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1.Introdução Geral
Em 2017 Alagoas completará 200 anos de independência. Poderíamos
alcançar essa data histórica em condições sociais, econômicas e ambientais
em melhor situação. Mas, próxima de completar o bicentenário da
emancipação, o belo e maravilhoso estado, com sua brava e humilde gente, na
sua grande maioria, sequer tem condição de exercer os direitos à cidadania.
Já se escreveu muito sobre o assunto, produziram-se análises e
propostas, se executou, se mensurou, mas Alagoas ainda continua, fortemente,
integrada ao seu passado colonial e escravista, com todas as implicações
políticas, culturais, econômicas, sociais e ambientais negativas. Não se pode
negar que nos últimos 40 anos, pelo menos, uma parte da anatomia do estado
ganhou novas formas. De uma economia e sociedade essencialmente rurais,
atualmente o grosso da população mora nas regiões urbanas e os serviços e
comércio ditam os rumos das atividades econômicas.
Não obstante esses fatores, a concentração do poder político ainda se
encontra fortemente enraizado na tradição rural e a atividade primária principal
reúne grande capacidade econômica e influência institucional, mesmo tendo
reduzido muito sua participação na produção de riquezas do estado. Portanto,
qualquer situação política que envolva os destinos de Alagoas e a solução de
seus problemas, tem, necessariamente, que dialogar, discordar e se relacionar,
de forma republicana e democrática, com os diversos setores tradicionais.
Entretanto, para podermos avançar e realmente implementar mudanças
significativas que transformem a realidade social do estado, é preciso uma
estratégia progressista, moderna e democrática. Ela se encontra fora dos
limites dos setores políticos e econômicos mais tradicionais do estado, como
muitas vezes já foi comprovado.
Quando completar seu bicentenário Alagoas certamente inserir-se-á
numa

realidade

bastante

modificada

do

Nordeste.

A

região

vem

aceleradamente apresentando resultados importantes no campo da redução da
pobreza, crescimento da renda e consumo, com relativo aumento do bem-
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estar. Investimentos vultosos estão sendo feitos para recuperar nossa
infraestrutura e reanimar a indústria em vários setores. O deslocamento de
redes de serviços e comércio para as áreas mais dinâmicas atesta a pujança
da região, mesmo considerando que seu PIB continua, ainda, muito baixo em
termos de participação na soma das riquezas nacional.
Evidente que Alagoas se conecta ao movimento nacional de expansão da
renda com grandes implicações no Nordeste. Porém, é muito insuficiente para
resolver seu passivo social e econômico. Outros estados do Nordeste têm
inovado em políticas de desenvolvimento, compreendendo isso como um
movimento mais abrangente e não como estratégias de crescimento
econômico apenas. Alagoas precisa resolver, com prioridade, os problemas
básicos relacionados ao consumo primário da população. Crescimento
econômico com geração de postos de trabalho e geração de renda não
resolve, solitariamente, problemas de acesso à saúde, educação ou diminuem
a escalada da violência crescente.
A tentativa de transferência de grandes empreendimentos industriais para
o estado não significa solução automática à expansão das micro e pequenas
empresas e ou negócios que estão inseridos na atividade produtiva, nos
serviços e comércio. O crescimento da renda e do consumo também não
soluciona a decadência da agricultura familiar e o estado de indigência de
grande parte das famílias do campo. O momento favorável das exportações
brasileiras traz fantásticos dividendos à indústria sucroalcooleira, mas com
pouco efeito de transbordamento para os mais de 50 municípios que vivem
diretamente em sua órbita e para o Estado.
A dinâmica das vendas no Brasil e da construção civil faz a demanda por
produtos de embalagem e materiais de construção se elevar, o que força a
indústria de plásticos a promover investimentos, mas como se trata de
estruturas intensivas em capital, o efeito sobre a geração de emprego é
marginal diante dos desafios locais. Então, o que de novo Alagoas pode
apresentar que aliado à dinâmica regional e brasileira, em razão da retomada
das políticas desenvolvimentistas, lhe retire da tendência de aprofundar as
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estruturas do subdesenvolvimento e se colocar em último em termos de PIB
per capita no Nordeste, como tem acontecido na prática?
Por fim deve-se ressaltar que o desenvolvimento alagoano não é algo
inalcançável. Para perseguir esse objetivo é preciso envolver toda a sociedade
no debate, levar até os mais remotos lugares as ideias gerais e discuti-las,
intensivamente, com os movimentos populares, os segmentos intelectuais, a
classe política e os agentes econômicos. Ao contrário do que se imagina, não
estamos em vias

de

desenvolvimento com todo esse turbilhão de

acontecimentos no Nordeste. Pelo contrário, aprofundamos as estruturas do
subdesenvolvimento. Por essas razões, as propostas aqui elencadas são
pontos iniciais para uma nova filosofia de desenvolvimento para o estado,
conservando o que aqui se fez de mais importante e estratégico anteriormente.
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FILOSOFIA, PRINCÍPIOS E
DIRETRIZES PARA O
DESENVOLVIMENTO
ALAGOANO
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2. Filosofia, Princípiose Diretrizes
Desenvolvimento Alagoano

para

o

2.1 – Filosofia do Desenvolvimento
Desenvolvimento econômico e social é um dos temas mais permeados de
política e ideologia numa ordem federativa. Além disto, é um processo de
múltiplas dimensões, que envolve principalmente o crescimento econômico. O
processo de desenvolvimento econômico e social é um fenômeno que deve,
prioritariamente, estar voltado às soluções do homem comum, sua vida em
sociedade, em nome do interesse coletivo; importante que todos sejam
incluídos nos resultados do progresso econômico, promovido pelas forças
produtivas com boa dose de planejamento ao nível das macrodecisões,
principalmente no âmbito das instâncias de governo. O progresso não é fruto
da lógica histórica, das condições naturais de funcionamento das estruturas
econômicas e sociais. Ele está inscrito no horizonte das possibilidades
inerentes à capacidade do homem executar ações com base no planejamento
decisório. Para tanto, como muitos já apontaram, é preciso dotar a sociedade
de instituições que permitam que os homens alcancem a plenitude de seus
objetivos e realizem seus sonhos no coletivo.
No

contexto

de

um

sistema

democrático,

uma

plataforma

de

desenvolvimento econômico e social deve reconhecer os anseios da
população, seus interesses e motivações, perspectivas e sonhos de futuro.
Esse processo fica muito mais obscuro quando os objetivos imediatistas
prevalecem sobre os interesses de médio e longo prazo, os quais realmente
importam para deslocar a curva de possibilidades de bem estar da sociedade
para um ponto mais elevado. Uma das maiores dificuldades, portanto, é
compatibilizar a visão de curto prazo com as perspectivas desenvolvimentistas
que, inescapavelmente, exigem decisões com resultados mais longos de
maturação.
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O desenvolvimento econômico, por exemplo, inclui o aumento das
capacidades e possibilidades de acumulação de capital. O progresso técnico
auxilia as formas de utilização das potencialidades naturais e humanas para a
consecução

daquele

objetivo.

A

competição

pelo

uso

dos

recursos

desencadeia processos de inovação tecnológica no âmbito dos agentes
econômicos. Quanto mais elevado o nível de cultura de um povo ou sociedade,
mais amplo será o horizonte de se usar, adequadamente, as fontes de recursos
e aprimoramento das técnicas produtivas, tudo isso com vistas à acumulação
de capital com elevado nível de produtividade.
O processo de acumulação de capital permite a abertura de novos canais
de investimentos e geração de emprego e renda. Além disso, e mais
importante, permite abrir as fronteiras para as inovações e progresso técnico.
Portanto, o desenvolvimento se alcança quando um sistema social de produção
evolui à medida que o processo de acumulação de capital é acompanhado do
progresso técnico, permitido pela inovação tecnológica, e o nível de
produtividade social aumenta incluindo a participação da força de trabalho.
Tudo isso com respeito aos limites do meio ambiente e sua conservação.
Quando isso acontece, mudanças estruturais são observadas e a principal
delas

é

o

deslocamento

da

curva

das

desigualdades

sociais

com

transformação no perfil do consumo.
Se o produto cresce numa velocidade maior que a média da taxa de
crescimento populacional, portanto, a renda per capita terá aumentado,
permitindo o engajamento de toda a sociedade ao nível mais elevado da
eficácia social do sistema de produção, ao aumento da satisfação das
necessidades mais elementares deste corpo social, concretizando os objetivos
dos grupos dominantes, que controlam os recursos escassos e se apropriam
de parcela considerável do excedente econômico produzido.
Na ordem econômica vigente, as decisões sobre o quê, como e para
quem produzir e como será o processo de acumulação de capital cabe, com
importantes e raras exceções, à iniciativa privada. É preciso reconhecer a
importância e apoio aberto do Estado, desde que não seja artificial ou
antieconômico, principalmente em sua capacidade de reunir, através das
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políticas públicas, os elementos políticos e instrumentos necessários para
conduzir um projeto coletivo, realizar os anseios da sociedade e enfrentar os
desafios que escapam às possibilidades dos agentes individuais. É sobre esse
projeto coletivo que o desenvolvimento social se associa ao desenvolvimento
econômico.
No Brasil contemporâneo, resgatou-se a ideologia que o processo de
desenvolvimento, econômico e social, é, essencialmente, uma tarefa do Estado
em parceria com os agentes privados econômicos e a força e criatividade do
nosso povo. Os tempos em que a defesa de uma inexorável importância dos
mercados para conduzir a sociedade a patamares mais elevados de bem-estar
foi ficando para trás, principalmente no reconhecimento de que a filosofia e
teorias econômicas, que balizam a ortodoxia dos argumentos que sustentam a
ideologia do laissez-faire, estavam absolutamente equivocadas em prescrever
as ações e diagnosticar o comportamento futuro dos agentes econômicos. As
crises

norte-americana

(2008)

e

europeia

(2010)

demonstraram,

inequivocamente, isso.
Nos primeiros dez anos do século XXI o Brasil apresentou um ciclo
econômico de crescimento. É verdade que ainda falta muito na caminhada da
superação dos entraves e heranças históricas que representam obstáculos ao
desenvolvimento e transformações estruturais mais profundas. Nosso passado
primário-exportador e escravocrata submeteu, e ainda submete, nossa
sociedade aos desafios de superação de nosso largo atraso social, econômico,
produtivo, tecnológico e político.
O ciclo de crescimento recente da economia brasileira vem representando
uma importante mudança de trajetória na política de desenvolvimento do país,
com extraordinário reflexo sobre a economia nordestina. O país ainda conserva
problemas estruturais já definidos como característicos de um sistema
subdesenvolvido. Entretanto, esses problemas são ainda mais acentuados na
região Nordeste, onde reside parte considerável da população pobre e
miserável do país, com baixos níveis de educação, índice de Gini elevado,
comprovando ainda a forte desigualdade de renda, elevada concentração
fundiária, baixos níveis de produtividade da mão de obra e péssimo
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funcionamento e acesso aos serviços públicos. São por essas e outras razões
que na região Nordeste os níveis de violência têm crescido velozmente e, em
algumas capitais, os indicadores já apontam a liderança em termos de ranking
da violência no plano nacional, como é o caso da capital alagoana, Maceió.
Portanto, o subdesenvolvimento tem como característica essencial uma
forte heterogeneidade social e elevados desníveis nos padrões de consumo.
Apesar do crescimento da renda média brasileira e dos programas sociais
terem contribuído para resgatar milhões de famílias da condição de pobreza e
incluí-las nos circuitos do mercado de consumo de massas, isso ainda não é
suficiente para remover, por exemplo, as dificuldades encontradas quando
estendemos o conceito de consumo para além das necessidades satisfeitas
pela aquisição de produtos ofertados, exclusivamente, pelos agentes
econômicos privados. As condições e necessidades básicas de sobrevivência
da maioria da população em termos de saúde, educação, segurança e lazer,
por exemplo, ainda são quase inalcançáveis. Por isso, ainda somos uma
sociedade marcadamente heterogênea, desse ponto de vista, e desigual em
termos de consumo numa perspectiva mais geral. Em Alagoas, principalmente,
a oferta pública básica de serviços é de baixo nível produtivo e qualidade
prejudicada. Na educação e saúde encontram-se os exemplos mais
conspícuos.
Entretanto, no Nordeste observa-se que com todas as dificuldades
possíveis, alguns estados têm se aproveitado do excelente ciclo ascendente da
economia brasileira e se engajado, com disposição e competência, às políticas
públicas desenhadas para o plano nacional. A correta leitura do atual ciclo
econômico do país e a simetria dos planos de desenvolvimento locais com o
movimento de ampliação das políticas e programas federais, quando também
se considera as particularidades e limites internos a cada estado, tem
aumentado a possibilidade de êxito na formulação e execução das políticas de
desenvolvimento estaduais, como são exemplo os casos do desenvolvimento
recente de Pernambuco, Bahia e Ceará. Esses exemplos podem ser
estendidos para Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão, pelos
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resultados observados em termos de avanços na renda per capita desses
estados.
Apesar da sensação de que a economia alagoana está indo bem, pela
simples leitura da expansão do comércio e o reflexo dos impactos econômicos
dos programas federais em nosso estado, na verdade alguns números e
indicadores sociais e econômicos, sugerem uma realidade completamente
diferente. O aspecto mais sintomático que demonstra o significado da involução
econômica relativa de Alagoas, trata-se do baixíssimo crescimento de sua
renda per capita vis a vis outras economias da região nordestina.
Diferentemente e, ao contrário dos demais estados nordestinos, Alagoas está
mergulhando no subdesenvolvimento.
Poucos podem perceber isto a luz do conhecimento comum, mas uma
análise mais acurada ajuda a compreender o quadro de imensas dificuldades.
Talvez estejamos na pior crise da história recente do estado em termos
econômicos, sociais e políticos. A economia alagoana é excessivamente
dependente e subordinada à economia nacional e isso aumenta o quadro de
vulnerabilidade do estado quanto a qualquer mudança de rota das políticas
sociais e programas federais. Sem uma base econômica diversificada e
relativamente forte, com encadeamentos produtivos, vertical e horizontal, o
Estado de Alagoas não disporá de um sistema econômico seguro, que garanta,
no futuro, a sustentabilidade na geração de emprego e renda e contribuição
fiscal, suficientes e que capacite às finanças públicas estaduais para
possibilidades mais concretas de investimentos, haja vista as enormes
limitações que a dívida pública impõe as mesmas.
Do ponto de vista econômico, temos um exemplo típico de um sistema
que permite que as pessoas continuem consumindo, mas não produz,
concentrando suas energias em alguns setores produtivos intensivos em
capital ou com uma alta rotatividade da mão de obra, como é o caso do setor
sucroalcooleiro. A maior parte da renda usufruída é transferida através das
artérias que as políticas federais abriram com os diversos programas de
assistência social e desenvolvimento, dentro do chamado federalismo
cooperativo (p. ex. os recursos federais e vinculados à saúde, educação,
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segurança, agricultura etc.). Do ponto de vista social, para qualquer indicador
que se tome, Alagoas lidera os piores níveis no Nordeste. Do ponto de vista
político, existe uma profunda crise de representação e os sucessivos casos de
corrupção envolvendo as diversas instâncias do poder, refletem o frágil quadro
das instituições do estado, muitas delas importantes e que jogariam um papel
relevante na formulação e execução de uma política de desenvolvimento.
Portanto,

Alagoas

apresenta

vários

obstáculos

internos

ao

desenvolvimento – desigualdade social, má distribuição de terras, educação e
saúde de péssima qualidade e violência crescente, como exemplos. Portanto, é
preciso: i) superar o ciclo vicioso da pobreza, da baixa produtividade da mão de
obra - tanto nas zonas urbanas, mas principalmente agrícola -, da baixa renda
e poupança reduzida; ii) reestruturar a produção econômica local promovendo,
principalmente, a economia popular, a industrialização, os serviços e comércio;
iii) enfrentar a crise e estagnação da agricultura; e iv) reestruturar os serviços
públicos de educação e saúde, principalmente.
É imprescindível mobilizar os alagoanos para a construção de um plano
de recuperação da economia e sociedade alagoana, com objetivos muito claros
de se inserir no século XXI, superando os diversos obstáculos ao
desenvolvimento, com objetivos de melhorar as condições de vida de sua
população e convergir seus principais indicadores à média nordestina. Apesar
de a tragédia estar em curso, não é possível acreditar em situações
irreversíveis. Pelo contrário, a ideia de desenvolvimento, econômico e social,
vem acompanhada da vontade de transformação e isto somente é possível se
a sociedade estiver convencida de que os problemas existem, a conjuntura
nacional é favorável à mudança e as forças políticas a frente de um projeto de
discussão dessa natureza e dimensão, ganhem credibilidade e a confiança do
povo alagoano de que são capazes de executá-lo.

2.2 Princípios do Desenvolvimento
Os princípios de um projeto de desenvolvimento econômico e social para
Alagoas devem obedecer a uma ordem de prioridades que esteja
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absolutamente correlacionada com o que está acontecendo no plano nacional,
e que enfrente os principais problemas de âmbito interno ao estado.
Por exemplo, a principal plataforma política do governo sob a gestão da
presidente do Brasil, Dilma Roussef, é eliminar, definitivamente, com a miséria
absoluta no país. Para isso, o conjunto de iniciativas vai conta com mais R$
100 bilhões em recursos públicos até 2014, por exemplo. Esse ambicioso
objetivo não pode ser alcançado sem a colaboração direta dos entes
subnacionais, principalmente os Estados e municípios, pois cada um tem suas
responsabilidades e particularidades.
Ora, Alagoas é onde se encontra o maior nível relativo de miseráveis e
pobres

do

Nordeste1.

Se

este

é

um grande

problema que

afeta,

extraordinariamente, as possibilidades do estado avançar, qualquer política de
desenvolvimento para Alagoas deve, prioritariamente, assumir como bandeira o
engajamento naquele objetivo traçado para o plano da Nação. Não é por outra
razão que o combate à miséria, pobreza e a promoção da inclusão social,
juntamente com a expansão das políticas de governo para a melhoria e
qualificação das políticas públicas de saúde, educação e formação profissional,
assistência social e segurança pública, compõem os eixos centrais de uma
proposta de desenvolvimento para Alagoas.
Como se observa na figura abaixo, o conjunto desses eixos denomina-se
de desenvolvimento humano e social e está na base de uma pirâmide de
prioridades para Alagoas, justamente porque nessas áreas encontram-se os
principais e maiores obstáculos ao avanço das forças produtivas, as péssimas
condições de bem estar social da população e motivo de rebaixamento da
autoestima do povo alagoano nos últimos anos. Trata-se, portanto, de adotar
os princípios republicanos e profundamente democráticos, resgatando parcela
considerável da população alagoana que não conhece, efetivamente, os
preceitos básicos constitucionais lançados pela Carta Magna, em 1988.
Eliminar o déficit de direitos em Alagoas é um passo fundamental na
De acordo com o último censo do IBGE, as famílias menos favorecidas, que sobrevivem com apenas R$
70,00 por mês, representa 8,5% do total da população brasileira de 190 milhões, ou seja, são
aproximadamente 16 milhões de pessoas, distribuídas em pelo menos 800 mil famílias. A maioria mora nas
zonas urbanas (53%), localiza-se no Nordeste (59%), é considerada jovem (51% têm até 19 anos e 40% até 14
anos), é, sobretudo, negra (70%) e com nível de analfabetismo elevado (26%).
1
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reconstrução do estado e para colocar sua economia numa trajetória de
desenvolvimento.

Concomitante à ampliação e intensificação dos programas federais de
combate à miséria e pobreza absolutas, aliado a reestruturação dos serviços
de saúde e educação, a grande inovação pelo lado econômico é dotar a
maioria possível dos agentes econômicos que participam do sistema produtivo
de acessibilidade às políticas de financiamento, assistência técnica e formação
profissional, logística e distribuição da produção. Trata-se de uma inovação
porque boa parte da economia alagoana é formada, principalmente, por
pequenos e médios empreendimentos, muitos dedicados ao atendimento do
consumo popular e de massas, esquecidos completamente das políticas
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públicas de fomento ao desenvolvimento nos últimos anos. Neste caso, a
política de desenvolvimento deve ter como objetivo, aumentar a produtividade
média desses setores para que os excedentes econômicos sejam formados
através do processo natural de acumulação de capital. Isso desencadeia
processos de inovação tecnológica com avanços e progressos nas técnicas de
produção. Se o sucesso das políticas sociais que ajudaram a remover da
miséria e pobreza de mais de 50 milhões de brasileiros contribuiu, em boa
parte, para criar as bases de sustentação política do governo Luís Inácio Lula
da Silva, porque o aprofundamento disto em Alagoas, aliado ao forte estímulo
às iniciativas econômicas populares, não haverá de fortalecer as forças
políticas que enveredarem por esse caminho? As possibilidades são grandes.
Ao final das contas, a geração de renda neste sistema econômico
altamente capilar tem a vantagem de internalizar a riqueza e aumentar as
possibilidades de uma dinâmica econômica com giros em maior rotatividade.
Ademais, o fomento e a devida atenção das políticas governamentais de
desenvolvimento econômico para esses setores podem criar os mecanismos
necessários de migração de milhares de famílias, atualmente beneficiárias dos
programas de assistência social, para o sistema produtivo.
Portanto, em paralelo às políticas sociais de resgate da cidadania e de
investimentos em setores primordiais para a elevação do bem-estar geral, o
que foi chamado de desenvolvimento econômico e popular, dará atenção
especial aos arranjos produtivos locais, agricultura familiar, comércio e serviços
populares, pequenas e médias empresas dos ramos industriais etc. Se, na
filosofia do desenvolvimento econômico e social está clara a importância de
romper com o ciclo vicioso da pobreza, elevar a produtividade da mão de obra
e gerar capacidade produtiva - portanto dotar o sistema produtivo já existente
de capacidades e habilitações que permitam seu progresso econômico -, é
extremamente importante para alcançar indicadores de renda per capita mais
favoráveis.
Naquilo que foi denominado de desenvolvimento urbano e logístico
encontra-se boa parte dos investimentos destinados pelos Planos de
Aceleração do Crescimento I e II do governo federal. Em Alagoas são muitas
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as dificuldades e problemas nas áreas de infraestrutura, logística, saneamento,
habitação e mobilidade urbana. Para concorrer pelos recursos federais nessas
áreas será imprescindível que Alagoas refaça sua carteira de investimentos
nessas áreas. Investimentos esses focados no atendimento das prioridades
definidas nos capítulos sobre desenvolvimento humano e social, econômico e
popular. Para ampliar essa carteira, o levantamento censitário das condições
do patrimônio público é essencial e o papel da bancada federal do estado
primordial para angariar os recursos orçamentários suficientes.
Por último, e não menos importante, encontra-se a vértice da pirâmide de
prioridades, que denominamos de desenvolvimento econômico setorial. Nela
se destacam os grandes agentes econômicos que, apesar das condições em
que se encontram os indicadores socioeconômicos do estado, o funcionamento
desses setores tem acompanhado o movimento da economia nacional e
internacional. Suas respectivas demandas não pressionam por grandes
esforços as políticas governamentais, tanto no âmbito federal como estadual,
principalmente quando comparadas aos desafios postos pelas estratégias de
reversão do quadro econômico e social de Alagoas. É evidente que se muitas
das mudanças ocorrerem, de acordo com as prioridades definidas num projeto
de desenvolvimento com essas diretrizes, esses setores serão beneficiados
diretamente, pois as ações, estratégias empresariais e definição de políticas de
investimentos, certamente contarão com um ambiente econômico muito mais
saudável e estabilidade social melhor encaminhada.

2.3 Diretrizes do Desenvolvimento
As diretrizes, em geral, têm como objetivo a discussão de uma estratégia
de desenvolvimento, econômico e social, que promova a justiça e inclusão
social, estabelecendo as bases do crescimento econômico em novas
plataformas. As diretrizes ponto de partida para a discussão são:
A. Apoiar e aprofundar os programas federais de combate à pobreza e
miséria em Alagoas, reestruturando a capacidade do estado de
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gerenciar a política de assistência social em parceria, principalmente,
com os municípios;
B. Investir e recuperar a capacidade de produção pública de serviços
essenciais (educação, saúde, cultura, esporte e lazer etc.) através da
reconstrução dos aparelhos públicos, com a contratação, qualificação e
melhoria das condições de trabalho dos servidores públicos.
C. Intensificar os investimentos ligados, diretamente, ao aperfeiçoamento
do fator humano, principalmente nas regiões onde os índices de
desenvolvimento são muito baixos; articular as políticas e programas de
qualificação profissional com vistas à promoção da inserção do jovem no
mercado de trabalho, em parceria com a iniciativa privada e
organizações não-governamentais;
D. Discutir com a sociedade em geral e envolvê-la diretamente numa nova
política de segurança pública, privilegiando as articulações com outras
políticas públicas voltadas ao desenvolvimento humano e social, ao
mesmo tempo em que a demanda por recursos federais seja possível
num quadro de objetivos com vistas a melhorarias nas condições de
salários e equipamentos dos órgãos de segurança pública do estado.
E. Fomentar e incentivar os setores econômicos voltados à produção e
comercialização de artigos populares através da gestão das relações
interinstitucionais voltadas para o microcrédito, bem como apoiar e
promover a inclusão produtiva dos novos agentes econômicos.
F. Formular, concretamente, uma política que congregue incentivo
financeiro, promoção da produção e assistência técnica à agricultura
familiar, com vistas a devolver ao estado de Alagoas a capacidade de se
produzir alimentos e demais gêneros necessários ao abastecimento das
zonas urbanas e outros estados nordestinos.
G. Criar uma carteira de possibilidades de investimentos em Alagoas, com
recursos

federais

e

dentro

dos

objetivos

das

políticas

de

desenvolvimento nacional, para os setores de logística, infraestrutura,
mobilidade urbana e habitação, com metas de alcançar eficiência
técnica do sistema econômico alagoano, com a consequente elevação
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do padrão de bem estar nas regiões do estado mais afetadas pelos
gargalos e problemas nesses setores.
H. Não poupar esforços na continuidade da política pública estadual em
apoiar seus grandes agentes econômicos na defesa dos interesses do
sistema produtivo e, ao mesmo tempo, buscar atrair novas e grandes
empresas apontando, convenientemente, os principais investimentos
que

interessam

a

Alagoas,

dentro

de

uma

perspectiva

de

desenvolvimento com crescimento econômico, justiça e inserção social e
respeito ao meio ambiente.
I. Realizar uma reforma administrativa do Estado que possibilite o
aproveitamento do seu melhor potencial humano e técnico, suas
instituições mais eficientes, aliado a promoção e qualificação de seus
quadros; criar as possibilidades financeiras de reduzir os déficits de
funcionários públicos nos níveis operacionais, de staff e intelligentsia.
Esta reforma tem por objetivo essencial a criação de um novo sistema
de governança (instituições) e administração política adequada aos
desafios que exigem mudanças estruturais e aperfeiçoamentos, com
inovação e criatividade, das práticas de políticas públicas no estado.
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APRESENTAÇÃO
ESTRATÉGICA
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3. Apresentação Estratégica
Ostentando em seu passado a condição de região mais rica do Brasil
colonial, Alagoas sempre esteve em posição ascendente na economia
brasileira. Daqui, como se o destino reservasse um lugar especial, emanaram
as primeiras manifestações de afirmação étnica e de luta pela liberdade do
povo brasileiro. Guerreiro, portanto, em suas origens e em sua alma, o
alagoano afirma seu caráter na formação política e social do país em
momentos fundamentais de sua história.
Para confirmar essas premissas, é suficiente lembrar o destaque
alcançado por ilustres conterrâneos nos decisivos momentos da afirmação
republicana do Brasil.
Compartilhando fronteiras de maior ou menor extensão com as duas
maiores economias da região Nordeste, Alagoas apresenta uma situação
estratégica privilegiada. Sua extensão territorial, somada às potencialidades
naturais, garante crescentes possibilidades de integração com o restante do
país, através das facilidades em se empreender sinergias setoriais com os
estados da Bahia e de Pernambuco, o que permite a mobilização econômica
de todas as regiões de seu território.
Como se tudo isso não bastasse, Alagoas pode ainda gabar-se de sua
exuberante moldura natural, composta de paisagens marítimas, lagunares e
fluviais que estão entre as mais belas do mundo. O turismo alagoano, de
imensas potencialidades, há muito tempo proporciona as mais encantadoras
lembranças dos que visitam o estado.
Por todas essas distinções, os indicadores do desenvolvimento
econômico e social na atualidade em Alagoas deveriam ser auspiciosos,
refletindo a grandeza de sua gente e as riquezas dispostas em sua terra.
Infelizmente, o cenário que se apresenta é bem outro, com números
preocupantes relativos à produção, ao emprego e à renda, além de índices
alarmantes no tocante à educação, à saúde e à violência social no Estado.
Impõe-se, no entanto, a qualquer debate que se pretenda minimamente
honesto, a observação de que esses contrastes não são de agora; eles já
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vinham se apresentando no cenário alagoano há algum tempo. Não foram
poucos os homens públicos que se depararam com essas dificuldades,
dedicando a elas diferentes fórmulas de superação, tanto em intensidade como
em qualidade.
Compete, portanto, à construção desta Agenda Alagoas valer-se das
lições importantes deixadas no combate às iniquidades alagoanas, realizadas
em diferentes momentos da história recente.
São conhecidos os obstáculos que precisam ser superados.
Marcado como uma economia dependente de poucos setores
produtivos, o Estado de Alagoas apresenta historicamente uma reduzida
capacidade

de

investimento,

nitidamente

concentrados

nas

regiões

metropolitanas de Maceió e Arapiraca. Suas já citadas potencialidades
naturais, como o gás natural, o salgema, a argila, os minérios em geral e a
própria região litorânea, tornam-se assim, subaproveitados.
Em grande medida, os indicadores sociais são consequência e, ao
mesmo tempo, parte da causa das maiores debilidades econômicas do Estado.
Por exemplo, os indicadores de renda expressam os baixos índices de
escolaridade, os elevados indicadores de violência e a carência de saúde e
assistência social adequadas.
Nesse quadro extremamente preocupante, é necessário observar as
características econômicas das macrorregiões de Alagoas (Litoral, Zona da
Mata, Agreste, Sertão e região ribeirinha do São Francisco). A análise
pormenorizada dos elementos definidores dessas macrorregiões permite o
incremento de polos e cadeias produtivas, junto com eixos estruturais
integrados, como o fornecimento de energia e a logística de transporte para
mobilidade e escoamento da produção.
Já os problemas que se avolumam nos dois maiores centros urbanos,
Maceió e Arapiraca, merecem uma apreciação ainda mais cuidadosa e
pragmática.
Concentrando atualmente mais da metade da população alagoana, as
duas regiões metropolitanas se notabilizam pelas maiores iniquidades sociais
do Estado. Sua atual situação requer soluções de desenvolvimento social, com
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destaque para a segurança, a saúde e a educação. Como, em grande medida,
a qualidade de vida nessas regiões pode ser medida pela simplicidade da
rotina diária do cidadão comum, o problema da mobilidade urbana se tornou
nevrálgico para esses alagoanos, merecendo do Estado rigorosa atenção.
Para Alagoas, de uma forma geral, a situação da segurança pública
exige soluções de enfrentamento imediato, com a aplicação de ações
ostensivas no combate à criminalidade. Em um horizonte mais amplo, essas
ações devem ser amparadas por um conjunto de políticas sociais que minorem
os aspectos de violência, através da educação, da cultura, do esporte e da
ressocialização dos que cumprem pena em presídios e casas de detenção.
A importância da educação não deve ser sustentada apenas na boa
orientação juvenil como enfrentamento à violência, mas também como
elemento fundamental para a conquista da cidadania e da ascensão social.
Nela estão depositados os principais elementos para a inclusão produtiva da
população, propiciando o arcabouço necessário para o desenvolvimento
econômico de Alagoas.
Tendo orientado inúmeros debates promovidos pela Coligação: “Com o
Povo pra Alagoas Mudar”, essas sentenças formam agora o arcabouço do
Plano de Governo que ora se apresenta. Esse arcabouço teve como ponto de
partida o diagnóstico intitulado “Desenvolvimento e Transformação: uma
agenda necessária para Alagoas”, elaborado pela Fundação Ulysses
Guimarães, com elevada densidade técnica, versando sobre os principais
problemas do estado. Nele foram concebidas, depois de muitas discussões, a
filosofia, os princípios e as diretrizes para o desenvolvimento alagoano,
documento que abre esse Programa de Governo da Coligação. Além disso,
esse Programa também foi construído baseado em vários encontros regionais
(Alagoas: Realidades e Perspectivas) e seminários (Seminários Temáticos
Integradores) promovidos pela coligação com o objetivo de ouvir, debater e
apontar soluções. Ressalte-se ainda, a disponibilização de um canal
permanente para apresentação de propostas e opiniões, através da internet,
cujo

endereço,

sugestivamente

escolhido,

configurou-se

como

www.queremosouvirvoce.net.br. Toda essa disposição aberta resultou em um
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documento síntese nominado de “Agenda Alagoas 2015-2018”, no qual este
Plano de Governo também se assenta.
Portanto, alicerçado nessa prodigiosa aproximação com a sociedade
que nos apresentamos agora para enfrentar o honroso compromisso de
governar o Estado de Alagoas, em nome de todos os alagoanos e dignos de
seu decoroso voto.
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4.Uma Agenda para Alagoas: interiorização do
desenvolvimento e transformação social
Caracterizado por sua vocação rural, o desenvolvimento alagoano tem
sido historicamente vinculado a uma predominância agrária em seu sistema
socioeconômico, com enorme destaque para a cultura açucareira. Sobre essa
característica

de

desenvolvimento,

desmembrou-se

uma

série

de

consequências para as gerações que se sucederam.
É possível afirmar que na origem dos maiores problemas que o estado de
Alagoas enfrenta encontram-se duas situações, plantadas em sua formação,
que se somam e, ao mesmo tempo, se reforçam mutuamente: 1) o padrão
fundiário; e 2) abaixa produtividade de grande parte da mão-de-obra envolvida
na produção agrícola.
Com relação à primeira, é sabido que o povoamento de Alagoas foi
determinado pelos engenhos de açúcar que, junto às fazendas de criação de
gado, constituíram o padrão fundiário do estado, com as terras férteis da Zona
da Mata sendo usadas para o cultivo da cana-de-açúcar e complementadas
pela pecuária extensiva nas áreas menos produtivas.
Nesse movimento, a criação de gado foi a atividade rural que, depois da
cana, mais influenciou o espaço econômico do estado, estendendo-se pelas
regiões do Agreste e do Sertão com o crescimento dos rebanhos. Em
consequência, vastas extensões de terras férteis na Zona da Mata foram sendo
ocupadas por uma mesma cultura, o que dificultou a produção, o comércio e o
fornecimento de outros gêneros e, consequentemente, a formação de
aglomerados urbanos. Estes, por sua vez, se deslocaram principalmente para a
capital do estado, área de escoamento portuário da produção açucareira, onde
predominam também os serviços comerciais e as indústrias de produção de
bens de consumo.
Intensa em mão-de-obra, a produção de cana-de-açúcar caracteriza-se
pelo emprego de trabalhadores rurais em atividades braçais, nas quais a
exigência de qualificação é quase nula. Essa legião de baixa produtividade,

28

envolvida principalmente no plantio e no corte da cana, é obrigada a submeterse à sazonalidade da lavoura canavieira, o que resulta em regulares períodos
de desocupação nas épocas de entressafra.
A ausência de renda e a falta circulação de riqueza nas regiões
canavieiras forçavam a migração, de tempos em tempos, de milhares de
trabalhadores desqualificados para a capital, Maceió, e em menor número para
Arapiraca.
Nesse movimento (conforme já nos ensinavam Celso Furtado e Manuel
Correia de Andrade, dentre muitos outros), além da presença de um excedente
de trabalhadores desocupados de baixíssima qualificação, as regiões
metropolitanas sofrem pesada influência na composição de seus salários
urbanos, cujo parâmetro passa a ser a remuneração do trabalhador rural
sazonal.
Observando isoladamente apenas este aspecto, com o passar dos anos e
a mecanização da produção rural, o processo migratório e a influência do
campo nos salários dos alagoanos tenderia a se agravar. Nos dias atuais,
muito embora o padrão fundiário da produção sucroalcooleira tenha se mantido
inalterado – com cerca de 450 mil hectares de área plantada no estado –, a
média de trabalhadores empregados nos últimos 30 anos caiu de 130 mil para
90 mil no setor, evidenciando o seu aumento de produtividade, já que a
empregabilidade passou de 3,5 hectares por posto de trabalho para 5 hectares.
Conclui-se, portanto, que o crescimento econômico do estado de Alagoas,
que guarda ainda muito das características descritas acima em sua estrutura
socioeconômica, depende, em grande medida, do crescimento vegetativo de
sua população nos centros urbanos. Não é por outra razão, também, que o
setor de comércio e serviços tornou-se um dos mais importantes do estado,
considerando aqui certa autonomia em relação aos investimentos, intensivos
em mão-de-obra e pouco intensivos em capital, em relação a empreendimentos
industriais.
Nesta breve descrição, é possível enumerar algumas consequências
germinadas

no

problema

fundiário

das

lavouras

tradicionais

características da força de trabalho por elas empregada, sendo elas:
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e

nas

a) A intensa concentração urbana existente no estado, aglutinando os
setores de comércio e serviços, além da indústria derivada do
agronegócio;
b) A predominância de baixos salários em geral, em função tanto da
extrema

desqualificação

que

rebaixa

a

remuneração

dos

trabalhadores rurais e afins, quanto da pesada influência exercida por
eles nos salários urbanos, determinados por seu parâmetro rural;
c) A carência de ambiente para investimentos industriais, em razão da
escassa qualificação da mão-de-obra produtiva em geral e da limitada
capacidade de consumo da população, considerando o baixo nível da
renda das famílias;
d) A debilitada capacidade de investimento em infraestrutura do estado
em função das restrições de receita, consequência de uma economia
interna com baixa capacidade de crescimento.
Este corolário de derivações ruinosas finalmente converte-se na cruel
tendência da perpetuação dessa estrutura socioeconômica, tal como se
conhece.
Sustentado no binômio desqualificação/baixa renda, o potencial privado
de investimento do estado é pouco expressivo, direcionado ao setor de
serviços e comércio – que na verdade se sustenta, conforme foi observado,
pelo crescimento vegetativo da população.
Ressalte-se que nos últimos dez anos, a atuação do governo federal em
Alagoas, com seus programas sociais, transferindo renda diretamente para a
população mais pobre – política de extrema relevância para os alagoanos –,
reforça o crescimento deste mesmo setor de comércio e serviços,
principalmente nos aglomerados urbanos do estado, o que contribui ainda mais
para a concentração das atividades econômicas em Maceió e nos outros
poucos centros urbanos de maior relevância.
Ainda neste diapasão, é importante ressaltar que a atração de plantas
industriais de alta tecnologia, iniciada na década de 1970, além de ser
assentada na capital e em sua região metropolitana, não teve como atrativo
principal a disponibilidade de mão-de-obra qualificada na época. Pelo contrário,
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com o passar dos anos o estado foi obrigado a prover a qualificação de
profissionais que se prestariam à substituição dos técnicos e operários dessas
unidades, em sua maioria trazidos de outras partes do país. Foi necessário
implantar programas de capacitação e formação superior, a exemplo dos
cursos de química e engenharia química da Universidade Federal de Alagoas –
UFAL.
Não obstante o importantíssimo papel desempenhado por essas
iniciativas – que motivaram o despertar de algumas ações para qualificação em
alto nível –, sua existência diante do presente quadro produtivo no estado
segue sendo muito pouco representativo diante do estágio de desqualificação
atingido pela população em geral.
A diversificação de iniciativas industriais com tecnologia qualificada, em
tese, poderia alterar o quadro social e de produtividade em Alagoas. Mas ela
não teve prosseguimento com a edificação do PoloCloro-químico. Mesmo a
recente ampliação de sua planta, ou ainda as recentes instalações de plantas
fabris prosseguem como derivações de indústrias já implantadas no estado ou
fora dele, considerando a atratividade exercida pela fortíssima concentração
urbana na capital para instalação de filiais de indústrias de bens de consumo.
A intensa aglomeração populacional em Maceió – com um contingente
humano quase cinco vezes maior que a segunda cidade do estado, Arapiraca,
que por sua vez possui mais que o dobro da população de cada um dos outros
municípios alagoanos – tende a aumentar ainda mais com a atração do
pequeno volume de investimentos, predominantemente comerciais, exercido
pelo próprio crescimento populacional e potencializado pelas migrações
internas. Some-se a isso a recente implantação de indústrias de bens de
consumo nessas regiões metropolitanas, citada acima.
Outro fator a considerar é que a concentração dessas novas iniciativas
nos grandes centros urbanos não tem o condão de reverter a predominância
dos baixos salários e da carência de renda familiar no estado. Em Alagoas
predomina ainda, um baixíssimo nível de capital humano. Basta constatar um
dado estarrecedor: cerca de 1/3 da população alagoana é constituída de
analfabetos, funcionais ou não. É, portanto, inevitável que a capacidade
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salarial de mais de 1 milhão de pessoas exerça influência decisiva na
composição dos salários e da renda em todo o estado.
Com base nas diretrizes gerais apresentadas no início desse documento,
são estas as orientações fundamentais que devem nortear a confecção de uma
agenda propositiva para o estado. Desse modo, partindo da formação
econômica de Alagoas e das derivações de seu desenvolvimento, identificando
as principais questões enraizadas em seu sistema econômico, avaliando a
persistência dos mesmos velhos problemas, restaria agora apontar para um
rumo que tenha como orientação básica, cinco vetores cristalizados:

1. Desenvolvimento econômico desconcentrado;
2. Educação para a cidadania e formação profissional;
3. Segurança Pública com combate à violência e respeito aos direitos
humanos e cidadania;
4. Saúde com qualidade para todos e expansão dos serviços; e,
5. Erradicação da extrema pobreza e combate às condições de
vulnerabilidade social.
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5. Agenda Estratégica
5.1. Educação
Nominando um dos vetores que orientam este Plano de Governo, a
educação apresenta-se aqui como um dos elementos estratégicos para o
desenvolvimento do estado, ao lado da interiorização das ações de estrutura
econômica. Conforme o resgate de sua formação econômica, brevemente
apontada no início deste texto, o caminho percorrido pela economia de
Alagoas, involuntariamente, correspondeu a níveis históricos de baixa
escolarização de sua população. Esta característica, sem sombra de qualquer
dúvida, tornou-se um obstáculo intransponível a qualquer perspectiva de
desenvolvimento.
Nos dias atuais, no entanto, o quadro da educação no estado apresenta
traços ainda mais preocupantes. Conforme já fora citado, 33% da população do
estado não sabe ler e escrever, sendo o estado brasileiro com as maiores
taxas de analfabetismo. Não por acaso, possui também o pior IDEB (índice de
desenvolvimento de educação básica) do país, em todos os níveis. Nesse
sentido, observa-se que, tanto o número total de unidades de ensino, quanto o
número geral de alunos matriculados foi decrescente nos últimos anos (20112013), particularmente no que se refere ao número de matriculas no ensino
médio (-1,7%) e, principalmente, no ensino fundamental (-3,92%). Debruçandose em mais detalhes destes números, observa-se que, lamentavelmente, as
escolas estaduais foram as maiores responsáveis por esta redução,
considerando que em todos os demais seguimentos – escolas federais,
municipais e privadas –, o número de alunos matriculados aumentou, em
detrimento da redução de 8,16% no número de matriculados na rede estadual
de ensino. Nunca é demais lembrar que, em 2010, Alagoas era o estado
brasileiro de menor percentagem de jovens com 18 anos ou mais, com ensino
fundamental completo (42,57% deste grupo).
Corroborando com esses resultados, contabiliza-se na rede estadual de
ensino um déficit de 2.000 professores, sendo estas vagas cobertas,
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atualmente, com “monitores” (professores temporários). Acrescente-se a isso
recorrentes problemas de total falta de infraestrutura nas escolas do estado e
torna-se justificável uma taxa de evasão de 25% do total de seus alunos, com a
metade dos remanescentes com atraso letivo, fora de suas séries normais.
Diante desses números e considerando ainda o natural aumento da população
em idade escolar ao longo dos anos, pode-se afirmar, dentre outras
conclusões, que nos últimos tempos a educação em Alagoas regrediu, com a
nítida diminuição do empenho do estado no setor, agravando em quatro anos
uma situação que já era dramática. Importante destacar finalmente que,
segundo dados do CAGED/MTE, cada ano de escolaridade acrescentado à
população de baixa renda em Alagoas corresponde a perspectiva de
incremento de cerca de 20% em sua renda.
A tarefa que se impõe ao desenvolvimento da educação no estado,
portanto, é hercúlea, dada a emergência, não apenas de recuperação de sua
estrutura educacional, mas também, da amplificação das ações de governo de
modo a propiciar uma verdadeira “cruzada” da sociedade para o ensino. Diante
da gravidade geral do quadro, no entanto, atingindo quase que indistintamente
a capital e o interior, as iniciativas não podem ser orientadas para uma
desconcentração regional. Para tanto, a área de educação disposta nesta
Agenda apresenta propostas que visam a reestruturação do ensino
fundamental e médio de todo o estado, a intensificação dos programas de
alfabetização de jovens e adultos, a edificação e o reaparelhamento de
unidades de ensino em todas as regiões, além do amparo ao estudante e ao
professor da rede pública estadual, proporcionando o acesso a material escolar
e microcomputadores.

5.2Logística e Infraestrutura
Consideramos aqui, que o cumprimento de metas que resultem da
desconcentração urbana, social e econômica, diversificando investimentos
produtivos e de infraestrutura nas diversas regiões internas do estado, propicia,
junto com a atração e/ou a fixação de mão-de-obra, o crescimento da renda
salarial no interior.
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Com o aumento da dinâmica econômica em todo território alagoano,
levando riqueza e qualidade de vida à população interiorana, será possível
romper com a secular tendência de parametrizar os salários, possibilitando o
aumento geral da produção e da renda de todas as famílias alagoanas.
Os trabalhos que orientaram este Plano portanto, foram norteados por
discussões sobre os elementos necessários para o desenvolvimento
econômico em todo o estado. Neles, a diversificação de propostas para
investimentos produtivos e de infraestrutura se destina a responder pela
formação dos alicerces necessários ao crescimento equânime de Alagoas,
buscando o equilíbrio da produção e da renda.
Embora assentado em uma razoável malha rodoviária, com rodovias
federais e estaduais implantadas atendendo a praticamente todas as suas
regiões, o volume de tráfego na grande maioria já prejudica o escoamento da
produção e o transporte de passageiros de um modo geral.
Dessa forma, as propostas seguiram, basicamente, três direções: a
recuperação e implementação de rodovias integradoras dos municípios do
interior do estado; o reforço e duplicação dos grandes corredores de transporte
alagoano; a integração viária dos grandes centros urbanos. Considerou-se
ainda, a ampliação do modal de recursos de transporte no interior do estado.

5.3 Saúde
Seguindo na direção das necessidades sociais, a saúde da população
mostra um dos panoramas mais tristes. A ação do estado, concentrando a rede
de referência hospitalar em torno de sua estrutura, em detrimento da legislação
de municipalização dos serviços de saúde, verteu-se em completa ineficiência
na condução de procedimentos de média e alta complexidade, produzindo
ainda, a total centralização dos atendimentos em Maceió e Arapiraca. A
penalização da população carente de saúde pública é dramática, sendo
obrigada a submeter-se a longos deslocamentos, hospitais lotados e
insuficientemente aparelhados, com um número deficiente de profissionais de
saúde dispostos ao atendimento ambulatorial e ao socorro médico.
Concentrando mais 60% dos procedimentos de alta e média complexidade, a
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rede de atendimento hospitalar da capital hoje se presta, quase que
exclusivamente (e de forma totalmente contraditória), ao atendimento de
pacientes vindos do interior.
Por outro lado, a dependência de saúde pública do povo de Alagoas é a
mais alta do Brasil. Apenas 10% de sua população dispõe de saúde
complementar, o que lança cerca 2.800.000 pessoas para a rede do SUS. Esta
situação terminou sendo agravada com a drástica redução do número de
assistidos pelo IPASEAL/Saúde que, oito anos atrás atendia 50.000 pessoas e
hoje responde por apenas 12.000 afiliados.
Ironicamente, a perspectiva universal do SUS congrega discrepâncias
absurdas na utilização de seus recursos. Diante da maior facilidade de acesso
a informação e a serviços jurídicos, são os seguimentos mais ricos da
sociedade que demandam os procedimentos mais caros do Sistema Único,
recorrendo à “judicialização” de seus pleitos de cirurgias e exames de alta
complexidade. Por outro lado, com o esgotamento do sistema para alta e
média complexidade nos hospitais dos grandes centros urbanos, a população
alagoana de renda mais baixa chega a despender em torno de 10% de seus
rendimentos com remédios, muitas vezes premida pela automedicação.
Observando a necessidade de humanização e interiorização do sistema
de saúde pública as proposições aqui agendadas se cingiram no sentido da
melhoria e da racionalização no atendimento, por um lado, e da integração da
assistência ambulatorial e hospitalar, por outro. Neste sentido, são previstas
ações que propiciem uma melhor receptividade para o usuário do SUS, com a
perspectiva da utilização de sistemas e meios eletrônicos, tanto para a
marcação de consultas, através da internet, como no encaminhamento e
acompanhamento de pacientes. Ao mesmo tempo, buscou-se a orientação de
ações para promoção de alternativas e desconcentração ao atendimento
ambulatorial e hospitalar, através da reestruturação de cidades-polo de
referência e de programas de atendimento e internação domiciliar.
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5.4 Segurança Pública
A sequência da exposição do Plano de Governo da Coligação: “Com o
Povo pra Alagoas Mudar” alcança finalmente, a área de maior mácula para
sua sociedade, cujas origens encontram-se na própria deterioração da
condição humana. A especial atenção legada a área da Defesa Social remetese a preocupação enraizada no coração de cada pai e cada mãe alagoana, ao
verem seus filhos expostos a violência catastrófica a que chegou este estado.
Os níveis estatísticos que tabulam este drama, ainda que alarmantes, nem de
longe correspondem a trágica sensação de insegurança que se abatera sobre
a boa gente de Alagoas.
Sobre esses últimos, compete afirmar que dentre as dez primeiras
cidades do país com maior número de homicídios entre jovens de 15 a 24
anos, três são alagoanas, ocupando Rio Largo e Maceió, respectivamente, a
segunda e a terceira posição do ranking nacional. Quanto se toma o número de
homicídios em cada 100 mil habitantes, em todas as faixas etárias, dentre as
dez primeiras cidades mais violentas do país, quatro são alagoanas. Em ambas
estatísticas Maceió aparece como a capital mais violenta do Brasil. Com este
vertiginoso crescimento de suas taxas de homicídio, Alagoas desponta hoje
como o estado brasileiro mais violento.
Ressalte-se, no entanto, que, obviamente, este não é um fenômeno
novo e tão pouco exclusivo de Alagoas. O crescimento das taxas de homicídio
vem sendo contabilizado a, pelo menos, dez anos, particularmente no Nordeste
do país. Trata-se de uma mudança de comportamento que acompanha a
sociedade, potencializado pelo aumento da concentração urbana nas regiões
metropolitanas do estado e pela falta de perspectiva da população jovem de
baixíssima qualificação, em subempregos de pouca repercussão. Acrescentese a isso a proliferação maciça de drogas baratas e a cultura da banalização da
violência e tem-se um cenário perfeito para uma explosão de violência,
combatida de forma cambaleante por forças policiais mal equipadas e pouco
motivadas.
Resta ao estado não apenas intensificar o combate à criminalidade,
através de inversões orçamentárias na área de segurança social. Mas para,
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além disso, potencializar o desenvolvimento econômico em outras regiões
alagoanas, desconcentrando a população urbana de sua capital, ao tempo em
que qualifica e emprega dignamente seus jovens. Parte desta orientação firmase profundamente nas linhas mestras deste Plano, demonstrando a convicção
de seus propósitos. No que tange as ações específicas para área de Defesa
Social, vinculadas ao reforço implacável da luta contra a violência, propõe-se a
reequipagem e o reaparelhamento das forças de segurança, dignificando a
atividade e o treinamento policial, sua integração com corporações municipais,
além do investimento na interiorização das estruturas de defesa em todo o
estado.

5.5 Transparência Governamental
A transparência na administração pública diariamente é questionada,
seja pelo cidadão comum, seja pela mídia e veículos de comunicação em geral,
no que diz respeito à falta de informação sobre os atos praticados por seus
gestores, o que via de regras acaba por não contribuir objetivamente para a
melhoria da relação entre o cidadão e o Estado, enquanto agente detentor da
competência para oferecer serviços de natureza pública.
Hoje vivemos um momento sem precedentes, em que se tenta
transformar o Estado num instrumento eficiente para o exercício e realização
da cidadania, bem como de configurar um modelo de Administração Pública
Gerencial em substituição ao antigo modelo burocrático para criar a
conscientização de que o objetivo do Estado deve ser sempre o cidadão,
oferecendo-lhe pleno controle sobre os resultados das ações da máquina
estatal.
Orientada nesta condição a gestão Coligação: “Com o Povo pra
Alagoas Mudar” irá adequar o portal da transparência às metas estabelecidas
na Lei Federal nº 12.527/2011 e no Decreto nº 7.724/2012, buscando a
modernização dos mecanismos de consulta dos atos praticados pela gestão
pública.
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O estado, com base na Lei de Acesso, desenvolverá um programa para
consolidar a cultura da informação, democratizando-a e disseminando-a nos
órgãos e entes públicos, como também perante as entidades da sociedade civil
organizada.
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6. Agenda Social
O verdadeiro atraso alagoano, como já foi apontado por diversas vezes
nesse documento, reside em sua evolução e condições sociais. Qualquer
proposta de desenvolvimento não pode nem deve prescindir dos avanços
nessa área, concentrando-se apenas nos esforços econômicos.
As prioridades do desenvolvimento alagoano concentram-se na área
social. É um ledo engano imaginar que avançar socialmente não representa
tampouco influencia o desenvolvimento econômico. Este somente pode ser
alcançado se avançou ocorrerem nas áreas de saúde, educação, segurança
pública, assistência social e combate à pobreza e miséria.
Está mais que comprovado que os esforços somente econômicos não
resolvem os problemas sociais, como se esses fossem afetados por
consequência. A grande participação dos setores produtivos numa agenda
econômica é mais fácil arregimentar pela capacidade de mobilização
empresarial e interesses envolvidos. No campo social isso é bem diferente,
pois os problemas são bem mais complexos e a capacidade de reação da
sociedade é mais lenta e as formas de manifestações dispersas. Por essas
razões, numa agenda social a política pública governamental é de importância
vital.
É através da política pública assumida pelo estado que avançamos mais
recentemente no Brasil. Em Alagoas ela assume responsabilidades ainda
maiores.

Por essa razão apresentamos, em seguida, alguns vetores e

propostas específicas para se avançar socialmente em Alagoas na próxima
gestão governamental.
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6.1.1 Introdução
O estado de Alagoas tem se caracterizado nos últimos anos, por
congregar os piores indicadores de educação do país e o pior índice de
analfabetismo, onde cerca de 70% de sua população (em torno de 2 milhões)
são analfabetos, entre funcionais e totais. Seu sistema educacional segue
desestruturado sem ações articuladas entre as três instâncias gestoras (união,
estado e municípios), em razão da omissão do estado de sua função
coordenadora. Esse corolário corresponde, desde a falta de articulação de
ações básicas (como planejamento de matrícula e uso de prédios), até a
própria formulação da política educacional. Registre-se que o estado possui um
plano de educação, aprovado em seu legislativo, que foi, sumariamente,
desconsiderado pela atual gestão.
Observa-se, portanto, a omissãodo ente estadual no monitoramento do
ensino público, de sua responsabilidade compartilhada, tendo precarizadoa
oferta do ensino médio, pauperizando o quadro docente da rede estadual com
a utilização de professores não titulados e com contratos temporários, além
não ofertar anos letivos regulares, com todas as disciplinas obrigatórias.
As

dificuldades

inerentes a

falta

de

agilidade,

informações

e

transparência são conhecidas das famílias alagoanas no momento em que se
inicia o período de matrículas na rede pública estadual. No entanto, os
sistemas de matrícula eletrônica já fazem parte da rotina dos cidadãos de
diversos estados da federação, acompanhados de ferramentas que permitem o
monitoramento do desempenho dos estudantes (notas, presenças, etc.),
disponível para pais e educadores, através da internet. Por outro lado e em
grande medida, o atual estado de descaso e abandono por que passa o ensino
público alagoano, deita suas raízes na precariedade de sua gestão que,
simplesmente, não dispõe de um sistema integrado de administração
educacional, cobrindo o controle de recursos físicos, financeiros e de pessoal.
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6.1.2 Compromissos em tópicos


Apoiar os municípios na expansão do acesso à Creche na faixa etária de
5 meses aos 03 anos e à Pré-Escola na faixa etária de 04 a 05 anos,
com a instalação das unidades em processo de construção e construção
de novas Instituições de Educação Infantil com a priorização de crianças
em situação de risco;



Promover Novo Enquadramento do Sistema de Educação Pública do
Estado de Alagoas;



Promover a Implantação de um Novo Sistema de Ensino Infantil e Médio
em Alagoas;



Implantar o Sistema Integrado de Acompanhamento Educacional e
Gestão do Ensino (SIGE);



Universalizar o Sistema de Educação de Jovens e Adultos em Alagoas;



Redimensionar o Quadro Funcional do Sistema Público do Ensino
Estadual;



Ampliar em nível estadual o programa Quadras Esportivas nas Escola;



Implantar e reestruturar Bibliotecas nas escolas públicas estaduais com
Ensino Médio e Fundamental;



Implantar

o

Projeto

“Professor

Conectado”

de

Distribuição

de

Microcomputadores para Professores da Rede Pública Estadual;


Implantar o projeto Direito Legal na rede Pública Estadual;



Implantar o projeto Cartão Pasta Estudantil para a rede do ensino médio;



Universalizar o acesso ao Ensino Médio e Profissional, a partir dos 14
anos de idade e implantar a Escola de Tempo Integral atendimento
prioritário aos jovens em situação de risco, através do programa Mais
Educação;



Implantar o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos no Campo;



Garantir a ampliação do atendimento específico aos estudantes
portadores de deficiências, com apoio de equipes multidisciplinares nas
escolas públicas, priorizando a prevenção, o diagnóstico e a estimulação
precoce, na perspectiva da Educação Inclusiva;
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Garantir a utilização dos espaços físicos e pedagógicos das escolas
públicas pela comunidade durante o final de semana;



Garantir um espaço público e democrático de debates e formulação de
políticas específicas para atenção ao jovem, congregando os Conselhos
de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, os Conselhos
Tutelares, o COMED, o Conselho de Alimentação Escolar, o Conselho
de Saúde, as entidades e movimentos sociais, as Secretarias Estaduais
e demais instituições públicas para articulação de vários programas e
projetos em todas as áreas;



Assegurar a implantação de um Programa de Qualificação dos
Profissionais da Educação Básica, atuando com projetos de formação
inicial e continuada, priorizando a formação dos professores em
Licenciatura Plena e nas áreas do conhecimento com maiores carências,
nos termos das exigências da LDB e das normas do Conselho Nacional
de Educação, em parceria com as Universidades Públicas e a
Universidade Aberta – UAB, gerida pelo município;



Fortalecer

o

trabalho

de

Formação

Continuada

por

área

de

conhecimento, e, também, atendendo às demandas das Propostas
Pedagógicas das Escolas;


Articular-se com as Universidades Públicas, IFAL, UAB e governo
federal para desenvolver ações de qualificação profissional e inovações
tecnológicas que atenda aos servidores públicos municipais e a
população em geral;



Fortalecer e avançar no processo de construção do regime de
colaboração com osMunicípios, com novas ações, além do planejamento
conjunto de matrícula. Planejar a regularização do fluxo escolar na rede
municipal, considerando a demanda reprimida e sem discriminar faixa
etária;



Fortalecer e avançar a autonomia didático-pedagógica das escolas,
qualificando o processo de elaboração dos seus Projetos PolíticoPedagógicos, dentro dos princípios da gestão democrática;
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Fortalecer e avançar na construção de programa de valorização da
diversidade cultural e étnica e promoção da igualdade racial nas escolas,
com atendimento pedagógico voltado para o resgate e o respeito de
identidades culturais, inclusive considerando as propostas oriundas
dessas comunidades/etnias;



Fortalecer e avançar na construção de programa para promoção da
igualdade de gênero e combate às práticas discriminatórias nas relações
de gênero na escola e na sociedade, para fomentar a cultura do respeito
à dignidade humana e à democracia e promoção da igualdade;



Estruturar de forma democrática a Proposta Político-Pedagógica para o
Sistema

Estadual

de

Ensino,

priorizando:

a

alfabetização,

a

diversificação dos processos pedagógicos, a inclusão da arte, da cultura
corporal, das tecnologias, da literatura, da ciência, da educação
ambiental, da educação para os direitos humanos e igualdade social,
para a consolidação da escola integral;


Universalizar a alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, organizar
formas

diversificadas

de

atendimento

aos

jovens

e

adultos

trabalhadores, inclusive em seus locais de trabalho, articulando
parcerias entre poder público, empresas, sistema S, entidades de
representação dos trabalhadores e sociedade civil, e articular a oferta de
EJA com as demais políticas sociais de inclusão, de fomento à economia
solidária e formação de força de trabalho;


Ampliar e aperfeiçoar a Gestão Democrática na Educação;



Fortalecer e avançar Implantar a compra de alimentos para merenda
escolar aos assentamentos de reforma agrária e agricultores familiares
do Estado;



Assegurar a Implantação de novas creches na cidade, visando
assegurar o acesso da população a educação infantil;



Assegurar a ampliação da rede pública de educação de Alagoas, em
articulação com o Programa de Ações Articulados - PAR do Governo
Federal;
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Articular a Educação às demais políticas públicas, notadamente nas
áreas de Saúde, Esporte e Assistência Social, com ações conjuntas
entre todos os Conselhos Estaduais e Secretarias que tratam do
processo de desenvolvimento social e econômico de Alagoas.
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6.2.1 Introdução
Com mais de 90% da população alagoana assistida pelo SUS, com
dificuldade de acesso à porta de entrada da unidade básica de saúde. Dessa
forma, a maior parte dos procedimentos de saúde, simplesmente, não atinge o
usuário que não dispõe de nenhum tipo de assistência de saúde pública em
razão da total falta de estrutura das unidades básicas de saúde. Ressalte-se
nesta ausência de estrutura, a falta de recursos humanos treinados e
motivados, ausência de equipamentos médicos e de estrutura física adequada.
Dados do DATASUS nacional apontam uma anomalia dos gastos em saúde
em nosso estado - o sistema público de saúde em Alagoas gasta mais com a
população de maior poder aquisitivo, relativamente a população mais pobre e o
gasto per capita do estado é um dos menores do país. O Diante deste quadro,
urge a necessidade de reestruturação completa das UBS, dotando-as de
capacidade de atendimento integral ao usuário do SUS/Alagoas.
Destaca-se, ainda, a necessidade de se reestruturar o acesso ao
sistema público de saúde, rediscutir toda a sua infraestrutura instalada hoje
montada no estado, bem como o modelo de financiamento da saúde alagoana.
Neste contexto, observa-se a necessidade torna-se necessário se
ampliar o sistema IPASEAL Saúde, a implantação do BIOSUS e do Prontuário
Eletrônico, assim como o modelo de gestão da política de saúde em
consonância com as diretrizes do SUS.
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6.2.2 Compromissos em tópicos


Apoiar os municípios no fortalecimento das ações das Unidades Básicas
de Saúde;



Assegurar a implantação de Sistema Integrado de Saúde Estadual;



Apoiar a universalização da cobertura do Programa Saúde da Família
nos municípios;



Implantar o programa de Educação Popular em Saúde;



Implantar uma Política Estadual de Saneamento Básico, integrando as
políticas de proteção ao meio-ambiente e de saúde;



Ampliar e melhorar a rede física do Sistema Estadual de Saúde;



Apoiar a ampliar os Centros Regionais de Diagnóstico por Imagem para
suprir a grande demanda reprimida;



Apoiar a ampliação da cobertura do Programa Saúde Bucal;



Apoiar o fortalecimento das Políticas Municipais de Atenção à Saúde da
Criança, de Atenção Integral à Saúde da Mulher, de Atenção à Saúde do
Idoso, de Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem, de Atenção à
Saúde de Portadores de Deficiências;



Apoiar as ações dos CAPS especializados em tratamento aos usuários
de drogas e articular sua ação com a rede de assistência social e de
educação;



Apoiar programas específicos para prevenção, controle e tratamento de
doenças: DST/AIDS; Tuberculose; Eliminação da Hanseníase; Dengue;
Influenza; Cardiovasculares e Diabetes;



Aperfeiçoar o componente político-institucional do Sistema Único de
Saúde;



Garantir a Educação Permanente em Saúde (EPS) como a estratégia
para qualificação e apoio aos profissionais de saúde e gestores do SUS
– tanto em nível médio como em nível universitário – firmando parcerias
com instituições públicas de ensino;
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Inserir nos currículos da Educação Básica o conteúdo de Políticas
Públicas e ações transversais nos temas da área da saúde, garantindo
carga horária mínima obrigatória e capacitação dos professores;



Apoiar a sistemática de acolhimento e classificação de risco na rede
SUS de forma integrada: atenção básica, atenção especializada,
atenção hospitalar nas unidades de emergência/urgência e centrais de
regulação;



Qualificar a rede pública hospitalar, sobretudo na atenção obstétrica e
serviços de urgência/emergência com ampliação da oferta de leitos de
UTI e de reabilitação, integrando a assistência hospitalar com uma
política de tratamento em domicílio articulada com a atenção básica por
meio de eficiente regulação;



Garantir a efetiva aplicação da referência e contrarreferência para o
usuário transitar entre as redes básica, de média e alta complexidade da
atenção, com a utilização do Cartão Nacional de Saúde em todo o
território nacional, possibilitando também a compensação financeira
entre os municípios e o estado;



Implantar o prontuário eletrônico em todos os municípios do estado;



Apoiar o sistema do IPASEAL Saúde;



Apoiar os programas de promoção da saúde, prevenção de doenças e
qualidade de vida voltados para os diferentes ciclos da vida: crianças,
idosos, adolescentes, entre outros, além de pessoas com necessidades
especiais, garantindo a acessibilidade aos serviços públicos e privados;



Revitalizar, reequipar e dotar de recursos humanos compatíveis toda
rede assistencial;



Apoiar a ampliação a rede de Farmácia Popular pública;



Implantar o Programa “Porta Aberta”;



Expansão do Programa “AgilizaSUS” para os Municípios Alagoanos;



Estruturar o Programa de Qualidade de Atendimento “Saúde Solidária”;



Promover o programa de Qualificação da Rede de Assistência no
Sistema SUS/Alagoas Ambulatorial;
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Qualificação da Rede de Assistência no Sistema SUS/Alagoas
Hospitalar;



Expansão do Sistema de Internação Domiciliar (SUS);



Promover a Integração e

Consolidação das Cidades-Polos de

Referência na Assistência Ambulatorial e Hospitalar do Estado;


Reestruturar o Plano Estadual de Saúde do Servidor;



Implantar o Programa de Acompanhamento de Saúde do Servidor
Público;



Implantação do Portal Data-Saúde;



Fortalecimento da Universidade das Ciências da Saúde de Alagoas –
UNCISAL;



Programa “Porta Aberta”;



Integrar

e

Consolidação

das

Cidades-Pólos

de

Referência

na

Assistência Ambulatorial e Hospitalar do Estado;


Reestruturar o Plano Estadual de Saúde do Servidor;



Implantar o Programa de Acompanhamento de Saúde do Servidor
Público;



Fortalecimento da Universidade das Ciências da Saúde de Alagoas –
UNCISAL;



Implantar o Portal Data-Saúde de Alagoas.
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6.3.1 Introdução
Na sequência das preocupações sociais, foram destacados os
elementos constantes da área de desenvolvimento social, vinculados às
garantias de habitação, da rede proteção social e de emprego da população.
No atual ritmo de concentração urbana nas grandes cidades do estado, produto
das migrações internas, estes dois problemas estão intimamente ligados,
constituindo-se na precipitação dos maiores problemas para o cidadão urbano
de baixa renda. A cruel realidade do iníquo morador de favelas e moradias
precárias nas cidades alagoanas, particularmente Maceió e Arapiraca,
encontra-se diretamente associada a baixos níveis de renda e a sua peculiar
concentração. Nesse cenário, Alagoas convive com déficit habitacional de 90
mil unidades, onde 95% desse total é composto por famílias com renda entre 0
a 3 salários mínimos, que não possuem qualquer tipo de moradia digna.
De origens semelhantes à questão habitacional no estado, e reforçada
pelo fraco desempenho da economia alagoana nos últimos anos, surgem
números preocupantes do desemprego. Com o pior desempenho nacional na
criação de postos de trabalho, Alagoas fechou o ano de 2013 com um
crescimento negativo no número de postos de trabalho. Ou seja, ao invés de
possibilitar um aumento no número de postos de trabalho que permitisse a
acomodação do crescimento vegetativo da população economicamente ativa, o
estado contabilizou uma redução no número de vagas em (-0,4%) ao longo do
ano, o que corresponde a cerca de 1500 postos a menos.
Diante desse contexto, as proposições da Coligação: “Com o Povo pra
Alagoas Mudar” para área do desenvolvimento social foram orientadas,
principalmente, para as questões habitacionais e para a redução do
desemprego sazonal. Considerou-se aqui, que os problemas determinados
pelo consumo mínimo de sobrevivência são minimamente atendidos pelos
programas de transferência de renda do governo federal, considerando que
Alagoas possui uma incidência de “Bolsa Família” (1 bolsa para cada 7
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habitantes) duas vezes maior que a média nacional (1 bolsa para cada 14
habitantes), com a disponibilidade de 500 mil inscrições de Bolsa. As propostas
foram agrupadas na perspectiva de criação de pequenas oportunidades de
geração de emprego voltadas para micro empreendimentos no campo e nas
cidades; na redução do tempo médio de desemprego com a reestruturação de
agências SINE (com implantação de uma agência no Agreste) e programas de
capacitação e alfabetização no campo; além da implementação e fomento de
programas de moradia popular.

6.3.2 Compromissos em tópicos


Estruturar os Conselhos Estaduais e capacitar seus membros para que
possam atuar de forma adequada;



Definir de percentual mínimo do orçamento do Estado para a dotação
orçamentária e financeira do Fundo Estadual de Assistência Social;



Regularizar o Sistema Único de Assistência Social em Alagoas;



Realizar dimensionamento do pessoal técnico envolvidos na área de
assistência social do estado;



Implantar Benefícios Eventuais do Estado, para atendimento às
situações

emergenciais

e

de

calamidade

pública

(Provisões

suplementares e provisórias a pessoas ou grupo em virtude de
nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de
calamidade pública);


Cofinanciar a Proteção Social CRAS e CREAS dos 102 municípios;



Criar Programa de Transferência de Renda Estadual (Bolsa específica
do Estado);



Garantir uma gestão democrática dos recursos e critérios de repasse
do FECOEP;



Fortalecer a Rede de Proteção Social, com a formalização de
convênios para construção de equipamentos de CRAS e CREAS;



Ampliar o programa Restaurante Popular no Estado, em consonância
com uma política de Serviço de Segurança Alimentar e Nutricional;
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Regionalizar os abrigos para idosos, crianças e adolescentes, em
conformidade às normativas federais;



Implantar o Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação, em
sintonia com a proposta adotada pelo MDS;



Implementar

o

Plano

estadual

de

Capacitação

e

Educação

Permanente, para qualificação dos profissionais dos 102 municípios;


Expandir do Programa Nacional de Acesso ao Ensino e Emprego –
Pronatec, do Plano Brasil Sem Miséria, priorizando a inclusão nos
cursos, de beneficiários do Programa Bolsa Família;



Apoiar a criação de centros da juventude;



Estruturar, junto com a ARSAL, a ampliação do número de transporte
coletivo para as pessoas cadeirantes;



Fomentar a organização de Rede Unificada de Atendimento integrando
com ações dos programas de educação, saúde, alimentação,
assistência social e proteção às crianças e adolescentes;



Intensificar o combate do Trabalho Infantil em Alagoas, articulado com
o MPT e órgãos afins, com vista a universalizar a oferta de ensino em
tempo integral às crianças e adolescentes em situação de risco;



Priorizar a acessibilidade, valorizando os aspectos da locomoção da
população idosa ou com deficiência;



Implantar um sistema informatizado de apoio ao CadÚnico, junto aos
CRAS dos municípios, possibilitando um melhor acesso aos seus
usuários;



Implantar o Núcleo de Formação Continuada para Capacitação de
Conselheiros de Direito e Conselheiros Tutelares em convênio com as
Universidades;



Ampliar o atendimento ao deficiente, por meio das Casas de Família
(CRAS), com atenção básica e orientação para acesso a direitos;



Implantar os serviços específicos de apoio às pessoas com deficiência,
articulados com os serviços de educação, saúde, trabalho entre outros;
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Destacar

na

política

de

urbanismo

a

retirada

das

barreiras

arquitetônicas e a implantação de equipamentos que facilitem a
acessibilidade;


Articular-se com o Ministério Público e Poder Judiciário para a perfeita
aplicação das políticas públicas pertinentes em todo o estado,
garantindo os direitos e qualidade de vida as populações de rua, povos
indígenas, terreiros, LGBT, quilombolas;



Propor e incentivar a realização de campanhas visando à prevenção de
deficiências e a promoção dos direitos da pessoa com deficiência;



Implantar um sistema de informações/portal, na forma de Banco de
Dados para disseminar sobre as políticas e ações na área de
deficiência, integrar-se ao Sistema Nacional de Informações sobre
Deficiência – SICORDE;



Criar um programa que vise à capacitação e disseminação em
linguagem de sinais (LIBRAS);



Promover articulação junto a rede de ensino superior do estado,
visando a criação da universidade da terceira idade;



Promover instrumentos que visem assegurar a participação popular e
social e o controle sobre a política social do estado;



Implantar uma Política de Regularização Fundiária do Estado;



Reestruturar da Rede SINE estadual e implantar o SINE-Arapiraca;



Implantar a Cultura do Voluntariado com Projeto “Mãos Dadas”, voltado
a cultura do voluntariado no estado;



Implantar Programa de Habitação do Servidor Público (Civis e
Militares);



Implantar o Programa “Credicasa” para Famílias de Baixa Renda do
estado;



Implantar o Programa de Regularização Habitacional (Capital e Interior)
“Morando Legal”;



Criar a Agência Estadual de Intermediação de Programas Sociais.
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6.4.1 Introdução
O Sistema Estadual de Segurança Pública, que passa a denominar-se
Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social – SIESPDS tem por
missão institucional assegurar a preservação da ordem pública, da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, por intermédio dos órgãos que o
compõem, garantindo a integridade e a segurança do cidadão.
No Estado de Alagoas, a opção pelo conceito de Segurança
Comunitária e não o de Polícia Comunitária se apresenta como um grande
desafio aos órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa
Social, necessitando que seja formatada uma concepção inovadora de um
modelo de gestão que coloque as instituições na condição de força motriz
dessa nova forma de atuar na comunidade.
A concepção do modelo de gestão da Segurança Comunitária no
Estado de Alagoas carecerá de sistematização dos instrumentos norteadores
e de orientações mais precisas aos órgãos que compõem o Sistema de
Segurança Pública e Defesa Social (PMAL / PCAL / CBMAL / SGAP / POAL e
o DETRAN), que assegure, quando da execução de seus respectivos planos
específicos, o cumprimento dos princípios vitais da Segurança Comunitária do
Estado de Alagoas.
A plenitude da Segurança Comunitária se concretizará e se manifestará
através do servidor de campo, quando conseguir se aproximar da comunidade.
Este é o foco essencial, sem o qual todo Programa da Segurança Comunitária
torna-se inviável, visto que o servidor de campo é o elemento chave para se
relacionar e conviver com a comunidade. Para tanto, elemento imprescindível
é o Guarda Municipal, que atrelado a este processo, passará a ser um agente
da segurança pública e defesa social na sua essência e não apenas um
servidor público municipal.
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6.4.2 Compromissos em tópicos


Implantar uma política de promoção da justiça e de proteção ao cidadão
integrada e articulada com as demais políticas públicas para o
enfrentamento da criminalidade e da violência endêmicas;



Definir um programa de parceria com as prefeituras municipais para
compartilhar responsabilidades com a promoção da justiça e a proteção
do cidadão dentro de suas respectivas áreas de competência;



Promover a integração das instituições de segurança pública e a
democratização e participação da sociedade no combate à violência e ao
crime;



Articular iniciativas de repressão e de prevenção, com especial atenção
para as ações de inteligência e de informações;



Implementar política de Combate as drogas, especialmente o crack;



Desenvolver programas específicos e Inter setoriais de proteção aos
segmentos mais vulneráveis da população;



Resgatar a credibilidade interna e externa da instituição Força Policial do
estado;



Ênfase na adoção de medidas que visem valorizar o profissional de
segurança pública, om vistas a minimizar os problemas relacionados a
aspectos desmotivacionais com consequente redução da autoestima;



Dotar a força policial de uma moderna e forte estrutura gerencial como
forma de trazer maior consistência as atividades relacionadas ao
combate a criminalidade;



Criação de mecanismos capazes de oferecer a força policial assistências
jurídicas, medica de natureza física e psíquica e seguro de vida de forma
diferenciada;



Implementar medidas preventivas que visem promover a cidadania e a
inclusão social em regiões focos de violência e criminalidade;



Apoiar as políticas de Saúde, Sociais e Educacionais com ênfase a
política antidrogas e no tratamento de dependentes;
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Implantar o Sistema de Plataformas Móveis de Registros de Dados e
Consultas (PDAs) nas Viaturas da Polícia Militar;



Reformar e Recuperar as Academias das Polícias Militar e Civil do
Estado de Alagoas;



Implantar o Sistema de Vídeo Monitoramento nas Principais Divisas,
Rodovias e Entroncamentos do Estado;



Estruturar do Sistema de Inteligência das Polícias Civil e Militar;



Efetivar a política de Região de Integração de Segurança Pública – RISP,
com

vistas

a

construção

de

um

relacionamento

que

vise

a

conscientização e a colaboração para a diminuição dos níveis de
violência;


Integrar das Forças de Segurança Estadual com as Guardas Municipais,
visando promover uma maior articulação entre os vários órgãos de
segurança pública, possibilitando o planejamento e a execução da
política de policiamento no município;



Reestruturar a Corregedoria das Polícias Civil e Militar;



Redimensionar o Quadro Funcional do Sistema de Segurança Pública
Estadual;



Reconstruir e Padronizar as Guarnições das Polícias Militar e Civil no
Interior do Estado;



Criar a Unidade de Policiamento Aéreo no Sertão e Agreste Alagoano



Implantação do Portal DATA-Segurança;



Reconstruir e Padronizardas Guarnições das Polícias Militar e Civil no
Interior do Estado;



Criação da Unidade de Policiamento Aéreo no Sertão e Agreste
Alagoano;



Implementar o Observatório Estadual de Segurança;



Implantação do Portal DATA-Segurança.
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6.5.1 Introdução
A Gestão Coligação: “Com o Povo pra Alagoas Mudar” reafirma o
compromisso com as causas que garantam os direitos individuais e coletivos
dos alagoanos, notadamente dos afro-brasileiros(as), das mulheres, LGBT,
pessoas com deficiência e juventude, como parte fundamental da
democracia plena.
Esse compromisso esta consubstanciado na criação de instâncias
específicas para o enfrentamento da discriminação, da homofobia e das
desigualdades,

aplicando

a

legislação

específica,

elaborando

e

implementando políticas compensatórias, baseadas no conceito de que
tratar

igualmente

os

desiguais,

significa

perpetuar

a

injustiça.

6.5.2 Compromissos em tópicos


Implantar a Política Estadual de Promoção da Igualdade Racial;



Implantar o Programa Nacional de Combate à Violência e à
Discriminação contra Gays, Lésbicas, Travestis, Transgêneros e
Bissexuais, e de Promoção da Cidadania de Homossexuais;



Desenvolver um Programa direcionado a juventude;



Implementar o Plano Estadual de Políticas para as Mulheres, articulado
com o Plano Nacional, para que as políticas públicas municipais tenham
um enfoque especial para o público feminino, como estratégia de
inclusão social e promoção da igualdade.
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6.6.1 Introdução
Apresentam-se aqui proposições cujo objetivo conjunto é zelar pelo
resgate do orgulho, da memória e da qualidade de vida do povo alagoano, com
destaque para a necessidade de se enaltecer a trajetória de 200 anos de
história alagoana, a ser celebrada em 2017. Traço uniforme das três áreas
conjuntas, a propagação de ações voltadas para práticas esportivas e
atividades de lazer, em conjunto com ações de reabilitação cultural, projeta-se
para irradiação da identidade alagoana em todas as regiões do estado.
Na área cultural as propostas se voltam para a reabilitação da identidade
étnica, religiosa, folclórica e arquitetônica de Alagoas, com destaque para
ações de formação artística, em todas as suas formas de expressão. Na área
esportiva foram prospectadas iniciativas visando ao atendimento, tanto das
práticas

voltadas

para

a

educação

comunitária,

orientadas

para

a

sociabilização e hábitos saudáveis, quanto do incentivo ao esporte de alto
rendimento. Para as ações de lazer, em alguns casos conjugada com ações
esportivas, foram adicionados planos para a instalação de estruturas de lazer,
diversificando, para além das praias do estado, as opções de entretenimento
do alagoano comum, com destaque para os projetos dos primeiros parques
estaduais.

6.6.2 Compromissos em tópicos


Ampliar a construção e manutenção de equipamentos públicos que
possibilitem à população a prática de atividades físicas, esportivas e de
lazer, em ação integrada com governo federal: recuperar e instalar
novos campos de futebol e quadras poliesportivas;



Desenvolver projetos específicos junto com os programas em Educação
e Saúde, voltadas para o estímulo da prática de atividades físicas de
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forma orientada como instrumento de prevenção e de melhoria da
qualidade de vida para todos;


Utilizar os espaços das Escolas estaduais nos finais de semana e
feriados para promoção de atividades recreativas e esportivas
comunitárias;



Ampliar os núcleos de Esporte Educacional com o Programa Segundo
Tempo na rede estadual de ensino, ocupando a criança e o adolescente
com atividades no contra turno, ampliando a jornada escolar,
preparando-a para educação em tempo integral;



Resgatar os Jogos Estudantis de Alagoas, ampliando a participação de
crianças e adolescentes da rede municipal e privada de ensino;



Estudar a implantação da Bolsa Atleta Estadual;



Implantar um Calendário de Eventos Esportivos para o estado de
Alagoas;



Promover oportunidades de prática esportiva e eventos esportivos
comunitários em parcerias com federações, clubes e associações no
atendimento à comunidade;



Ampliar o Projeto Brincando na Rua nos diversos municípios do estado,
a exemplo do que acontece na Ponta Verde aos domingos;



Assegurar o esporte e lazer para pessoas com deficiência e idosos, nas
diversas modalidades;



Realizar convênios com clubes e locais esportivos particulares em
atividades físicas com alunos das escolas públicas;



Implantar o Projeto Livros nas Mãos e Bola nos Pés;



Recuperar e operacionalizar a Vila Olímpica, garantindo a execução dos
projetos esportivos do seu entorno, junto com as Secretarias afins,
federações, associações esportivas e comunidades;



Criar e institucionalizar a prática de “Maratona no Estado,” com o intuito
de promover a modalidade e o Estado, junto com a Federação
pertinente e as entidades que a representam;
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Criar e institucionalizar, em conjunto com as entidades representativas
do desporto amador, a premiação dos melhores do ano, destaques dos
atletas e personalidades desportivas;



Pavimentar o Acesso e Revitalização da Serra da Barriga;



Edificar o Memorial da Igualdade Racial “Zumbi dos Palmares” em União
dos Palmares;



Desenvolver Projeto de Revitalização dos Espaços Culturais da cidade
de Penedo;



Implanta o Calendário Oficial e Promoção das Festas Religiosas
Alagoanas;



Implantar “Centros de Artes, Cultua e Esportes Unificados” e/ou das
“Praças de Juventude” nas diversas regiões do estado;



Implantar e/ou Ampliar os “Centros de Iniciação ao Esporte” no Estado
de alagoas;



Institucionalizar a Comissão “Alagoas 200 anos”, com vistas a
comemoração dos 200 anos do nosso estado;



Implantar o Programa de Interiorização da Cultura Alagoana “Caminhão
da Cultura”;



Criar a Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Alagoas;



Criar a Agência Estadual de Intermediação de Programas Culturais;



Criar do Parque Estadual do Mundaú na cidade de Maceió;



Criar o Parque Estadual do Vaqueiro (Lagoa da Canoa – Girau do
Ponciano);



Implementar o Festival de Música de Alagoas “Canta Alagoas”.



Implantar do “Complexo Poliesportivo do Rei Pelé”;



Apoiar à Implantação do Projeto “Esporte e Lazer da Cidade” nos
Municípios Alagoanos;



Desenvolver projetos e programas de Revitalização da Arquitetura
Histórica de Alagoas.

62

63

7. Agenda Produtiva
A economia alagoana enfrenta obstáculos estruturais à sua expansão.
Temos problemas de toda ordem no campo da infraestrutura (rodoviária,
ferroviária e navegação de cabotagem), em logística, nos sistemas de
distribuição e produção de energia, saneamento, acesso à agua potável. Nos
campos

produtivos,

nos

últimos

anos,

a

economia

alagoana

sente,

profundamente, os efeitos da redução da participação do setor sucroalcooleiro
na formação de riqueza e renda, por causa de sua crise estrutural e mudanças
tecnológicas.
Graças às políticas de expansão do mercado interno e ampliação das
políticas

assistenciais,

a

economia

alagoana

conseguiu

expandir

extraordinariamente os setores de comércio (varejista e atacadista), serviços e
construção civil. Esses setores têm compensado a falta de perspectiva de
geração de empregos e ocupação nas zonas agrícolas e na indústria de
transformação.
As propostas que seguem são compromissos que a próxima gestão
buscará discutir, mais profundamente, com os setores interessados e
envolvidos. O objetivo é recuperar a capacidade de crescimento econômico,
pois nos últimos anos nossa dinâmica ficou muito aquém dos resultados
médios da região nordestina.
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7.1.1 Introdução
Tendo em vista a orientação deste Plano em dirigir o dinamismo
econômico a todas as regiões do estado, observou-se a necessidade de se
eleger propostas que produzissem efeitos no interior. Considera-se aqui, que a
implantação de infraestrutura em modais de transporte que possibilitem o
escoamento da produção do interior do estado, além promover a sofisticação
das cadeias produtivas já existentes, possibilita a atração de investimentos de
natureza diversa dos tradicionais círculos produtivos de Alagoas.
A ampliação, recuperação e manutenção da malha rodoviária repercute
positivamente em diferentes aspectos de mobilidade produtiva, permitindo a
complementaridade de mercadorias e força de trabalho. O resultado mais
simples que se pode esperar de uma infraestrutura rodoviária eficiente é o
aumento da rentabilidade da produção e o crescimento da economia do estado.
Além disso, as proposições envolvendo a ampliação e a implantação de
terminais aeroviários em posições estratégicas do estado, competem para o
fortalecimento de sub-regiões no interior. A partir da diversificação de opções
de transporte aéreo novas oportunidades de negócios se apresentam em um
curto espaço de tempo, centralizando em torno de terminais aéreos
descentralizados uma grande quantidade de atividades envolvendo indústrias,
comércio e turismo.

7.1.2 Compromissos em tópicos


Estruturar Concluir as obras rodoviárias já iniciadas;



Implantar estrutura de pavimentação das entradas das cidades de
Alagoas;



Implantar o Plano de recuperação e manutenção da malha rodoviária do
estado;
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Elaborar e implementar um de plano de proteção da faixa litorânea de
Alagoas, em colaboração com a Universidade e especialistas;



Duplicar os principais corredores de transportes de Alagoas;



Prover meios para a recuperação do modal ferroviário do estado;



Implantar novos corredores de transporte de acesso a Maceió;



Interligar os principais centros de produção e distribuição do estado;



Priorizar a iluminação e comunicação nos corredores de transportes do
estado, para dar mais segurança à população;



Implementar a Rodovia Estadual “Caminho do Imperador”;



Apoiar a duplicação de Rodovia Estadual AL-110 (Trecho: São Sebastião
– Arapiraca);



Implantação e Pavimentação da Rodovia Estadual AL-440 (Interligação
dos Vales do Paraíba e Mundaú);



Desenvolver estudo com vista a duplicação do Corredor Transporte Norte
(Trecho: Barra de Santo Antônio - S. L. Quitunde-Matriz do Camaragibe Maragogi);



Apoiar a implantação e pavimentação da Rodovia BR-316 (Trecho: Carié
– Divisa AL/PE;



Implantar e pavimentar o acesso ao Aeroporto Zumbi dos Palmares
(Trecho: Entr. BR-104 – Entr. AL-105 (Cachoeira do Meirim));



Apoiar o setor empresarial no sentido de se implantarum Novo Terminal
Portuário Sucroalcooleiro no Litoral Sul de Alagoas;



Implantação de Viaduto da PRF (Entroncamento BR-316 – Av. Durval de
G. Monteiro);



Desenvolver a Integração viária da Grande Maceió (Maceió – Santa
Luzia do Norte);



Apoiar a construção da Ponte sobre o Rio São Francisco (Penedo –
Neópolis /SE);



Apoiar a ampliação e melhorias no Aeroporto Regional de Penedo;
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Implantar

do

Aeroporto

Regional

de

Maragogie

prover

meios

parasassegurar a modernização do aeroporto de Penedo, além de
acelerar os estudos do aeroporto de Maragogi;


Apoiar a implantação de um novo aeroporto regional em Arapiraca;



Apoiar iniciativa empresarial para a implantação de Novo Terminal
Portuário Sucroalcooleiro no Litoral Sul de Alagoas;



Apoiar a iniciativa de Expansão da Rede de VLT em Maceió.
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7.2.1 Introdução
Ainda dentro das preocupações que orientam a ampliação da
capacidade de fornecimento de insumos básicos em Alagoas, considerou-se a
ausência de qualquer investimento do estado na Companhia de Saneamento
de Alagoas – Casal nos últimos sete anos, como determinante para a tomada
de uma série de medidas que visem à modernização, a regulação e a
diversificação do fornecimento de água e esgotamento sanitário em todo o
estado.
Por outro lado, considerando a relevada importância dos recursos
hídricos para a economia do Sertão e Agreste alagoano, a obra do Canal do
Sertão reveste-se de singular para o desenvolvimento do Estado. Projetado
para ser assentado em 250 Km de extensão, com vazão de final de plano
prevista para 32 metros cúbicos/segundo, a obra irá beneficiar 42 municípios e
cerca de 1,3 milhão de habitantes. Ressalte-se que, dos 42 municípios a serem
atendidos, 37 deles encontram-se em estado oficial de emergência, por conta
da prolongada estiagem, comprometendo os sistemas de abastecimento
desses municípios. Além de promover do desenvolvimento sustentável dessas
regiões, o Canal visa disponibilizar recursos hídricos, em quantidade e
qualidade, para usos múltiplos tais como: abastecimento de comunidades
dispersas e reforço dos centros urbanos, dessedentação animal, pecuária,
aquicultura, mineração, turismo e lazer.
Por fim, nunca é demais lembrar que o crescimento exponencial da
população urbana no estado de alagoas, observou-se um expressivo aumento
da exploração dos recursos naturais, muito acima da capacidade de
recuperação dos ecossistemas. Quanto maior a aglomeração humana nas
cidades, mais lixo é descartado de forma indevida, mais esgotos clandestinos
são abertos e mais água é consumida. As cidades que não tem planejamento e

68

estrutura para esse crescimento desordenado, acabam descuidando do meio
ambiente, o que leva aos desmatamentos, ilhas de calor, surgimento de lixões,
proliferação de doenças, entre outros problemas. Nesse quadro, um dos
resultados mais visíveis é a contaminação dos corpos hídricos (cursos d’água,
trechos de rio, reservatórios, lagos, lagoas e aquíferos) que servem ao
abastecimento da população e condicionam a recuperação da própria natureza.

7.2.2 Compromissos em tópicos


Ampliação e Melhorias do Sistema Coletor e de Tratamento de Maceió



Apoiar a ampliação e melhorias do sistema coletor e de tratamento de
Maceió;



Ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água de Maceió;



Ampliação e Implantação dos sistemas de esgotamento sanitário e de
abastecimento de água em cidades do Interior do Estado;



Apoio aos planos municipais de saneamento e implantação de
Consórcios Municipais de Resíduos Sólidos;



Revitalização dos corpos hídricos que drenam os principais centros
urbanos de Alagoas;



Implantar o ICMS ecológico para os municípios do Estado;



Implementar um programa de soluções alternativas para captação hídrica



Efetivar a Implantação do Sistema Municipal de Saneamento;



Promover a oferta de água tratada nos bairros com ampliação de rede de
abastecimento, e emergencialmente por meio de poços artesianos, em
parceria com a CASAL e o Governo Federal;



Ampliar e qualificar a coleta de lixo, implantando a coleta seletiva;



Ampliar a Rede de Drenagem Urbana em áreas não atendidas e
manutenção e recuperação do sistema de drenagem urbana existente;



Revisar o Plano Municipal de Saneamento Básico, seguindo os passos
estabelecidos na Lei do Saneamento;



Acelerar a conclusão das obras do canal do Sertão;



Desenvolver a Matriz Institucional da Gestão das Águas em Alagoas;

69



Celebrar convênio com a Agência de Regulação de serviços Públicos do
Estado de Alagoas - ARSAL, possibilitando que os serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário sejam adequadamente
acompanhados e fiscalizados, a partir das Políticas Públicas definidas
pelo estado;



Regulamentar a utilização do sistema de drenagem urbana por empresas
de construção e outras fontes de lançamento;



Incentivar e favorecer a criação de associações de recicladores de
materiais recicláveis; bem como subsidiar empresas ou instituições que
forneçam ou colaborem com essas associações;



Implantar o programa Educação Ambiental com múltiplas estratégias que
mobilizem a população para práticas sustentáveis e adoção de projetos
inovadores;



Articular os órgãos que atuam na política de Meio-ambiente com os
fóruns de definição das políticas públicas de desenvolvimento econômico
e social;



Articular e fortalecer programas de Educação Ambiental junto aos
programas de Educação, Saúde, entre outros;



Criar programa estadual de preservação e recuperação dos principais
Ecossistemas de Alagoas: Mata Atlântica, Manguezais, Restinga,
Complexos estuarinos-lagunares e Tabuleiros costeiros;



Fortalecer a presença e participação da municipalidade nos Comitês de
Bacias Hidrográficas que envolvem a cidade;



Apoiar a Revitalização ambiental da orla lagunar, articulando ações de
reordenamento fundiário, definição de novas áreas de preservação
ambiental, recuperação de manguezais, coleta de resíduos sólidos,
esgotamento sanitário, habitação popular; e apoio às comunidades
tradicionais de pescadores e marisqueiras com assistência técnica,
projetos de agregação de valor aos seus produtos, promoção de
associativismo e economia solidária;



Mapear e recuperar as áreas degradadas do Estado.
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7.3.1 Introdução
Tratando-se de um dos elementos fundamentais para a alavancagem de
um firme processo de desenvolvimento, os debates sobre a questão energética
em Alagoas partiram de duas constatações extremamente preocupantes: 1) a
partir de 2016 não haverá recursos assegurados (RGR) para continuidade de
investimento em expansão da rede de fornecimento da Ceal (Eletrobrás); 2)
embora a matriz energética disposta em seu território seja excedente – com um
consumo estadual médio de 550 MW correspondendo a apenas 5% do
consumo da região Nordeste – Alagoas não dispõe de meios para seu
aproveitamento em benefício do crescimento de sua economia, direcionada,
principalmente, para o interior do estado.
Basicamente, não foram criadas alternativas de aproveitamento e
fornecimento, bem como de expansão de redes, deixando o estado com uma
limitadíssima capacidade de ampliação de unidades consumidoras, o que
obstaculiza qualquer proposta de crescimento econômico. Nesse sentido, as
proposições consideradas voltam-se para a ampliação da capacidade de
distribuição, com a ampliação do fornecimento de GNL, a instalação de novos
pontos de suprimento de energia elétrica no Sertão e a implantação de parques
de energia eólica.

7.3.2 Compromissos em tópicos


Apoiar iniciativa com vista a implantação de um Terminal Portuário de
GNL no estado;



Apoiar iniciativas empresariais nos leilões de energia para instalação de
Usina Térmica do Agreste Alagoano;



Apoiar o setor empresarial na implantação de Parques Eólicos no
território alagoano;
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Apoiar iniciativa do sentido de instalação de um novo ponto de
suprimento de Energia Elétrica no Sertão Alagoano;



Agilizar a instalação do Gasoduto Penedo – Arapiraca;



Apoiar a iniciativa de reforço do Sistema de Transmissão e Distribuição
de Energia Elétrica de Alagoas;



Incentivar a realização de estudos prospectivos na bacia SergipeAlagoas;



Ampliar, junto à Petrobrás, as cotas de gás de gás natural para o estado
de Alagoas;



Apoiar iniciativas públicas e empresariais para a implantação de
programas relativos à produção de biocombustíveis;



Apoiar iniciativas no sentido de implantação de uma usina de
reaproveitamento do lixo para fins energéticos;



Apoiar a elaboração de uma Lei de eficiência energética estadual e nos
principais municípios do estado;



Apoiar o processo agilização de licenciamento ambiental para a
construção e operação de plantas geradoras de energia.
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7.4.1 Introdução
Responsável por 20% do PIB alagoano, sua indústria segue sendo ainda
fortemente concentrada na agroindústria sucroalcooleira, que representa,
simplesmente, a metade deste agregado. Por outro lado, o setor secundário
que contabiliza mais de 3.500 unidades industriais em Alagoas, concentra 1/3
desse número em Maceió.
Evidenciando ainda mais esta concentração, o setor de comércio e
serviços participa de 70% do produto do estado, gerando quase a totalidade de
renda e emprego, em sua grande maioria nos grandes aglomerados urbanos.
Para a indústria e o comércio, várias foram as ações norteadoras para
consolidação e crescimento da economia das diversas regiões alagoanas. Com
o cuidado de observar tanto as vocações econômicas nativas, quanto a
infraestrutura existente, as propostas seguiram na direção de potencializar o
crescimento das regiões e municípios envolvidos. Nesse sentido, observou-se
a necessidade de diversificação, implantação, ampliação e consolidação de
polos industriais e cadeias produtivas do estado, atendendo aos setores de
vestuário, metalomecânico, químico-plástico, extrativo mineral, naval, cerâmico,
mobiliário, dentre outros.

7.4.2 Compromissos em tópicos


Executar projeto de infraestrutura para atender a ampliação da área B do
Polo Químico-Plástico de Marechal Deodoro;



Executar a complementação e ações no polo Multissetorial Governador
Luiz Cavalcante;



Realizar a interiorizar de polos, distritos e núcleos industriais, através de
levantamentos das necessidades e planos diretores;



Promover a regularização ambiental dos distritos e núcleos industriais e
agroindustriais existentes no estado;
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Induzir as prefeituras a investir nos polos, distritos e núcleos industriais
como forma de alavancar o setor industrial do estado;



Fomentar o desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Indústria do
Mobiliário de Alagoas;



Consolidar, através de incentivos e articulação com a agenda nacional, a
reestruturação da Cadeia Metal Mecânico do estado;



Fomentar o desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Indústria de
Vestuário alagoana;



Implantação da Cadeia Produtiva da Indústria Extrativa Mineral com sede
agreste alagoano;



Implantar a Cadeia Produtiva da Indústria Naval no estado;



Consolidar o Polo Cerâmico de Penedo;



Envidar esforços no sentido de implantar um Novo PoloMultifabrilna
cidade de Maceió;



Garantir a inserção das empresas alagoanas nos programas de compras
governamentais;



Desenvolver programas, junto a FIEA, visando preparar as MPE’s
alagoanas para a inserção no mercado internacional;



Incentivar, junto com o setor produtivo, a participação das empresas
alagoanas em feiras e missões internacionais, bem como promover
rodadas de negócios com compradores de outros países;



Promover campanhas, políticas e programas visando estimular o
fortalecimento de crédito na MPE;



Estimular e apoiar a criação de incubadoras de empresas, objetivando
dar suporte a empresas emergentes no estado;



Implementaro Polo Digital na cidade de Maceió;



Apoiar a criação de programas de empreendedorismo na rede pública de
ensino;



Garantir a manutenção do desenvolvimento dos arranjos produtivos
locais do estado;



Apoiar o Programa de Apoio ao Micro Empreendedor Individual;
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Implantar o Portal DATA-Emprego;



Implementaro Observatório Alagoano do Mercado de Trabalho.
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7.5.1 Introdução
Muito embora Alagoas tenha construído uma identidade pautada pela
produção primária ao longo de séculos, observa-se que esta atividade nos
últimos anos vem reduzindo sua participação no PIB do estado, respondendo
hoje por menos de 10% deste agregado. Os dados que tipificam a atividade
agrícola alagoana apontam para respostas convincentes deste comportamento
produtivo. Com 92% dos estabelecimentos agrícolas pertencendo à agricultura
familiar, que ocupa apenas 35% das áreas agricultáveis, as variações do PIB
rural do estado demonstram que sua responsabilidade vincula-se estreitamente
ao desempenho econômico do agronegócio, responsável pela ocupação dos
65% restantes de terras produtivas.
Esses números indicam a necessidade de se encontrar alternativas para
o setor, com introdução de novas culturas, bem como, com novas perspectivas
de expansão agrícola, valendo-se das fronteiras abertas por obras como o
Canal do Sertão e sua área de influência irrigável. Os planos apresentados
nesta agenda para este setor apontam, portanto, para o reforço de culturas
produtivas já implantadas e o incentivo a alternativas agrícolas mais rentáveis,
além da implementação de polos agro alimentares.

7.5.2 Compromissos em tópicos


Apoiar o arranjo produtivo da Aquicultura do estado;



Apoiar o APL de Ovinocultura alagoano;



Apoiar a produção da cadeia produtiva de Leite e Derivados no estado,
com a finalidade, entre outras, de combater à desnutrição infantil, de
gestantes e nutrizes, e gerar emprego e renda para os pequenos
agricultores;



Garantir apoio ao APL de Fruticultura do estado;
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Implantar programa de Produção de Madeira e Celulose na região norte
de Alagoas;



Instituir projetos e programas na área de influência do Canal do Sertão
visando o desenvolvimento do Agronegócio e Agricultura Familiar;



Institucionalizar o Polo Agroalimentar de Arapiraca;



Institucionalizar o Polo Agroalimentar de Batalha;



Criar estrutura administrativa no poder público estadual para coordenar
políticas de desenvolvimento para o público do espaço rural,
especialmente os que estão enquadrados na lei da Agricultura Familiar;



Articular políticas públicas de fomento à inclusão social produtiva e de
fortalecimento do público da agricultura familiar nas cadeias produtivas;



Ampliar a produção de alimentos orgânicos nos municípios alagoanos,
em interface com políticas de segurança alimentar nutricional;



Desenvolver forte articulação com órgãos municipais e federais,
universidades e institutos tecnológicos, sistema S, para instituir
programas,

projetos

e

ações

integradas

para

promoção

do

desenvolvimento territorial sustentável;


Assegurar a participação das associações e cooperativas de agricultura
familiar e economia solidária nas compras públicas de alimentos,
adequando a legislação estadual similar à nacional que regulamenta o
PAA e o PNAE;



Identificar e apoiar a criação de Vilas rurais no estado;



Desenvolver projetos de fomento à agricultura urbana e periurbana, com
objetivo de criar um “cinturão verde” notadamente nos municípios de
Maceió e Arapiraca;



Desenvolver projeto visando a ampliação de Feiras Orgânicas no
estado;



Fomentar Feiras de Agricultura Familiar nos diversos municípios do
estado;



Ampliar a Merenda escolar regionalizada e orgânica nas escolas
estaduais;
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Estruturar a cadeia produtiva da pesca e da aquicultura no estado,
visando a participação efetiva de Alagoas na política nacional de pesca e
aquicultura;



Apoiar a Pesca artesanal visando organizar os pescadores artesanais
alagoanos, bem como conferir competitividade e inserir seus produtos no
mercado formal e governamental.
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7.6.1 Introdução
O maior desafio do estado de Alagoas na área de ciência e tecnologia é a
elaboração e a implementação de uma política pública de longo prazo, que
conduza o desenvolvimento científico e tecnológico ser útilao setor produtivo e
a população, em geral, e que efetivamente tenha um impacto marcante na
melhoria das condições de vida da sociedade alagoana.
O desenvolvimento científico e tecnológico no nosso estadoque vem se
efetivandonos últimos anos em nosso estado - devido principalmente a criação
da FAPEAL, das pesquisas da UFAL e o empenho da FIEA - e que, cada vez
mais, mostra o grande potencial de geração de desenvolvimento e inclusão
social do investimento público e privado em ciência e tecnologia.
Quando a coligação “Alagoas: Um estado com a força do povo” prioriza ciência,
tecnologia como umeixo de desenvolvimento sustentável para o nosso estado,
estásinalizandopromover investimentos nesse setor, para recuperar seu atraso
tecnológico do estado e adiantar-se na geração e na transmissão de
conhecimentos, em especial quanto à sua destinação ao setor produtivo de
Alagoas.

7.6.2 Compromissos em tópicos


Reestruturar o sistema educacional de ciência e tecnologia;



Utilizar as diretrizes do Plano de Ação da Ciência, Tecnologia e
Inovação - PACTI do Ministério de Ciência e Tecnologia, convergindo
com os interesses de Alagoas;



Reativar o conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação;



Consolidar no estado a rede nacional de pesquisa (RNP);



Fortalecer prioritariamente as Universidades Estaduais na área de
Ciências, Tecnologia e Inovação, através de formação de recursos
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humanos, financiamento de pesquisas e investimento em infraestrutura e
equipamentos voltados a produção cientifica;


Implantar

núcleos

de

inovação

Tecnológica

nas

Universidades

estaduais, de forma a proteger a propriedade intelectual gerada pelos
pesquisadores alagoanos;


Apoiar a criação de um programa de seminários e fóruns voltados ao
desenvolvimento socioeconômico de estado;



Apoiar a efetivação do Polo de Tecnologia de Informação de Maceió;



Criar mecanismos de estímulo a participação do capital produtivo de
estado no financiamento de P&D;



Promover programa de transferência de tecnologia para as pequenas e
médias empresas do estado;



Estimular

a

cooperação

Universidade-Empresa,

através

da

implementação de projetos e programas visando atender aumento da
produtividade do estado;


Expandir e consolidar os arranjos produtivos do estado;



Difundir o acesso da internet a todos os municípios do estado;



Reestruturar a feira de ciências do estado;



Consolidar as olimpíadas de ciência do estado, criando um calendário
permanente e atingindo as diversas áreas do saber;



Incentivar a publicação da produção científica do estado.
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7.7.1 Introdução
Considerada uma das atividades mais intensivas em mão-de-obra, o
turismo em Alagoas vem crescendo a olhos vistos, particularmente em Maceió,
com uma taxa de ocupação hoteleira girando em torno de 70%. A despeito da
propaganda negativa oferecida pelo crescimento da violência no estado e da
deficiência de infraestrutura, as belezas naturais alagoanas e o crescimento no
número de hotéis e de linhas aéreas propiciaram níveis de desempenho no
setor, com variações positivas superiores a todos os demais estados da região.
Não obstante, tendo em vista a orientação desta agenda em dirigir o
dinamismo econômico a todas as regiões do estado, observou-se a
necessidade de se eleger propostas que produzissem efeitos no interior.
Dentre elas destaca-se a necessidade de incentivar o turismo de negócios em
Alagoas, considerando que este seguimento responde por um rendimento
cinco vezes superior ao turismo de lazer. O objetivo é direcioná-lo para outras
cidades, além de Maceió, através da implementação de centros de convenção
no litoral sul (Barra de São Miguel) e norte (Maragogi), além do Agreste/Sertão
(Arapiraca). Além disso, as proposições apontam também, para a necessidade
de incentivo e implementação de outros polos e seguimentos, direcionados a
cruzeiros fluviais e marítimos, assim como à formação de profissionais do setor
no estado.

7.7.2 Compromissos em tópicos


Consolidar Alagoas como estado competidor turístico

de

nível

internacional, a partir do desenvolvimento das potencialidades do
estado;


Estudar a implantação de uma Marina em parceria com outros níveis de
Governo e empresas privadas;
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Articular parcerias visandoa implantação de um Terminal Permanente
Marítimo de Passageirosno Porto de Maceió;



Fomentar o desenvolvimento de Cruzeiros Fluviais ao longo do Rio São
Francisco;



Promover a Implantação do Centro de Lazer e Negócios do Pontal da
Barra (Maceió);



Instituir um Programa de Captação de Empreendimentos Turísticos para
o Litoral Alagoano (Maceió, Costa dos Corais e dos Coqueirais);



Implantar Centros de Apoio e Referência do Turismo “Já Turístico”, para
a recepção, orientação e atração do turista no estado;



Implantara regionalização de Centros de Convenção no Litoral Norte
(Maragogi), no Litoral Sul (Barra de São Miguel), no Sertão (Delmiro) e
no Agreste (Arapiraca);



Priorizar os recursos oriundos do FAT para a capacitação profissional do
setor de turismo;



Estruturar programas e projetos visando a preservação e valorização dos
patrimônios natural, histórico e cultural do estado de Alagoas;



Incluir na grade curricular das escolas estaduais dos municípios
turísticos, o ensino de espanhol e inglês;



Articular junto ao Ministério de Turismo políticas que incentivem as
companhias aéreas incrementar novas das rotas para Alagoas;



Concluir a obra de climatização do Centro Cultural e de Exposições Ruth
Cardoso;



Instalar, junto com o Trade Turístico do estado, uma casa “Visite
Alagoas”, na cidade de São Paulo, uma vez que representa o maior
mercado emissor para Alagoas;



Promover a Sinalização turística nas principais rodovias e nas cidades
turísticas do estado.
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8.1 Introdução
A nova gestão Coligação: “Com o Povo pra Alagoas Mudar”
estruturará seu governo de forma democrática e participativa, tendo como meta
definir suas prioridades com seus cidadãos, numa visão de mundo baseada na
solidariedade dos homens, e ainda contando com o apoio efetivo do Governo
Federal.
É preciso construir mecanismos efetivos para a participação dos
alagoanos nas decisões do governo. Assim, quando da definição do
Orçamento – na previsão dos recursos e na fixação de como os recursos
devem ser aplicados – a administração perseguirá o controle social.
Os recursos serão voltados para atender essa agenda socioeconômica,
procurando replicar as políticas públicas exitosas de Maceió e Arapiraca, bem
como de outras aplicadas para as demais cidades do estado. A educação terá
uma agenda específica, bem como as áreas de saúde, segurança pública e
combate à pobreza.
A gestão democrática e participativa buscará promover todos os meios
de comunicação para que a política engendrada pelo governo repercuta em
cada alagoano e alagoana e os mesmos sejam definidores dos seus próprios
destinos.

8.2 Compromissos em tópicos


Criar instrumentos de Orçamento Participativo de forma a propiciar o
cidadão debater o Plano Plurianual 2016-2019, bem como a elaboração
e acompanhamento da LDO e da LOA;



Informatizar todos os serviços, descentralizando e desburocratizando os
processos

de

gestão,

além

de

dar

transparência

aos

atos

governamentais;


Estruturar Conferências Estaduais de Políticas Públicas visando para
elaboração das políticas de governo;



Implementar e readequar todo o sistema AL-COMPRAS, propiciando
mais agilidade e transparência nas compras governamentais;
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Criar metodologia visando reduzir o tempo médio de tramitação dos
processos de compras governamentais, saindo dos atuais 250 dias para
uma média de 70 dias;



Implementar o programa de Governo na rede mundial de computadores;



Priorizar a modernização das Secretarias e dos demais órgãos da
administração direta e indireta do Governo do Estado de Alagoas, com o
uso da Tecnologia da Informação e Comunicação;



Promover

a

geração

de

informações

gerenciais

para

que

os

administradores públicos possam melhor planejar e monitorar suas
ações, servindo como subsídios para tomadas de decisões relacionadas
às políticas públicas implementadas;


Implantação de Sistema para Acompanhamento das Principais Ações do
Governo Municipal, em termos de cronograma físico financeiro (previsto
x realizado) e de indicadores socioeconômicos;



Implementar do serviço de atendimento ao cidadão - SAC ESTADUAL;



Realizar concursos públicos nas áreas consideradas de estado;



Promover a formação continuada e desenvolvimento profissional do
servidor público;



Reestruturar a Escola de Governo do Estado;



Estrutura a política de carreira e política salarial;



Implementar o programa de saúde para o servidor público;



Implementação de Gestão Eletrônica de Documentos, possibilitando a
digitalização de processos e o trâmite dos mesmos de forma eletrônica.
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