
Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação

O Programa foi criado para atender os moradores da área de desocupação, apoiando o processo de realocação 
com serviços de mudança, guarda-móveis, acomodação e transporte de animais, entre outros.

No processo de compensação financeira, o morador trata das indenizações, 
que levam em conta o valor do imóvel e danos morais. 

ENTRA NO 
PROGRAMA

ENVIA A 
DOCUMENTAÇÃO

AGENDA A 
MUDANÇA

ASSINA TERMO DE
COMPROMISSO E 

AUXÍLIOS 
FINANCEIROS 

(R$ 5 mil de auxílio 
financeiro e R$ 1 mil 

de auxílio aluguel 
mensal)

REALIZA A 
MUDANÇA

ENTRA NO 
PROCESSO DE 

COMPENSAÇÃO



Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação

Os serviços do Programa estão disponíveis para o morador a partir do primeiro contato com o técnico social. Eles são 
oferecidos nos fluxos de Realocação e de Compensação, com o objetivo de facilitar o processo.

REGISTRO DE 
IMÓVEIS E NA 

REGULARIZAÇÃO 
DE DOCUMENTOS 

PESSOAIS

ABERTURA DE 
CONTA BANCÁRIA

IMOBILIÁRIAS:

BUSCA DE UM 
NOVO IMÓVEL 
PARA MORAR

SERVIÇOS DE 
MUDANÇA, 
GUARDA-
MÓVEIS, 

HOSPEDAGEM E 
ACOMODAÇÃO

ATENDIMENTO 
PSICOLÓGICO

O MORADOR TEM APOIO PARA:



Termo de Acordo com Defensoria Pública do Estado de 
Alagoas, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Ministério 
Público do Estado de Alagoas

4.500 imóveis e 17.000 moradores (incluindo área de resguardo)

Desocupação das áreas de risco com apoio na realocação de moradores e 
pagamento de indenização

Atendimento dentro do Programa de Compensação Financeira e Apoio à 
Realocação da Braskem

Janeiro de 2020



2.300 
famílias 

realocadas

1.800 
famílias da

Ajuda 
Humanitária 

migradas para 
o Programa

+ R$ 70M
auxílios 

financeiros 
temporários e 

acordos de 
compensação

1.500
famílias no 

fluxo de 
compensação

+ 600
propostas de 
compensação 
apresentadas

Junho de 2020

Balanço do Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação



>> Abril 2019

>> Instalação de equipamentos de 
medição meteorológica e DGPS

>> Inspeção de imóveis

>> Obras de drenagem e 
pavimentação de ruas

>> Equipamentos para 
o centro de monitoramento 

da Defesa Civil

>> Dezembro 2019

>> Melhorias no monitoramento 
da Defesa Civil 7 DGPS, novos 
estudos de sísmica, acesso aos

dados de DGPS da Braskem

>> Novos equipamentos

>> Pesquisadores de 
universidades federais para auxiliar 

na avaliação de dados e no 
monitoramento de ações, instalação 

de 16  sismógrafos da UFRN

>> Janeiro 2020

>> Inspeção predial

>> Indicação técnica para 
demolição de imóveis

>> Indicações e recomendações técnicas 
pela Defesa Civil sobre a condição das 

estruturas e dos imóveis

>> Contratação de empresas
especializadas pela Braskem

Termos de Cooperação com a Prefeitura de Maceió



Acordo com Ministério Público do Trabalho

Fevereiro de 2020

Autorização do TRT para uso de R$ 2 milhões do acordo para a Prefeitura de Maceió utilizar 
no enfrentamento à Covid-19.

R$ 40 milhões para: 
>> o Programa para recuperação de negócios e promoção 
adequada das atividades educacionais
>> Construção de escolas
>> Programas de capacitação para os moradores dos bairros do Pinheiro, Bebedouro, 
Mutange e Bom Parto em parceria com Sebrae, Senai e Senac

R$ 4,3 milhões para:
>> Custeio de parte das atividades da Defesa Civil de Maceió
>> Apoio na contratação de pessoal qualificado para monitoramento da região



>> Fiscalização 
nos bairros 
desocupados

>> Ações de 
segurança dos imóveis 
após a desocupação

>> Programa 
de segurança 
patrimonial 

>> Registro de 
irregularidades 
no bairro do Pinheiro

Ações de segurança e bem-estar

>> Rondas 
motorizadas 
24h por dia

>> Sistemas de 
alarme e câmeras

>> Ações para 
evitar a 
proliferação 
de doenças

>> Controle e 
monitoramento de pragas 

>> Varrições de 
espaços públicos
>> Eliminação de
pontos de acúmulo 
de água
>> Coleta de entulho e lixo

>> Mais de 

90 agentes de 

limpeza, entre 

prestadores de 

serviço da Braskem 
e da Prefeitura

Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação

>> Equipe de 
apoio comunitário 
nos bairros do 
Mutange e Bom 
Parto 
>> Contratação de 
moradores locais



3 mil empregos diretos e indiretos

1,5 bilhão de reais por ano na economia

150 milhões de reais em ICMS

1/3 da produção nacional de Cloro-Soda 

Pilar da cadeia química-plástica 
com quase 70 empresas parceiras

Braskem em Alagoas

Duas fábricas: Cloro-Soda, em Maceió, e PVC, em Marechal Deodoro

Cinturão verde

Apoio a projetos locais


