremos  os
agentes  públicos  para  humanizar  o  atendimento  pela  rede  pública  aos  cidadãos
portadores de deficiência. Tornaremos a cidade acessível e inclusiva como forma de
apoiar as pessoas com deficiência no sentido de alcançarem o mercado de trabalho.

Pessoas Idosas 

As pessoas  idosas  serão objeto de particular  atenção pela rede estadual  de
saúde, que oferecerá atendimento humanizado e cuidados especiais. Promoveremos
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atividades  esportivas,  culturais  e  orientações  preventivas  aos  idosos,  assim  como
estimularemos o trabalho voluntário. 

Fortaleceremos  a  política  de  cofinanciamento  com  o  objetivo  de  ampliar  a
cobertura  dos  serviços  continuados  do  sistema  socioeducativo  realizado  com  os
municípios,  ao tempo em que vamos  ampliar  as  parcerias  com as  prefeituras  e  as
organizações  da  sociedade  civil  para  apoio  técnico,  monitoramento  e  avaliação  da
execução dos programas de atendimento às medidas socioeducativas em meio aberto,
incluindo a formação continuada dos operadores. 

Diversidade 

Combateremos  de  forma  intransigente  o  racismo,  a  intolerância  e  todas  as
formas de discriminação. Assim como promoveremos políticas de segurança com foco
no enfrentamento da violência racial e de gênero, respeitando as diferentes culturas. 

Promoveremos  o  enfrentamento  contra  a  homofobia  e  o  machismo,
qualificando os servidores públicos estaduais e municipais para esse objetivo. Também
apoiaremos as vítimas de violência doméstica, da violência por orientação sexual e por
identidade de gênero, com apoio jurídico, psicológico e social.

Gestão Pública de Qualidade

Nosso Governo será transparente, responsável e com participação popular. Uma
gestão  compromissada  com  a  real  e  efetiva  representação  do  Poder  Popular.
Colocaremos  nossa experiência gerencial e capacidade técnica a serviço da sociedade,
com total  transparência em nossos atos e permanente prestação dos resultados do
nosso trabalho. 

Nossa política Fiscal levará em conta o poder de compra da renda familiar dos
alagoanos  e  a  competitividade  de  nossas  empresas.  Procuraremos  aumentar  a
arrecadação própria,  sem aumentar a carga tributária,  combatendo a evasão fiscal.
Entendemos que o fomento da atividade econômica é a melhor forma de arrecadar
mais.  Com  objetivo  de  fomentar  essa  atividade,  vamos  combater  a  burocracia  no
relacionamento do Estado com o cidadão. Simplificaremos a burocracia pública visando
tornar o Estado um aliado e não um burocrata limitador do empreendedorismo, sejam
eles grandes, médios, pequenos ou micros empresários. 

Faremos um esforço de modernização dos processos de trabalho em todos os
níveis  da máquina pública,  visando torná-la  mais eficiente,  evitando desperdícios  e
retrabalho. Com o uso de tecnologias e inovações associadas à qualificação técnica dos
servidores,  economizaremos  recursos  e  ampliaremos  a  captação  de  recursos  de
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convênios  federais,  ampliando  os  investimentos.  Os  servidores  públicos  serão
valorizados.

Inovaremos  ao  propiciar  aos  municípios  cofinanciamentos  para  realizarem
políticas  públicas  e  apoio  técnico  para  elaboração  de  projetos  de  qualidade  para
captação de recursos, e a implementação de convênios para realização de obras de
infraestrutura.  Apoiaremos  a  modernização  da  gestão  pública,  oferecendo  apoio
técnico  para  que  os  gestores  municipais  possam  conduzir  por  bom  caminho  seus
sistemas  previdenciários.  Ajudaremos,  através  de  parcerias  a  capacitação  dos
servidores municipais. 

Modernizaremos  os  ambientes  físicos  e  toda  estrutura  de  informática  dos
órgãos  públicos,  incluindo  rede  de  transmissão  de  dados.  Tornaremos  digitais  os
procedimentos administrativos, facilitando o controle e melhorando os procedimentos,
economizando tempo e recursos humanos. Melhoraremos o desempenho de todas as
tarefas ligadas ao controle dos serviços públicos.
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