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APRESENTAÇÃO

Para dar um basta no Golpe político, midiático e jurídico ocorrido em 2016, que já causou prejuízos imensuráveis ao país, a CUT orienta a classe 
trabalhadora a votar em candidatos e candidatas comprometidos com os interesses do povo explorado de Sergipe e do Brasil.

A , nesses tempos de destruição cotidiana da democracia, da soberania e dos direitos da Central Única dos Trabalhadores de Sergipe (CUT/SE)
classe trabalhadora, apresenta a Sergipe sua Plataforma para as Eleições 2018, construída pelos sindicatos e federações locais sob a ótica dos 
trabalhadores e das trabalhadoras e em favor do povo sergipano.

GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

n Implementação de um salário mínimo estadual para Sergipe, 
baseado no salário constitucional necessário calculado pelo 
DIEESE.

n Adoção de políticas de formação e geração de emprego e renda 
para as mulheres.

n Apoiar o fortalecimento da agricultura familiar, com crédito e 
implantação de infraestrutura, apoio técnico, formação 
prossional e organização em cooperativas e associações.

n Ampliar a oferta de ensino técnico-prossionalizante e incentivar 
o primeiro emprego.n Promoção de políticas de geração de empregos, com foco nos 

serviços, turismo, geração de energia, indústria e tecnologia. 

n Realização de concursos públicos para os cargos efetivos do 
Estado.

DEMOCRATIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO

n Respeito à autonomia e liberdade sindical, assim como ao direito 
de sindicalização e de autossustentação nanceira das 
organizações da classe trabalhadora.

n Implantação de Mesa Permanente de Negociação dos servidores 
públicos estaduais.

n Garantia do direito de greve sem desconto de salário.

n Respeito aos acordos coletivos dos trabalhadores do serviço 
público. n Respeito à garantia da estabilidade e da inamovibilidade no 

exercício da atividade sindical.
n Cumprimento da Convenção 151 da OIT, que versa sobre as 

relações de trabalho na Administração Pública.

FORTALECIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO

n Reposição retroativa das perdas inacionárias dos servidores 
públicos geradas no período de 2012 a 2018.

n Valorização dos servidores e do serviço público e abertura da 
mesa de negociação permanente.

n Limitação de Cargos em Comissão e Funções de Conança a 2% 
do total de gastos com pessoal e à remuneração máxima dos 
servidores efetivos do mesmo órgão.

n Divulgação anual do cronograma de pagamento dos 
trabalhadores do serviço público estadual.

n Revitalização das instituições públicas de SE como forma de 
proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores e 
melhor atendimento aos usuários.

n Defesa e cumprimento do Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis do Estado de Sergipe (Lei 2.148/77), de maneira a não 
permitir nenhuma retirada de direitos.

n Fortalecimento do Ipes Saúde.

n Proibição de nepotismo.

n Realização de Concurso público para recomposição total dos 
quadros do Governo de Sergipe e das empresas estatais.

TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

n Garantir transparência que assegure acesso da população à 
gestão nanceira e orçamentária e aos documentos, pela 
divulgação de informações em local de fácil acesso na internet.

n Divulgação permanente do uxo de caixa do Estado de Sergipe, 
compreendendo os registros das receitas e despesas, bem como 
todos os repasses ou transferências de recursos.

n Criar mecanismos de democracia direta e participativa, inclusive 
por ferramentas digitais, que garantam à população participar da 
gestão pelos seguintes meios: orçamento par ticipativo; 
conselhos; espaços de discussão; propostas de iniciativa 
popular; consulta e veto popular; plebiscitos e referendos; e de 
tomada de decisões. 
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EDUCAÇÃO

n Compromisso com ensino público de qualidade, posicionando-
se contrário à reforma do Ensino médio e à Base Nacional 
Comum Curricular do Ensino Médio que desobriga ensino das 
disciplinas de história, geograa, sociologia, losoa, artes, 
educação física, língua estrangeira, física, química e biologia.

n Realizar o pagamento do piso salarial dos professores 
aposentados e em atividade e estabelecer uma política de 
retomada da carreira do magistério.

n Estabelecer um permanente debate com comunidade escolar 
das unidades de ensino da rede estadual para construção de uma 
política de manutenção permanente em período de férias e 
recesso escolar. Bem como que parte do orçamento da SEED 
seja construída a partir das demandas reais vindas das escolas.

n Defesa e implementação do Plano Estadual de Educação – PEE.

n Implementação da gestão democrática do ensino a partir de um 
amplo debate com os trabalhadores em Educação e a 
comunidade escolar para deliberar sobre as políticas públicas 
educacionais que deverão ser implementadas pelo gestor da 
Educação.

n Estabelecer um amplo processo de transparência na aplicação 
de todos os recursos da Educação nos conselhos de controle 
social.

n Realizar um amplo debate sobre a implantação do ensino em 
tempo integral para assegurar qualidade do ensino, bem como 
acesso e permanência dos estudantes nas escolas.

SAÚDE

n Ampliar os investimentos na rede de atenção psicossocial 
fortalecendo os princípios da reforma psiquiátrica. 

n Garantia da estabilidade do emprego e de todas as vantagens dos 
trabalhadores da Fundação Hospitalar de Saúde; bem como 
cumprimento do Plano de Emprego e Remuneração e celebração 
de novo Acordo Coletivo de Trabalho na FHS.

n Aumentar os investimentos na política de saúde do trabalhador 
ampliando os Centros de Referência de Saúde do Trabalhador.

n Alterar a lei que regulamenta o Conselho Estadual de Saúde 
possibilitando que a presidência seja reversada entre os 
segmentos usuário e trabalhador.

n Ampliar e garantir o atendimento humanizado nos hospitais e 
maternidades.

n Garantia do Sistema Único de Saúde (SUS) 100% público, 
universal e de qualidade, sem Organizações Sociais privadas.

SEGURANÇA PÚBLICA

n Implementar ações preventivas sociais focalizadas na juventude. 

n Implementar técnicas de prevenção, mediação e negociação de 
conitos.

n Eliminação do racismo institucional, onde a polícia não seja 
treinada para enxergar a população negra como suspeita e o 
inimigo a ser combatido.

n Ampliação da rede de Delegacias da Mulher, investimento na 
qualicação de agentes de segurança no atendimento às 
mulheres vítimas de violência doméstica e nos espaços públicos.

n Investir na qualicação e na valorização dos servidores e na 
aquisição de equipamentos e na perícia técnica.

n Comprometimento com a política de Segurança Pública, 
engajada com a redução de homicídios e que não seja conivente 
com a violência estatal nem política de extermínio. 

n Mudar orientação, de políticas reativas para pró-ativas, do 
emprego da repressão estatal para uso de inteligência.

ASSISTÊNCIA

n Dotar a gestão da pasta da Assistência Social de autonomia 
político-nanceira para administrar o fundo estadual de 
Assistência Social.

n Garantir o conanciamento do Sistema Único de Saúde (SUAS), 
na proteção social especial e na proteção social básica, para 
todos os municípios, assim como aumentar o valor do repasse.

n For talecer a política de gestão do trabalho e educação 
permanente por meio da realização de concurso público para o 
provimento dos cargos da SEIDH, do assessoramento e da 
promoção de capacitação para os trabalhadores, gestores e 
conselheiros que compõem a rede do SUAS em Sergipe.

n Ampliar e aprimorar a assessoria técnica aos municípios.

n Fortalecer o controle social assegurando condições adequadas 
para o funcionamento do Conselho Estadual da Assistência 
Social e estimulando a criação de fóruns.

n Real i zação de concurso púb l ico para  as Medidas 
Socioeducativas e para as Unidades de Privação de Liberdade.

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

n Combate a toda e qualquer proposta de privatização das estatais 
de SE.

n Fortalecimento das sociedades de economia mista e das 
empresas públicas, como BANESE, SERGAS, DESO e EMGETIS.
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REFORMA AGRÁRIA

n Apoio às famílias assentadas com implantação de infraestrutura 
necessária com ajuda técnica, formação prossional e organização 
em cooperativas.

n Combate à concentração da posse da terra e assegurar as 
famílias no campo através da reforma agrária e seus fomentos.

n For talecimento da economia solidária por meio de incentivos, 
como a comercialização dos produtos, créditos, redes e 
cadeias.

n Implantação de centros de distribuição e comercialização, que 
garantam a geração de emprego e renda de forma sustentável e 
autônoma.

n Implementação da Reforma Agrária em SE, além da destinação 
de terras públicas, visando a conservação das riquezas naturais 
e o direito da população aos seus territórios.

COMUNICAÇÃO

n Fortalecimento da comunicação pública, especialmente da TV e 
Rádios Aperipê, garantindo gestão democrática e participação 
da sociedade. 

n Promoção de campanhas institucionais e publicitárias de 
combate ao trabalho infantil, racismo, sexismo, violência sexual, 
machismo, homofobia e intolerância religiosa.

n Criação do Conselho Estadual de Comunicação de Sergipe. n Transparência nos gastos públicos da Comunicação, incluindo a 
redistribuição das verbas publicitárias do Governo do Estado.

n Incentivo à criação de TVs e rádios comunitárias e produção 
independente.

n Realização de concurso público para a área de Comunicação 
Social – jornalistas, radialistas, publicitários, relações públicas, 
entre outros – nos órgãos da Administração Pública estadual.

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

n Promover educação socioambiental à população e fomentar a 
coleta seletiva com a destinação correta dos resíduos.

n Revitalização dos parques e criação de novos onde não houver.

n Fortalecimento das políticas de mobilidade urbana e melhoria do 
transporte público com qualidade e preços acessíveis.

n Priorização da aquisição da produção de agroecológicos e da 
agricultura famil iar em todo o sistema de compras 
governamentais, principalmente na merenda escolar.

n Promover política habitacional em consonância com as diretrizes 
do Estatuto da Cidade, construindo moradias populares e 
promovendo regularização fundiária.

n Promoção do desenvolvimento sustentável de SE, estimulando a 
criação de empregos verdes e adoção de tecnologias limpas e 
sustentáveis.

n Promover política permanente de melhoria das rodovias 
estaduais.

DIREITOS HUMANOS, MULHER, JUVENTUDE, NEGROS E LGBT

n Desenvolver programas e projetos que fomentem práticas 
esportivas, culturais e artísticas do jovens nos territórios 
sergipanos.

n Implantar as Delegacias de Atendimento a Grupos Vulneráveis 
(DAGV) em todos os territórios sergipanos, garantindo o 
funcionamento 24 horas e em nais de semanas.

n Vincular as Coordenadorias dos Direitos Humanos, da 
Juventude, da Igualdade racial e da Mulher à Casa Civil, com 
status de Secretaria, dotação orçamentaria e equipe técnica, 
garantindo dessa forma a transversalidade dessas temáticas em 
todas as políticas públicas estaduais.

n Apoiar e estimular os municípios por meio do conanciamento da 
política educacional a ampliar o número de creches.

n Promover ações de for talecimento do programa primeiro 
emprego e jovem aprendiz, estabelecendo parcerias com as 
empresas públicas e privadas.

n Desenvolver o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça 
estimulando as empresas públicas e privadas a desenvolverem 
práticas de igualdade entre homens e mulheres.

n Ampliação das varas especializadas de atendimento à violência 
doméstica na Justiça Estadual.

n Promover o fortalecimento da Saúde da Mulher, melhorando o 
atendimento no Centro de Atendimento Integral à Saúde da 
Mulher (CAISM).

n Instituir a reserva 20% das vagas oferecidas em concursos e 
empregos públicos para negros/as, aplicando na esfera estadual 
a garantia já estipulada no âmbito federal pela Lei nº 
12.990/2014.

n Fortalecer a educação inclusiva na rede estadual.

n Promover cursos de capacitação prossional e inserção no 
mercado de trabalho da população LGBT.

n Ampliar a rede de proteção social à mulher em situação de 
violência.

n Fortalecer os serviços ofertados pelo Centro de Combate a 
Homofobia.
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