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RESUMO 

O presente trabalho tem como principal objetivo desenvolver práticas inovadoras que reforcem o 

diálogo entre a Comunidade Civil e o Setor Empresarial. Conhecer, divulgar e promover a 

inovação produzida pelas organizações da sociedade civil, com suas práticas dirigidas à inclusão 

social e metodologias participativas de sensibilização, articulação, educação, gestão de projetos, 

entre outras. Fortalecer o diálogo entre os setores do governo, empresas e academia no sentido de 

reforçar as ações existentes para o desenvolvimento socioeconômico do Município de 

Quebrangulo - Al, procurando oferecer uma visão de crescimento não restrita ao 

empreendedorismo econômico, mas incluindo fortemente a dimensão social como forma de 

alcançar o desenvolvimento sustentável. A necessidade de incentivar a interação entre as 

instituições públicas (governamentais e não governamentais) e privadas, pensando maneiras de 

potencializar a junção de saberes e competências, com respeito à experiência de cada setor, sem 

submetê-los a uma única visão, será um dos principais desdobramentos.Paradigmas novos foram 

agregados ao processo de reconstrução municipal, em particular a inserção de tecnologias 

inovadoras que denotem a estruturação do espaço municipal sob a ótica da sustentabilidade e 

responsabilidade socioambiental. Gerenciado pela Cáritas Diocesana de Palmeira dos Índios, 

AL, houve um repensar do processo organizacional, buscando a criação de uma rede de 

cooperação entre diversas entidades das esferas local, estadual e federal, articuladas 

sinergeticamente, para o alcance de objetivos comuns na fase de reconstrução da cidade. 

 

Palavras Chaves:  comunidade civil, setor empresarial, inovação  

 

1. Introdução 

Segundo o relatório do IPCC para a America Latina (IPCC, 2009) as variações climáticas 

e eventos extremos serão mais frequentes nesta região nos próximos anos, face às mudanças 

climáticas em curso. Estes, historicamente, têm impacto negativo sobre as populações, 

aumentando a morbidade e mortalidade. Além do acréscimo entre 2 a 6
0
C em média, haverá uma 

maior concentração das chuvas, mesmo com a diminuição do índice pluviométrico médio, o que 

significa aumento da possibilidade de eventos atípicos na região. As previsões para o nordeste 

brasileiro são focadas não só no aumento da temperatura, mas da quebra de safra da ordem de 

30%, havendo casos de mais de 60% (ORLOVE et al., 1999), o que comprometerá a segurança 

alimentar de forma significativa. Um expressivo número de pequenos agricultores está 

particularmente vulnerável a estas alterações, como é o caso dos que se dedicam ao plantio de 

oleaginosas para a produção de biodiesel (LA ROVERE et al., 2006). 

No Brasil alguns fenômenos novos foram observados, como tufões no sul do país e o 

agravamento das chuvas intensas no Nordeste. Apenas no ano de 2010 as enchentes nos Estados 

de Pernambuco e Alagoas atingiram 30 Municípios, deixando um total de 82.123 desabrigados. 

Dentre os Municípios atingidos, encontra-se Quebrangulo. Face à necessidade de reconstrução 

da cidade de Quebrangulo, uma reflexão dos atores sociais, poder publico e instituições privadas 

teve lugar. O presente artigo retrata a alteração da postura ética e filosófica, a partir de uma 

proposta inovadora de articulação institucional, focada na responsabilidade social e consciência 

dos limites ambientais da região, advindos dos governos Estadual e Municipal, com os demais 

atores sociais. 

 

 



 

2. O Município de Quebrangulo, a localidade foco da análise 

O município de Quebrangulo está localizado na região centro-norte do Estado de 

Alagoas, Nordeste brasileiro. Tem limites ao norte com o Estado de Pernambuco, ao sul com 

Palmeira dos Índios e Paulo Jacinto, ao oeste com Palmeira dos Índios e ao leste com Chã Preta e 

Paulo Jacinto. A área municipal ocupa 320,00 km² (1,15% de AL), inserida na Mesorregião do 

Agreste Alagoano e na microrregião de Palmeira dos Índios. A sede do município tem uma 

altitude aproximada de 366 m e coordenadas geográficas de 9°19’08,4’’ de latitude sul e 

36°28’15,6’’ de longitude oeste. 

Encontra-se a 366m. de altitude média. Seu principal acidente geográfico é o Rio Paraíba 

do Meio, que corta o município ao longo de 30 km. Este rio nasce em Bom Conselho-PE, local 

onde, na última enchente, em junho de 2010, caiu uma barragem que fez o rio transbordar, 

inundando 80% da área da cidade de Quebrangulo. Além deste, há o rio Quebrangulinho que 

banha o centro do município. De menor importância, são os riachos Dobrão, Seco, Caçambinha, 

Bálsamo e Lunga. As serras mais importantes do município são: as Guaribas, na parte norte com 

92m., Chorador com 130m., nas suas encostas estão as nascentes dos riachos Dobrão e Seco, 

Cajueiro, com 175m., que é a mais alta e dista 20 Km sede municipal. Quebrangulo é toda 

entrecortada por pontes sobre os rios Paraíba do Meio e o Quebrangulinho, o que dão um aspecto 

agradável a todos que centro do município, denominaram a visitam. Por possuir várias pontes 

cortando o -na de "Veneza Alagoana". 

Seu clima é quente e seco no verão e bastante frio no inverno, ótimo, portanto, para 

veraneios e repousos. A temperatura máxima é de 35°C e a mínima de 14°C. De maio a agosto é 

a época chuvosa e fria, a estiagem, é de outubro a março. 

Sua população é de 11.486 habitantes, dos quais 6.474 os habitantes da zona urbana e 

5.012 os da zona rural (IBGE, 2010).. A cidade não foi planejada quando começou a ser 

povoada, mas os aspectos das ruas são quase retilíneos e simétricos; dir-se-ia que fora edificado 

obedecendo a uma certa ordem estética. Fato digno de registro é que as ruas seguem direção em 

forma de cruz, o que faz lembrar o sentimento de religiosidade do povo do município. Possui o 

município vários povoados que são: Dois Braços, com 30 prédios e 150 habitantes; Rua Nova, 

possuindo 371 casas e 1855 moradores; São Francisco com 100 prédios e 500 habitantes. 

O município faz parte do “Território da Cidadania” do programa do Governo Federal. 

Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,57 (PNUD, 2012). As principais 

atividades econômicas do município são: Comércio, serviços e agropecuária. Na área de 

pecuária, conta com os seguintes rebanhos bem diversificado, formado por bovinos; suínos; 

equinos; asininos; muares; caprinos; ovinos. A produção leiteira é significativa, girando em torno 

de 950 mil litros. Na área agrícola destacam-se os plantios de batata doce; fava; feijão; 

mandioca, milho e inhame. Possui cinco assentamentos e associações rurais. 

 

3. Metodologia de Análise 

A metodologia proposta põe junto os saberes e os fazeres, o conhecimento científico e 

tecnológico de ponta e o conhecimento que vem da observação da natureza e do fazer cotidiano 

daqueles que vivenciam os problemas e que, obviamente, conhecem a realidade local. Inovação 

que vem permeada do conceito de sustentabilidade: social, ecológica, cultural e pedagógica, que 

possa ser reaplicada e servir de exemplo e inspiração para outras experiências. 

A proposta foi de reunir um grupo para falar sobre suas práticas e metodologias, e trocar 

experiências com a intenção de revelar qual a inovação social produzida por cada uma delas e de 

que forma contribuem para a sustentabilidade do Município. O grupo discutiu como qualificar 

melhor a relação entre as organizações da sociedade civil e as empresas, procurando avançar no 

tema proposto. Desta forma foi estruturado um espaço para comunicar as vivências e os 

resultados de projetos, mantendo o compromisso, transparência, ética, profissionalização, 

autonomia e o fortalecimento dos canais de diálogo. O Seminário de Gestão e Mudanças 



Climáticas, (anexo termo de compromisso) provocou uma reflexão sobre inovação social e o 

diálogo com os participantes. Essas discussões fazem parte de um processo mais amplo de 

planejamento, onde o ente público assume o papel integrante com os vários segmentos que 

integram o território, buscando mobilizar, sistematizar, ordenar e avaliar o processo de 

desenvolvimento local participativo. O poder público e comunidade devem trabalhar juntos 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma de passos operacionais do Ciclo de Desenvolvimento Local Participativo, adaptado de 

Passos e Garcia (2007). 

A necessidade de utilizar o processo estratégico pode ser identificada para desenvolver a 

visão de futuro e executar ações, no presente, sejam privadas ou públicas para atingir a visão 

estratégica futura construída. Dessa maneira, a habilidade para construir uma visão estratégica do 

futuro pelos diversos agentes sociais desenvolve-se em um processo composto de várias 

atividades, em que participam várias pessoas, representando a sociedade.  

 

4. A sustentabilidade como base para a gestão estratégica 

Segundo o conhecido Relatório de Brundtland, da Comissão das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (CNUMA, 1991), por sustentabilidade se compreende a forma de suprir as 

necessidades da geração presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as suas. 

“Sustentável” provém da palavra latina “sustentare”, e significa, entre outras acepções, “manter 

vivo”, “alimentar”, “cuidar de”, “defender”. Este conceito, de interpretação dinâmica, teve várias 

versões ao longo dos anos, sendo o âmbito econômico, o que enquadrou a definição, no ano de 

1972: “restituir os recursos consumidos pelas organizações”.  

Formulada na Rio 92, a Agenda 21 (ONU, 1992) contextualizou a sustentabilidade como 

um efeito sobre o futuro, por ações praticadas no presente, ou seja, “as conseqüências da 

economia têm efeito sobre futuras gerações”. Nesta agenda estão pontuados todos os segmentos 

e atividades sociais, com preceitos que denotam a sua sustentabilidade para o século XXI. Desde 

então, três dimensões foram colocadas como o tripé da sustentabilidade: econômica, social e 

ecológica. (Cavalcanti, 1996). O paradigma econômico representa a abordagem central, 

seguindo-se concentricamente, a abordagem social e mais externamente, a ecológica, sendo esta 

a dimensão agregadora. A sustentabilidade adquiriu, assim, uma visão mais ampla do mundo, 

congregando duas grandes ideias: a sustentabilidade fraca e a sustentabilidade forte. A primeira 

representa a definição de sustentabilidade, defendida em 1972, em que a única preocupação é a 

de reciclar. A segunda adapta o consumo às exigências mais amplas, relacionando-o com a 

manutenção dos recursos naturais, tendo efeitos de externalidades, do ponto de vista econômico, 

sobre o capital humano, financeiro, ambiental (BELLEN, 2004). 

Desenvolvimento econômico sustentável dito de outra maneira é aquele em que a renda 

real cresce pelo crescimento dos fatores produtivos reais da economia e não em termos nominais. 

Fase II – DIAGNOSTICAR E PLANEJAR 
Realizar planejamento estratégico participativo 

Conhecer para transformar, fazendo diagnósticos participativos 

Fase III – IMPLEMENTAR E AVALIAR 
Articular poder publico e privado 

Elaborar projetos e buscar recursos 

Fase I – MOBILIZADOR 
Formar a estrutura de participação, com a estruturação de fórum. 

Unir forças e a vontade de Mudar, por meio de processo de diálogo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B4mico


Um crescimento em termos nominais, efetivamente, seria um crescimento insustentável porque 

se estaria apenas jogando dinheiro na economia, gerando uma riqueza momentânea e aparente. 

Os agentes econômicos, ao notarem que não há em contrapartida produção equivalente a esse 

ganho de renda artificial, ajustam seus preços, o que causa por sua vez inflação (RICO, 2004). 

Entretanto há uma clara controvérsia entre os conceitos de crescimento econômico, 

desenvolvimento sustentável e proteção ambiental, onde a relação entre PIB per capita e emissão 

de poluentes toma a forma de um U-invertido, denominada na literatura como Curva Ambiental 

de Kuznets (CAK) (ARRAES et al., 2006). Assim, existe uma clara distancia entre estes 

conceitos, que muitas vezes são até conflitantes. 

A Gestão Sustentável é a capacidade para dirigir o curso de uma empresa, comunidade, 

ou país, por vias que valorizam e recuperam todas as formas de capital, humano, natural e 

financeiro, de modo a gerar valor aos  stakeholders (VELLANI & RIBEIRO, 2009). A Gestão de 

Processos deve ser vista sempre como um processo evolutivo de trabalho e gestão e não somente 

como um projeto com início, meio e fim. Se não for conduzida com esta visão, a tendência de se 

tornar um modismo dentro da empresa ou do país e logo ser esquecida ao sinal de um primeiro 

desafio é grande (BARROS, 2011). 

Apenas 10% de tudo o que é extraído do planeta pela indústria (em peso) é que se torna 

produto útil. Todo o restante é resíduo. Torna-se, portanto, urgente uma Gestão Sustentável que 

nos leve a um consumo sustentável. É urgente minimizar a utilização de recursos naturais e 

materiais tóxicos. O Desenvolvimento Sustentável não é ambientalismo nem apenas ambiente, 

mas sim, um processo de equilíbrio entre os objetivos econômicos, financeiros, ambientais e 

sociais. Desta forma, não só empresas devem pautar suas decisões na gestão ambiental, mas os 

territórios devem vislumbrar um uso sustentável de seus recursos para que possam vislumbrar 

um crescimento com bases mais seguras e uma temporalidade mais larga (FIGUEREDO & 

ABREU, 2009). O processo de planejamento estratégico socioambiental de territórios, e de 

cidades em particular, vem sendo empregado em vários países a partir dos conceitos primordiais 

de estratégia. Este processo pode ser aprimorado, em face de novas metodologias empresariais 

com ênfase na análise de competitividade, e adaptado para a realidade nacional. 

 

5. Proposta de participação 

Uma proposição para uma atuação estruturadora e estruturada num territorio deve seguir 

os Princípios da Tecnologia Social. 

 FASE 1 – MOBILIZAR: (i) Unir forças e a vontade de mudar e (ii) Formar a estrutura de 

participação 

 FASE 2 – DIAGNOSTICAR E PLANEJAR: (i) Conhecer para transformar e (ii) Nasce o 

Plano de Ações 

 FASE 3 – IMPLEMENTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR: (i) Poder público e 

comunidade trabalham juntos, (ii) Elaborar os projetos, (iii) Tirar os projetos do papel, 

(iv) Gente trabalhando, dinheiro circulando no local, (v) Acompanhar, avaliar e prestar 

contas e (vi) Celebrar e divulgar as conquistas. 

As organizações que desenvolvem práticas e metodologias participativas de produção de 

conhecimento, valorizando as capacidades das comunidades e das pessoas para enfrentar os 

problemas do seu dia-a-dia, através do diálogo entre as diferentes áreas de conhecimento, 

freqüentemente descobrem caminhos que as integram e geram diversificadas formas de 

aprendizado.  

Essas experiências, sempre têm como um dos focos de primordial importância a 

dimensão educativa. Com efeito, pode-se tomar como regra o fato de que uma realidade não 

muda sem produção e difusão de conhecimentos. Se essa mudança acontece do modo como 

acreditamos ser justo e democrático, com a inclusão de todos os cidadãos que compõem a 

comunidade em questão, necessariamente há que se dar uma resposta à pergunta: qual é o 

caminho mais adequado para que as pessoas, de fato, aprendam, se fortaleçam e se tornem cada 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade


vez mais ativas nos processos? Assim, não importa qual seja o tema abordado (desenvolvimento 

local participativo, agricultura familiar, alfabetização, ensino de matemática e de ciência, 

tecnologia assistida, entre outros), a educação sempre participa dos processos que envolvem 

tecnologia social. Aliás, essa é uma característica de importância central. Primeiro, porque a 

participação sempre traz aprendizados. São situações novas, novos desafios, que envolvem o 

diálogo entre pessoas que são diferentes, com diferentes ideias e pontos de vista. E esse encontro 

com a diferença é, na realidade, um dado essencial a qualquer processo educativo.  

Segundo, mas não menos importante, é que estamos falando sobre enfrentar problemas 

concretos, efetivamente vividos pelas pessoas e para os quais não existem soluções prontas. Ou 

seja, é preciso inovar, criar soluções novas. Para isso, é muito importante querer encontrar a 

solução, sentir profundamente essa necessidade, mas isso está longe de ser suficiente. A 

sociedade é muito complexa. Nela se entrecruzam muitas dimensões, as quais envolvem muitas 

especialidades de conhecimento. Ser capaz de participar na formulação de respostas a esse tipo 

de problema significa aprender a ouvir diferentes atores da sociedade, aprender a reconhecer 

problemas que às vezes sequer se sabia de sua existência... A cada momento, há muito 

conhecimento envolvido, que precisa ser difundido, recriado coletivamente, adaptado, 

incorporado, transformado. Toda essa circulação e geração de conhecimento acontece, nestes 

projetos, muitas vezes em situações de educação não-formal ou informal. São oficinas realizadas 

pontualmente, processos de formação, dinâmicas de troca de saberes – ou então saberes 

aprendidos na prática, enfrentando os problemas, vencendo dificuldades. Não se pode minimizar 

a importância de toda essa rede de saberes.  

Destacam-se as características metodológicas de tecnologia social: (i) compromisso 

efetivo com a transformação social; (ii) o ponto de partida são as reais necessidades e demandas 

da população; (iii) relevância social; (iv) sustentabilidade ambiental; (v) inovação; (vi) 

organização e sistematização; (vii) acessibilidade e apropriação pela população; (viii) 

aprendizados gerados para todos os envolvidos; (ix) diálogo entre saberes popular e 

conhecimento científico; (x) difusão dos conhecimentos e tecnologias desenvolvidos; (xi) 

processos participativos de planejamento, acompanhamento e avaliação e (xii) fortalecimento do 

processo democrático (www.itsbrasil.org.br). 

Para tanto, há a necessidade de se promover o desenvolvimento econômico social e 

ambiental, com a aplicação de uma metodologia estratégica para as empresas e territórios, 

valorizando a cultura local e a fixação para atuação na região. Para a consolidação do processo 

de desenvolvimento sustentável territorial se faz mister criar um processo multidisciplinar 

global, de forma sistemática, para discutir alternativas para o nordeste e, no caso, para a 

realidade municipal de Quebrangulo, por meio de diversos segmentos organizados e entidades 

representativas, como Agentes de Pastoral, Associação de Desenvolvimento Sustentável e 

Solidário da Região, Associação pela Vida – AL, Banco Palmas/CE, Centro de Estatística 

Religiosa e Investigações Sociais – CERIS/AL, Instituto de Formação e Assessoria Sindical 

Rural – ISPN, Instituto Ecoar para a Cidadania – Ecoar, Movimento de Organização 

Comunitária – MOC, Obras Sociais Irmã Dulce - Programa Informática para a Educação 

Especial - INFOESP/BA, Rede de Informação para o Terceiro Setor - Rits/DF, Comitê de 

Entidades no Combate a Fome e Pela Vida - COEP Nacional, DATAPREV - Empresa de 

Tecnologia e Informações da Previdência Social, dentre outras entidades que tenham níveis de 

interesse na reconstrução e reestruturação do Município. 

Neste sentido, deve-se buscar a viabilidade política com a formação de rede de contatos 

para os municípios nordestinos que estejam dentro da mesma problemática, visando dar 

visibilidade a questão, assim como forca de argüição nas instâncias federais. 

 

 

 

 



6. Algumas perguntas norteadoras 

Visando um repensar contextualizado para a realidade local do Município de 

Quebrangulo, vislumbra-se um elenco de questionamentos que poderão auxiliar na busca de um 

norte para o estabelecimento de um modelo focado na sustentabilidade local. 

 O que é preciso garantir para que as pessoas de um território se desenvolvam 

integralmente, fortaleçam sua identidade, criem novas possibilidades de ser e, ao mesmo tempo, 

compreendam e inventem modos de produção que proporcionem a elas e às suas comunidades 

uma vida digna, com o alimento e a cultura de que todos precisamos? 

 Como fortalecer a escola, pólo produtor e irradiador de ideias, como espaço aberto para 

as trocas simbólicas, um fórum de discussão sobre e para a comunidade, pela e para a cidadania? 

 Como integrar a educação ao trabalho, não só de modo funcional – o que faria da escola 

um centro de treinamento para a realização de tarefas, aprendizado que logo se tornaria obsoleto 

em nosso mundo em rápida transformação – mas também para formar seres humanos capazes de 

criar e recriar seu conhecimento, de modo crítico e autônomo, aprendendo a aprender?  

 Como ampliar a consciência de que o aprendizado “de fora” da escola é tão fundamental 

para a vida em comunidade como os aprendizados “de dentro” da escola, superando as 

contradições entre eles?  

 Como realizar o diálogo efetivo entre escola e comunidade, para que ambas sejam 

transformadas uma pela outra?  

 O que fazer para que a escola participe da vida da comunidade e seja corresponsável por 

seus problemas e suas potencialidades, como também, para que a comunidade cuide da escola 

como um bem público precioso, lugar especial onde possa haver intercâmbio para a produção de 

novos saberes e a construção de novas realidades? 

Ao tentar responder a essas perguntas, buscando articular educação formal e 

desenvolvimento local, define-se um importante campo de ação e discussão. Os sistemas 

educativo e produtivo estão imbricados, por diversas razões. De um lado, o sistema produtivo 

local, correspondente às vocações próprias do território, necessita de profissionais qualificados 

em áreas específicas, o que gera a necessidade de centros formadores. A proposta da Escola 

Cidadã, desenvolvida pelo Instituto Paulo Freire, em parceria com algumas Secretarias 

municipais de Educação, articula-se diretamente com a ideia de uma cidade que é pensada como 

campo educativo e de participação.  

 

7. Conclusões 

O processo de pensar o territorio na busca do estabelecimento de um processo que leve a 

sustentabilidade em todas as suas dimensões, deve ter como norteador os preceitos éticos de 

compromisso com a população local, a conservação dos recursos naturais e a melhoria das 

condições de vida da população. Para tal ação há pelo menos três passos operacionais que devem 

ser seguidos: mobilização, diagnóstico e implementação, avaliação e monitoramento.  

 A reestruturação do Município de Quebrangulo, mais do que um desafio, tornou-se uma 

oportunidade para se repensar a municipalidade, com foco no estabelecimento de um modelo de 

desenvolvimento estruturado e estruturador, onde os preceitos econômico, social e ambiental da 

sustentabilidade servem de parâmetro para o delineamento das propostas operacionais. 

Apesar das previsões preocupantes do IPCC para todo o Nordeste, e em particular para a 

região em que está inserida Quebrangulo, hoje, a municipalidade se prepara, em parceira com as 

entidades civis e da iniciativa privada, buscando desenhar um futuro melhor para os que ali 

habitam. 

Destacamos como referência o trabalho que mostra a preparação, o diagnóstico e as ações 

estratégicas do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Agropecuário Plurianual Sustentável 



de 2010 a 2013, que foi elaborado em conjunto, de maneira participativa, com a comunidade 

rural, pequenas e médias propriedades, representantes da comunidade e do governo municipal, 

estadual e federal (AULICINO, 2010).  
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Anexo: SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO 

CONTEXTO DAS ENCHENTES EM ALAGOAS  

Termo de Compromisso entre o poder público, sociedade civil e iniciativa privada. 

 

“É graça divina começar bem. Graça maior persistir na caminhada certa. Mas graça das graças é 

não desistir nunca” Dom Hélder Câmara. 

Reunidos na cidade de Quebrangulo, Alagoas, Brasil, nos dias 30 e 31 de agosto de 2011, com as 

presenças de 180 participantes, representantes da Rede Cáritas Alagoas, Arquidiocese de Maceió 

e Dioceses de Palmeira dos Índios e Penedo, representantes da Cáritas Brasileira Regional NE 2, 

representante do Secretariado Nacional da Cáritas Brasileira, representante do Fórum Nacional 

de Mudanças Climáticas; representantes do poder público estadual e municipal; sociedade civil 

organizada e iniciativa privada; representantes dos municípios atingidos pela enchente em 

Alagoas: Quebrangulo, Branquinha, Santana do Mundaú, Paulo Jacinto, Capela, Cajueiro e 

Viçosa; agentes de movimentos e pastorais sociais, igrejas evangélicas, associações 

comunitárias, tornam público para a sociedade alagoana. 

Considerando-se o longo período após a ocorrência da catástrofe em 18/06/2010 (dezoito de 

junho de dois mil e dez) e a ausência de ações efetivas do poder público no sentido de atender as 

necessidades das famílias atingidas; 

Considerando-se a negação de direitos humanos e constitucionais obrigando as famílias a 

viverem em situação de vulnerabilidade e de insalubridade; 

Considerando-se a ocupação inadequada, desorganizada e irregular no espaço natural 

desrespeitando as condições ambientais; 

Considerando-se a falta de participação e de consulta das famílias atingidas e da sociedade civil 

organizada no processo de discussão e decisão de políticas públicas de reabilitação; 

Considerando-se a falta de compromisso do poder público (federal, estadual e municipal) em 

criar alternativas capazes de resolver os problemas resultantes da enchente, viabilizando a 

reestruturação das famílias em áreas livre de riscos, sem ônus financeiro para as mesmas, 

destacando-se o caso das moradias. 

Firmam-se os seguintes compromissos: 

Construção de um modelo de Desenvolvimento Solidário Sustentável e Territorial onde a vida 

das pessoas, dos animais e das espécies esteja em primeiro lugar e possam ser garantidas as 

condições de vida para as futuras gerações; 

A defesa da geração e difusão de tecnologias alternativas de produção de energia que, 

paulatinamente, diminua a emissão de poluentes na atmosfera e garanta o equilíbrio da 

temperatura no planeta; 

Criação de um Fórum Estadual de Gestão de Risco com representação das famílias atingidas, 

entidades da sociedade civil organizada, poder público, defesa civil e lideranças locais para a 

proposição de ações e de políticas públicas para a prevenção, atendimento e o controle social em 

relação às catástrofes naturais; 

Construção de uma política pública de Gestão de Riscos nas três esferas de governo com a 

participação da sociedade civil organizada e iniciativa privada; 

Contribuição no processo de estruturação e capacitação das Defesas Civis através de recursos 

públicos definidos no Plano Plurianual - PPA, Lei Orçamentária Anual - LOA e Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO nas três esferas de governo; 

Reafirmação da necessidade de revisão do programa de reconstrução; 

Aceleração da construção e entrega das moradias até o natal de 2011; 

Criação e implementação de Planos Diretores Participativos nos municípios situados em áreas de 

risco; 

Recuperação das matas ciliares; 

http://pensador.uol.com.br/autor/dom_helder_camara/


Não utilização da situação das vitimas das enchentes e das ações a essas associadas nos 

palanques eleitorais; 

Por fim, tendo este termo sido validado por ocasião do Fórum e assinado pela comissão estadual, 

segue aos órgãos, entidades e instituições competentes e interessadas.  

Quebrangulo - AL., 31 de agosto de 2011. 

 
 


