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Companheiros e companheiras,

A Central Única dos Trabalhadores – CUT Ceará, nesses 
tempos de inúmeros ataques à democracia, à soberania 
nacional e aos direitos da classe trabalhadora, apresenta sua 
Plataforma para as Eleições 2022, construída sob a ótica dos 
trabalhadores e das trabalhadoras e em favor do povo cearense. 
 Este importante documento chega em um momento 
em que o Ceará e o Brasil irão às urnas mais uma vez para 
escolher um novo presidente, novos governadores, senadores, 
deputados federais e estaduais. Desta vez, passados seis anos 
do golpe institucional e parlamentar que depôs a Presidenta 
Dilma Rousseff e inaugurou um estado de   exceção que vem 
se aprofundando, desde o governo ilegítimo de Michel Temer 
até a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, a classe trabalhadora 
se vê cercada de enormes desafios nessa triste conjuntura. 
 Isso porque as taxas de desemprego e de precarização do 
trabalho, a pobreza e a desigualdade social têm crescido de forma 
alarmante no Nordeste e em todas as regiões do país. Segundo 
levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o Brasil acumula cerca de 12 milhões de 
desempregados, enquanto outros 38,2 milhões de brasileiros 
tentam garantir o sustento da família na informalidade. Os 
que têm emprego formal, tanto na iniciativa privada, quanto 
no setor público, enfrentam condições de trabalho cada vez 
mais duras, além de viver sob a ameaça da perda de direitos e 
do emprego. Mulheres, negros e trabalhadores LGBTQIA+ são 
discriminados com salários mais baixos e obstáculos à carreira. 
 Esses números refletem algumas das consequências 
das políticas de ajuste fiscal e do desmonte de políticas de 

A CUT CEARÁ E AS ELEIÇÕES 
GERAIS DE 2022
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proteção social que, além disso, levaram o país a retornar 
ao Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas 
(ONU) em 2020. Para se ter noção da gravidade, entre  
2018 e 2020, a fome atingiu 7,5 milhões de  brasileiros. 
 Também não podemos esquecer que Bolsonaro decidiu 
acabar com a Política de Valorização do Salário Mínimo, 
proposta pela CUT e implantada em 2004 pelo Governo Lula. 
A medida garantia o ganho real do mínimo sempre que 
houvesse crescimento econômico e foi um dos principais 
instrumentos para a redução da desigualdade e de melhoria 
da média salarial dos trabalhadores nos últimos anos. 
 Portanto, diante de toda essa crise política, econômica 
e sanitária em que vivemos, é de extrema importância que 
voltemos nossos olhares para o Congresso Nacional, para 
as Assembleias Legislativas e para os novos gestores que 
assumirão em 2023. É fundamental que a classe trabalhadora 
compreenda a necessidade de se combater o conservadorismo 
nesses espaços e assuma compromisso com candidaturas 
comprometidas com o desenvolvimento sustentável, com 
distribuição de renda, geração de emprego e inclusão social. 
 É neste sentido que a CUT Ceará apresenta a Plataforma 
da Classe Trabalhadora, para contribuir com a construção de 
planos de governo plurais, democráticos e comprometidos com 
os anseios dos trabalhadores e das trabalhadoras. Vamos juntos 
colocar a classe trabalhadora no centro do debate eleitoral e 
eleger homens e mulheres que tenham uma visão de sociedade, 
mais justa, fraterna e igual.

Boa leitura!

Wil PereiraWil Pereira
Presidente da CUT-Ceará

APRESENTAÇÃO
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 A presente Plataforma da Classe Trabalhadora 
para as eleições gerais de 2022, concebida pela Central 
Única dos Trabalhadores do Ceará (CUT-CE), evidencia 
uma verdadeira necessidade do movimento sindical de 
inserção protagonista nos grandes debates políticos do País. 
 A CUT Ceará compreende que existem distinções entre 
os projetos políticos que permeiam os diversos candidatos e 
candidatas nas eleições deste ano, na qual as diferenças afirmam 
uma disputa de concepção política, social, econômica e cultural 
na condução do governo federal. Com a nossa Plataforma, 
procuramos fundamentar nossa resposta para duas questões 
fundamentais, que destacam o projeto que defendemos 
no seio da democracia: Quem governa? E como governa? 
 O projeto político que defendemos define que os governos 
(Quem governa?) devem ser concebidos e conduzidos pelos 
trabalhadores e trabalhadoras organizados, um processo 
(Como governa?) que exige pressupostos democráticos como a 
igualdade e a ampliação contínua da participação social e popular 
como horizonte para governar. Portanto, defendemos um Projeto 
Popular e Democrático com nítida substância classista para 
avançar nas transformações tão urgentes para o nosso povo. 
 A Plataforma da Classe Trabalhadora da CUT Ceará está 
estruturada em sete eixos que evidenciam pontos considerados 
fundamentais para orientar os candidatos e candidatas 
comprometidos com nosso projeto político. A construção coletiva 
da Plataforma foi possível graças à relevante contribuição 
dos Sindicatos e Federações CUTistas do Ceará. O conteúdo 
apresentado expressa a diversidade dos 14 ramos e nove regiões 
que compõe a Central Única dos Trabalhadores no nosso Estado.

APRESENTAÇÃO
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OS SETES EIXOS SÃO:

EIXO 1: Desenvolvimento Sustentável, agricultura 
familiar e convivência com o semiárido

EIXO 2: Igualdade, inclusão e desconcentração da 
riqueza.

EIXO 3: Combater o desmonte neoliberal com a 
valorização dos servidores e fortalecimento das 
políticas públicas.

EIXO 4: Defesa da Democracia com permanente 
mobilização, ativismo e participação popular.

EIXO 5: Defesa do emprego e valorização do 
trabalho.

EIXO 6: Fortalecer Cadeias Produtivas, 
cooperativismo e a economia solidária.

EIXO 7: Luta contra o Programa do Golpe Neoliberal 
e o Fascismo.

Direção da CUT Ceará 

EIXOS TEMÁTICOS DA PLATAFORMA: 
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1) Desenvolvimento Sustentável, agricultura 
familiar e convivência com o semiárido:

 Ampliar as políticas públicas para a convivência no 
semiárido e fortalecer a agricultura familiar como elemento 
de desenvolvimento sustentável e solidário.

1.1. Lutar pelo fortalecimento da agricultura familiar como 
elemento de desenvolvimento sustentável e solidário, 
desenhar políticas públicas e ampliar continuamente o 
orçamento federal nas áreas de assistência técnica e extensão 
rural (ATER), regularização fundiária e promoção de educação 
no campo;

1.2. Articular políticas e estratégias de organização da 
produção e comercialização dos produtos, bem como a 
capacitação dos atores locais para potencializar os processos 
de produção e consolidação das cadeias produtivas;

1.3.  Fomentar a criação de redes de produtores e 
consumidores de produtos agroecológicos oriundos da 
agricultura familiar para facilitar a troca de informação e 
escoamento da produção com foco em políticas de combate 
à fome e garantia de segurança alimentar;

1.4. Recriar e estruturar o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA) para garantir planejamento e ações integradas 
com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do 
Ceará (SDA);
 

EIXOS TEMÁTICOS DA PLATAFORMA
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1.5. Modernizar o marco legal da Reforma Agrária; 
1.6. Revitalizar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA); 
 
1.7. Demarcar e regularizar as terras indígenas e quilombolas; 

1.8. Criar e Implementar um Programa de Assentamento 
Exclusivo para os Jovens  Agregados dos Assentamentos de 
Reforma Agrária, quer seja através do Programa Nacional 
de Crédito Fundiário (PNCF) ou do Programa Nacional de 
Reforma Agrária (PNRA);  

1.9. Destinar 30% dos Cadastros em Novos Assentamentos 
de Reforma Agrária para a Juventude Rural, garantindo a 
paridade de gênero; 
 
1.10. Vedar a venda de terras para estrangeiros visando 
manter a soberania nacional no cultivo da terra e produção de 
alimentos;  
 
1.11. Criar no âmbito da Justiça Federal as Varas de Mediação 
e Solução de Conflitos Agrários; 
 
1.12. Limitar o tamanho da propriedade rural em até 35 
módulos fiscais; 
 
1.13. Revitalizar o Programa Minha Casa Minha Vida Rural/
Programa Nacional de Habitação Rural; 
 
1.14. Retomar e atualizar a implementação o Plano Nacional 

EIXOS TEMÁTICOS DA PLATAFORMA
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de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PNDRSS);  
 1.15. Retomar a implementação da Política Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO) e de Plano 
Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO); 
 
1.16 Revitalizar a Política Nacional de Desenvolvimento 
Territorial; 
 
1.17. Revitalizar a Política Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural para a agricultura familiar e Reforma Agrária 
(Pnater) e o Programa Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural na Agricultura familiar e na Reforma Agrária 
(Pronater); 
 
1.18. Garantir recursos nas chamadas públicas de ATER 
para atender aos agricultores/as familiares organizados em 
cooperativas e/ou associações; beneficiários/as de tecnologias 
de convivência com o semiárido; produtores/as orgânicos 
ou agroecológicos; pecuaristas familiares que se dedicam 
a ovinocaprinocultura de corte, caprinocultura de leite, 
bovinocultura de leite, apicultura, psicultura, aquicultura ou a 
agricultura irrigada; indígenas, quilombolas, povos originários 
ou de comunidades tradicionais; e, assentados/as da reforma 
agrária;    
 
1.19. Revitalizar a Política Nacional de Convivência com 
o Semiárido em parceria com a Articulação do Semiárido 
Brasileiro (ASA); 

1.20.   Universalizar a implementação dos Programas de 

EIXOS TEMÁTICOS DA PLATAFORMA

17



Acesso a Água para Consumo e Produção: P1MC (Programa 
um milhão de cisternas), P1+2 (Programa uma terra e duas 
águas), Programa Cisterna nas Escolas; 
 
1.21. Implementar o Programa Nacional de Reuso de Água 
Cinza para a agricultura do semiárido; 
 
1.22. Fomentar a geração e uso de Energias Renováveis pela 
agricultura familiar; 
 
1.23. Criar e executar em parceria com as Universidades 
Federais e Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia (IFETs) o Programa Nacional de Identificação e 
Registro de Cultivares Locais, Tradicionais e Crioulas

1.24. Revitalizar o Programa Nacional de Sementes e Mudas 
para Agricultura Familiar (PNSMAF), denominado pela ASA de 
Sementes do Semiárido; 
 
1.25. Modificar a Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, que 
dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e 
dá outras providências, para viabilizar a produção, registro e 
comércio institucional de sementes ou mudas de cultivares 
locais, tradicionais ou crioulas cultivadas pela agricultura 
familiar; 
 
1.26.  Criar no âmbito da EMBRAPA o Programa de Apoio a 
Pesquisa e ao Desenvolvimento de Tecnologias apropriadas 
para a agricultura familiar; 
 
1.27.  Abolir no Brasil o uso dos agrotóxicos proibidos em 
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outros países; 
 1.28.  Modernizar as normas de controle e fiscalização dos 
agrotóxicos no país, para evitar a flexibilização dos critérios 
de importação, registro e comercialização de agrotóxicos 
proibidos em outros países; 
 
1.29. Implantar o Programa Nacional de Redução do Uso 
de Agrotóxicos (PRONARA), previsto no Plano Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO); 

1.30. Realizar pesquisas e campanhas alertando sobre o 
impacto que os agrotóxicos provocam na saúde de quem 
produz e de quem consome os alimentos contaminados; 
 
1.31.  Incentivar a criação de territórios livres de agrotóxicos e 
transgênicos, como estratégia para a conservação de recursos 
genéticos locais, especialmente, em regiões de forte presença 
da agricultura familiar e de outras comunidades e povos 
tradicionais; 
 
1.32.  Instituir a Política Nacional de Remuneração dos 
Serviços Ambientais da Agricultura Familiar; 
 
1.33.  Implementar o PRONAF Produtivo Orientado;    
 
1.34.  Criar o Programa Nacional “Casa, Terreiro e Quintal” para 
Mulheres e Jovens Rurais; 
 
1.35.  Criar e implementar o Programa Nacional de Apoio ao 
Cultivo das Plantas Medicinais, visando valorizar o cultivo das 
espécies e incentivar o seu uso Fitoterápico; 
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 1.36. Criar a Política e o Programa Nacional de Apoio ao 
Funcionamento das Escolas Família Agrícola (EFAs), Casas 
Familiares Rurais (CFRs) e Centros de Formação por Alternância 
(CEFFAs); 

1.37.  Assegurar Cotas para os/as jovens agricultores familiares, 
silvicultores, aquicultores/as, extrativistas, pescadores/as, 
indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de 
quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais, 
público da Lei Nº 11.326/2006, nos cursos de Ciências Agrárias 
das Universidades Federais e Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IFETs); 
 
1.38.  Garantir Bolsas de Estudo para os/as jovens agricultores 
familiares, silvicultores, aqüicultores, extrativistas, pescadores, 
indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de 
quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais, 
público da Lei Nº 11.326/2006, alunos dos Cursos Superiores 
em Universidades Federais e Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IFETs); 
 
1.39. Fortalecer o Programa Nacional de Educação do Campo 
(Pronacampo) e o Programa Nacional de Acesso à Formação 
Profissional, Técnica e Tecnológica e Emprego (Pronatec) 
como estratégia para promover a formação profissional da 
agricultura familiar e o desenvolvimento rural sustentável em 
bases territoriais e agroecológicas; 

 1.40.  Implantar cursos de nível médio e superior nos Institutos 
Federais de Educação Ciência e Tecnologia nas áreas de 
interesse da agricultura familiar, a exemplo: Agropecuária, 
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Veterinária, Agronomia, Zootecnia e Agroecologia; 
 
1.41.  Recriar o CONDRAF, o CONSEA e outros Conselhos que 
são espaços de participação popular, gestão e monitoramento 
de políticas públicas importantes para a agricultura familiar e 
para a classe trabalhadora, que foram extintos pelo Governo 
Bolsonaro. 

2) Igualdade, inclusão e desconcentração da 
riqueza:

  Priorizar a implantação de políticas públicas de 
inclusão social, ampliando o papel distributivo do Estado para 
assegurar igualdade entre os cidadãos. 

2.1.  Desenvolver ações de promoção dos direitos humanos 
e combate à discriminação, com defesa da democracia e da 
cidadania;

2.2.   Retomar os projetos destinados às famílias de baixa 
renda e a expropriação   dos imóveis urbanos que não cumprem 
sua função social para fins de moradia;

2.3.  Garantir o acesso à saúde, à educação de qualidade, 
ao esporte e ao lazer, à cultura, como também aos espaços 
verdes (praças, parques…);

2.4.  Estruturar o Sistema Estadual de Educação a partir 
da Secretaria Estadual de Educação; Plano Estadual de 
Educação; Conselho Estadual de Educação e Fundo Estadual 
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de Educação;
2.5.  Avançar na ampliação do percentual mínimo 
constitucional para o financiamento da educação de 25% para 
30%;

2.6.  Ampliar a infraestrutura escolar do município para 
garantir a efetivação das metas do “novo PNE” para creches, 
educação infantil e ensino fundamental;

2.7.  Garantir a valorização dos profissionais da educação 
com o cumprimento da Lei do Piso do Magistério e seu 
desdobramento na defesa da Nacionalização da Carreira 
Docente para afirmar a unidade nacional sobre o tema da 
valorização;

2.8. Definir mecanismos que garantam o acesso e a 
permanência dos estudantes ao longo da vida escolar;

2.9.  Afirmar a gestão democrática da educação como 
processo substancial e cotidiano com a garantia da eleição 
direta dos gestores e fortalecimento dos conselhos escolares;

2.10. Fortalecimento do Concurso Público: Ampliar 
sistematicamente o número de profissionais da educação 
inseridos no serviço público por meio do concurso público;

2.11. Ampliar os mecanismos de participação dos profissionais 
da educação no Ciclo das Políticas Públicas: Garantir que os 
trabalhadores em educação participem das instâncias dos 
Governos pautando a normatização, o planejamento e a 
avaliação das políticas públicas em educação. Com destaque 
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para a participação no Conselho Estadual de Educação, a 
construção do ciclo orçamentário estadual, os gastos com 
pessoal na Secretaria de Educação e a aplicação dos recursos 
do FUNDEB;  

2.12. Criar instrumentos ou programas que estimulem e 
fortaleçam a participação dos diferentes segmentos da 
sociedade nos espaços de controle social do financiamento 
da educação;

2.13.  Resgatar e fortalecer o ensino em escolas técnicas 
agrícolas, nos níveis fundamental e médio, com a construção 
de novas escolas, adequação da estrutura das através da 
melhoria das escolas existentes e da criação de novas escolas;

2.14.  Garantir merenda escolar de qualidade, articulada com 
organizações locais de agricultura familiar e da pesca artesanal 
para o fornecimento de produtos;

2.15  Garantir transporte escolar público, gratuito e seguro e 
adequado à idade e necessidades de seus usuários;

2.16.  Taxação das grandes fortunas, reforma tributária, 
correção da tabela do IRPF, fomentando o desenvolvimento 
econômico e social.

3) Combater o desmonte neoliberal com a 
valorização dos servidores e fortalecimento das 
políticas públicas

 Valorização dos servidores públicos, com pagamento do 
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piso nacional do magistério e salários dignos, como também 
ampliação dos gastos públicos para que a população tenha 
acesso a bens e serviços de qualidade.

3.1.  Fortalecer o papel do servidor público no processo de 
desenvolvimento;
                            
                                        3.1.1            Criar  um   Plano  Estadual/Federal   de   Fortalecimento 
do Sistema Previdenciário, onde exista Previdência Própria, 
a partir de um Novo Pacto Geracional e que assegure o 
direito constitucional à aposentadoria digna;
 3.1.2 Agilizar a criação e implementação de Planos 
de Cargos, Carreira e Remuneração, especialmente para 
os setores da Saúde, Educação e Técnicos Administrativos 
,buscando assegurar a equidade de remuneração entre 
homens e mulheres;
 3.1.3 Implantar Programa de Valorização dos (as) 
Trabalhadores (as) no Serviço Público Estadual/Federal, 
contemplando metas voltadas para a Saúde e Segurança no 
Trabalho, melhoria das condições físicas e de equipamentos 
nos locais de trabalho, acesso às políticas específicas de 
Habitação, Cultura e Crédito;

3.2. Defesa de uma saúde pública e gratuita, com o 
fortalecimento do SUS;

 3.2.1 Garantir a efetiva implementação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) é o caminho correto para assegurar 
atendimento médico, odontológico e hospitalar adequado 
às necessidades da população, contemplando a diversidade 
regional e local;
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 3.2.2 Cuidar da saúde preventiva e atenção básica, com 
a ampliação do Programa de Saúde da Família (PSF);
 3.2.3 Garantir o pleno funcionamento dos Postos 
de Saúde e ampliar o seu horário de atendimento para 
contemplar os trabalhadores e trabalhadoras que necessitam 
do atendimento de saúde no período noturno.  

3.3.   Investimentos em serviços de saúde e 
concursos públicos na área da saúde pública. 

3.4.  Fortalecer a educação pública gratuita e de qualidade, 
acessível a todos e todas independentemente de classe social, 
cor e gênero, com a revogação da “reforma do ensino médio”.

3.5.  Desenvolver políticas para as juventudes. 

 3.5.1 Garantir o espaço e o ingresso dos jovens na busca  
pelo primeiro emprego; 
 3.5.2 Incentivar parcerias com a iniciativa privada para 
garantir a aplicabilidade da Lei do Estágio (Lei 11.788/08); 
 3.5.3 Ampliar e fortalecer o Projovem Campo – Saberes 
da Terra inclusive equiparando o valor de sua bolsa com o 
Projovem Urbano; 
 3.5.4 Desenvolver um Programa de Arte e Cultura nas 
comunidades, bem como a implantação de Casas Digitais, 
reforçando ações de Educação de Jovens e Adultos;
 3.5.5 Implantar um programa de esporte e lazer no 
campo e na cidade, respeitando a demanda dos movimentos 
sociais e sindicais;
 3.5.6 Assegurar ao adolescente jovem com deficiência 
programas de formação profissional, respeitando suas 
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possibilidades e aptidões; 
 3.5.7 Reconhecer, maximizar e capacitar a juventude 
como sujeita de inovação e desenvolvimento econômico e 
social;
3.6. Desenvolver políticas de combate à violência contra a 
mulher.
 3.6.1 Promover a igualdade de oportunidades com a 
garantia da equidade de remuneração e inserção sociopolítica;
 3.6.2 Combater o assédio moral e sexual 
nos locais de trabalho e junto à sociedade; 
 3.6.3 Criar a Secretaria Municipal de Políticas para 
Mulheres, dotando-a de orçamento;
 3.6.4 Combater a violência contra as mulheres, 
estabelecendo dotações orçamentárias específicas para 
implementar as medidas estabelecidas na Lei 11.340 – “Lei 
Maria da Penha”.

4) Defesa da Democracia com permanente 
mobilização, ativismo e participação popular
 
 Assegurar a participação dos movimentos sociais nas 
instâncias de decisão de políticas públicas como forma de 
gestão democrática e participativa. 
No momento pós-golpe que vivemos,  os trabalhadores 
e trabalhadoras do país devem tomar as rédeas e 
retomar o controle da democracia. A participação 
popular assegura a presença dos movimentos sociais nas 
instâncias de decisões de políticas públicas como forma 
democrática de gestão.
4.1.  Estabelecer uma permanente relação com os 

EIXOS TEMÁTICOS DA PLATAFORMA

26



movimentos sindicais e sociais para defender a democracia;

 4.1.1 Instituir espaços de interlocução com a Frente 
Brasil Popular para garantir sua organização e fortalecimento 
no Estado;
 4.1.2     Estabelecer compromissos de luta contra o golpe 
em curso no País e denunciá-lo nas campanhas eleitorais e 
futuros mandatos;

 4.1.3 Apoiar iniciativas de mobilização, organização 
e formação que visem o empoderamento das camadas 
populares no Ceará;

4.2. Garantir espaços de participação social e popular;

 4.2.1 Instituir Mesas de Negociação no Setor Público 
Estadual como espaços de diálogo, transparência e 
negociação de medidas administrativas e financeiras de 
valorização da categoria;
 
           4.2.2 Desenvolver o Orçamento Participativo, 
constituindo-se em um processo no qual a sociedade tenha 
a oportunidade de opinar, debater e deliberar sobre matérias 
inerentes a despesas públicas;
 
            4.2.3 Criar uma campanha de educação e 
sensibilização do usuário dos serviços públicos municipais 
sobre a Convenção 151 da OIT (Organização Internacional do 
Trabalho, da ONU), que estabelece o princípio da negociação 
coletiva entre trabalhadores públicos e os governos.
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4.3. Garantir que os diversos conselhos tripartites sejam 
espaços efetivos de elaboração, deliberação, negociação e 
execução de políticas públicas;

 4.3.1 Convocar todos os setores da sociedade civil local 
para a participação efetiva em conselhos, nas conferências, 
audiências públicas, plebiscitos e referendos, entre outros, ou 
seja, nos processos de decisão, monitoramento e avaliação, 
assim como cumprir as resoluções aprovadas nestas instâncias 
de gestão democrática;

4.4.  Assegurar a participação dos movimentos sociais 
nas instâncias de decisão de política pública como forma 
democrática de gestão;

 4.4.1 Criar e/ou fortalecer organismos de participação 
como os Conselhos e Fóruns como mecanismo de efetiva 
participação popular na concepção, condução e controle das 
políticas públicas; 
 4.4.2 Tornar públicas, transparentes e abertas todas as 
informações da administração estadual, os indicadores dos 
municípios e do Estado e os dados orçamentários.

5) Defesa do emprego e valorização do trabalho

 Na disputa de hegemonia inerente à sociedade brasileira 
sob a égide da luta de classes capitalista, a dialética capital-
trabalho deve afirmar a valorização do trabalho como síntese 
da contradição. Os estados brasileiros devem ser conduzidos 
por um projeto político que contemple a valorização do 
trabalho como processo que garanta igualdade, inclusão e 
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democratização da sociedade. 

5.1.  Elevar a formalização no mercado de trabalho com 
promoção do trabalho decente;

 5.1.1 Realizar concurso público para acabar com a 
terceirização e contratos temporários dos serviços públicos 
estaduais, bem como eliminar a transferência de recursos 
públicos para Organizações Sociais;
 5.1.2 Valorização do trabalhador terceirizado em 
órgãos e entidades da administração pública e combate à 
precarização de suas relações de trabalho com as empresas 
terceirizadoras de mão de obra e serviços que mantêm 
contratos e convênios com o poder público.

5.2.  Fortalecer a organização e a ação sindical e democratizar 
as relações de trabalho;

 5.2.1 Instituir através de Lei Estadual a Mesa de 
Negociação Coletiva Permanente, regulamentar o Regimento 
Interno por Decreto e dotar de meios operacionais para seu 
pleno funcionamento;
 5.2.2 Institucionalizar o Conselho de Relações de 
Trabalho (CRT) no serviço público estadual e as Organizações 
por Locais de Trabalho (OLT) através de Comissões, Comitês 
ou Conselhos;
 5.2.3 Implantar mecanismos para denúncia de limitação 
da atividade sindical através de um DISQUE DENÚNCIA ou 
OUVIDORIA AUTÔNOMA com o intuito de identificar e corrigir 
atitudes que prejudiquem a liberdade de organização sindical;
 5.2.4 Assegurar assento da representação dos 

EIXOS TEMÁTICOS DA PLATAFORMA

29



trabalhadores estaduais em todos os Conselhos constituídos 
com indicação do seu Sindicato;
 5.2.5 Garantir o direito de negociação coletiva, de greve 
e o exercício da atividade sindical.

5.3.  Promover política de aumento geral dos salários, com 
valorização do salário mínimo;

5.4.  Revogação das reformas trabalhista e previdenciária e 
de todas as medidas que retiram ou reduzirem direitos;

5.5  Criar estratégias de geração de trabalho e renda e 
erradicar a informalidade, o desemprego e a exclusão social.

6) Fortalecer as cadeias produtivas, o 
cooperativismo e a economia solidária

 Definir o Estado como expressão do poder político 
enquanto desdobramento da luta de classes é compreender 
uma realidade política com projetos distintos e, portanto, 
disputa de hegemonia. Os trabalhadores e trabalhadoras 
devem conceber o aparelho estatal como indutor do 
desenvolvimento para romper com a lógica do capital. O 
poder político deve ser conduzido pelas maiorias para garantir 
distribuição de renda e valorização do trabalho.    

6.1.  Garantir compras e contratações de serviços oriundos 
dos empreendimentos de economia solidária (produtos para 
merenda escolar);

6.2. Assegurar espaços para armazenamento e 
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comercialização da produção local com investimentos na 
logística de distribuição dos produtos locais;

6.3.  Reduzir impostos municipais para o fortalecimento dos 
serviços desenvolvidos pelas cooperativas e associações;

6.4.  Fortalecer a criação dos fóruns de economia solidária;

6.5.   Criar o Plano Nacional de Fomento ao Cooperativismo e 
a Economia Solidária; 
 
6.6. Criar e implementar o Plano Nacional de Fomento a 
Agroindustrialização Familiar; 
 
6.7. Revitalizar e fortalecer o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA); 
 
6.8.  Fortalecer o Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE); 
 
6.9.  Universalizar a implantação do Sistema Unificado de 
Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA); 

6.10.   Revitalizar e fortalecer a CONAB .

7) Luta contra o programa do golpe neoliberal e o 
fascismo 
 A pandemia do novo Coronavírus no Brasil continua 
trazendo estagnação econômica e aumento do desemprego, 
fome e miséria. O governo de Jair Bolsonaro é responsável pela 
crise, sobretudo pelo desemprego, causado principalmente 
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pela falência de milhares de pequenas e micro empresas 
que não tiveram condições financeiras para atravessar a crise 
sanitária, enquanto o sistema financeiro e as grandes empresas 
e multinacionais receberam trilhões de reais em empréstimos 
facilitados e a diminuição do fundo de reserva dos bancos. 
 Portanto, as  eleições  gerais acontecem em um 
cenário em que a possibilidade de êxito na implementação 
de programas de governos populares  está diretamente 
relacionada a políticas nacionais. Isso exigirá campanhas 
que vinculem adequadamente os temas estaduais com os 
nacionais, o que significa apresentar propostas que venham ao 
encontro das necessidades e interesses da classe trabalhadora 
com a firme denúncia das políticas de Bolsonaro.
 A construção de saídas junto com a classe trabalhadora , 
que assegurem a vida, a renda e a democracia , é sem dúvida, 
a grande tarefa da CUT e dos novos governadores, deputados e 
senadores que assumirão seus mandatos em 2023. Os partidos 
políticos e seus respectivos candidatos e candidatas devem 
assumir um claro e substancial compromisso em defender a 
democracia e os direitos da classe trabalhadora.
 Nesse sentido, é preciso garantir um amplo movimento 
nacional em defesa da soberania, das estatais, de um modelo 
de desenvolvimento inclusivo com distribuição da renda 
e pela revogação  imediata das (de) reformas trabalhista, 
previdenciária, da Emenda Constitucional 95 e da lei da 
terceirização irrestrita.

7.1. A reforma trabalhista intensificou a precarização do 
emprego, o achatamento dos salários e níveis recordes de 
desemprego. Por isso, no primeiro trimestre de 2022, o Ceará 
teve taxa de desemprego de 11,1%. Neste período, 3,6 milhões 
de cearenses ficaram de fora do mercado de trabalho, de um 
total de 7,4 milhões de trabalhadores com idade e condições 
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aptas ao trabalho no Estado. Os dados são do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados para a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua 
Trimestral. A pesquisa mostra ainda que no Ceará, 1,5 milhão de 
pessoas desenvolvem algum tipo de atividade econômica no 
setor privado. Destas, 846 mil trabalham com carteira assinada, 
o que representa apenas 25,53% do total de trabalhadores 
cearenses em atividade nos três primeiros meses do ano. 
Antes da pandemia, no primeiro trimestre de 2020, o número 
de trabalhadores com carteira assinada no Ceará era de 965 
mil, um ano depois, entre janeiro e março de 2021, chegou a 
737 mil. Neste cenário, a taxa de ocupação da população em 
idade apta ao trabalho no Ceará é de 45,4%. Isso significa, que 
menos da metade daqueles em condições de trabalhar estão 
desenvolvendo algum tipo de atividade econômica.
7.2. Entre as mudanças de regras da reforma da Previdência 
que prejudicam os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros 
estão o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, a 
obrigatoriedade de idade mínima de 65 anos para homens 
e 62 anos para mulheres se aposentarem, redução dos 
valores dos benefícios tanto para aposentadoria como para 
pensão das viúvas, viúvos e órfãos, alíquotas mais altas de 
contribuição, aposentadoria integral apenas com 40 anos de 
contribuição, ataques específicos contra trabalhadores rurais e 
a aposentadoria especial de diversas categorias.

7.3. A Emenda Constitucional 95 , que definiu um teto para os 
gastos públicos está penalizando a maioria da população que 
precisa dos serviços públicos de qualidade. O congelamento 
dos investimentos por 20 anos e a elevação constante das 
taxas de inflação aprofundam a crise social com a defasagem 

EIXOS TEMÁTICOS DA PLATAFORMA

33



histórica no atendimento às demandas da população, 
principalmente nos sistemas de saúde e educação. No Ceará, 
devido à forte dependência dos municípios aos repasses 
federais, os equipamentos públicos já sofrem com o processo 
de precarização.
 7.4. A Lei da terceirização irrestrita (Lei 13.429/2017) ampliou a 
precarização do trabalho via terceirização e atacou diretamente 
as categorias profissionais ao possibilitar que todos os 
trabalhadores sejam terceirizados. 

7.5. Não deixem vender o Brasil.

 7.5.1 Com a economia em frangalhos, ao invés de pensar 
em como resolver a urgente necessidade de desenvolvimento 
sustentável com geração de emprego e renda e justiça social, o 
único plano do governo de Jair Bolsonaro (PL) é a privatização 
de empresas públicas, patrimônio de todos os brasileiros. 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou em 2020, 
a pretensão de privatizar 12 estatais, entre elas, Petrobrás, 
Correios, Serpro, Dataprev e a Eletrobrás, entre outras, como 
parte do cronograma de desestatização do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que atende 
interesses do empresariado, mas não do Brasil e dos brasileiros.
 7.5.2 O governo quer deixar de ter obrigação com 
despesas originárias das estatais, sem levar em conta que , 
na verdade, a imensa maioria das empresas que quer vender 
são altamente lucrativas como é o caso da Eletrobrás, que 
tem emcaixa R$ 12 bilhões, e que o governo quer com a 
privatização ter um lucro de apenas R$ 10 bilhões. Além do 
cinismo de querer vender por um valor menor do que o de 
mercado, os preços de venda das estatais podem não atingir 
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o que o governo quer como é o caso da Eletrobrás. Pela Lei 
10.848 /2004 do governo do ex-presidente Lula, a empresa 
de energia não pode ser vendida, mas o governo Bolsonaro 
pretende colocar à venda ações ordinárias (com poder de voto) 
da Eletrobrás e, com isso acabar com o seu controle acionário, 
hoje em 51%. Outros 20% em ações pertencem ao BNDES.   
 A venda da Eletrobrás vai prejudicar 99,7% da população 
brasileira que é consumidora de energia elétrica. A projeção 
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) é de que as 
contas de luz subam, de imediato, entre 16% a 17% em todo o 
território nacional. Já no Nordeste a privatização da empresa 
vai afetar a transposição do rio São Francisco, cujo reservatório 
é controlado pela Chesf, que faz parte do holding da estatal. 
A Eletrobrás tem 47 usinas hidrelétricas responsáveis por 52% 
de toda a água armazenada no Brasil. 70% dessa água são 
utilizadas na irrigação da agricultura.
 7.5.3 Toda vez que o Brasil vende uma empresa pública, 
está repassando à iniciativa privada ganhos que compõem 
o patrimônio nacional. Além disso, a privatização é uma má 
estratégia do ponto de vista econômico, visto que o lucro 
das atividades dessas empresas são superiores à receita 
gerada com a venda em processos de privatização. Os bancos 
públicos também estão na mira das privatizações, entre eles 
estão a Caixa Econômica Federal (CEF), o Banco do Brasil (BB), 
o Banco do Nordeste (BNB) e as loterias. Eles são lucrativos 
e têm um importante papel no desenvolvimento do país, 
fornecendo crédito a juros mais baixos, financiando moradias 
de alto padrão e populares, a agricultura, grandes empresas, 
micro empresas e setores informais. Entre 2002 e 2016, essas 
instituições distribuíram R$ 203 bilhões em dividendos  à União, 
de acordo com o Departamento Intersindical de Estatística 
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e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Um valor muito longe 
de qualquer prejuízo que possa justificar a necessidade de 
privatização, como prega o governo Bolsonaro. 
 7.5.4 Está a cargo do Banco do Brasil e do Banco do 
Nordeste (BNB) o Programa Nacional de Fortalecimento 
à Agricultura Familiar (Pronaf), responsável por cerca de 
70% do volume de crédito concedido à agricultura familiar, 
responsável pela produção de 70% dos alimentos consumidos 
pelos brasileiros. A operação do Pronaf foi aberta a todas as 
instituições, mas somente BB e BNB ofertam esse tipo de 
crédito, o que revela o desinteresse dos bancos privados 
em operações que oferecem pouco retorno financeiro. Uma 
eventual redução no Pronaf elevaria e muito o custo dos 
alimentos como verduras, legumes, arroz e feijão.
 7.5.5 Os bancos públicos têm participação de 75% e 
82,1% do mercado do crédito rural e imobiliário. Somente a 
Caixa financia 69% da habitação no país, com juros menores 
as dos praticados pelos bancos privados. Se privatizar, quem 
for comprar uma casa própria vai pagar mais caro pelo 
financiamento. Em 2015, a Caixa direcionou mais de R$ 370 
bilhões para essa finalidade. Para efeito de comparação, no 
mesmo ano, Itaú, Santander, Bradesco e HSBC responderam 
por R$ 86 bilhões. A capacidade de financiamento da Caixa, 
ainda é alta, mas já caiu para 69%, desde o desmonte iniciado 
pelo governo de Michel Temer (MDB-SP). Foram fechadas 25 
agências e 37 postos de atendimento nos últimos 12 meses e 
cortes de mais de 5 mil postos de trabalho.
 7.5.6 Além dos bancos públicos, o governo vem 
acenando com a privatização das loterias. Os brasileiros vão 
perder 38% de recursos destinados a educação, saneamento, 
cultura, seguridade social, entre outras áreas. É a chamada 
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verba carimbada, que as loterias da Caixa (mega sena, quina, 
lotofácil, etc) são obrigadas a enviar a programas sociais. Em 
todo o ano de 2018 , a arrecadação das loterias da Caixa chegou 
a R$ 13,85 bilhões. Em um ano, os programas sociais perderiam 
R$ 5,26 bilhões.
 7.5.7 Presente em todos 5.570 municípios brasileiros, 
os Correios, além de entrega de correspondência e produtos, 
prestam vários serviços em suas agências, como a emissão, 
regularização e alteração de CPF; emissão de certificado digital; 
entrada no seguro por acidente de trânsito (DPVAT). Apesar 
de toda essa gama de serviços que os Correios oferecem, sem 
prejuízos financeiros, o governo federal insiste em fazer caixa 
imediato, ignorando a prestação de serviços à população. O 
primeiro impacto a ser sentido, caso a estatal seja privatizada, 
é na qualidade do atendimento, principalmente nas cidades 
do interior. O motivo é o fim do subsídio cruzado que permite 
que as cidades maiores, com maior movimento nas agências 
dos Correios, mantenham abertas as agências das cidades 
pequenas.
 7.5.8 De acordo com pesquisa divulgada em abril 
pelo PoderData, 54% dos brasileiros são contra a privatização 
da Petrobrás e outros 56% contra a venda da Eletrobrás. Os 
percentuais de reprovação à venda das estatais, sempre acima 
de 50%, indicam que as campanhas em defesa das estatais 
da CUT, que incluem as rádios, emissoras de TV e internet, 
surtiram efeito. A opinião pública está se conscientizando de 
que a privatização implica aumento de preços e má prestação 
dos serviços. O apoio a manter a Petrobrás estatizada é maior 
entre todas as faixas de renda pesquisadas. Entre quem tem 
renda familiar de 5 ou mais salários mínimos, chega a 49%. 
Entre os que ganham de 2 a 5 salários e os que ganham até 
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dois mínimos, o índice empata em 55%. Por regiões, o Centro-
Oeste e o Nordeste têm os maiores índices de rejeição à venda, 
empatados com 59%. O índice cai para 55% e 53% nas regiões 
Norte e Sudeste, respectivamente e no Sul é a menor aprovação 
a manter a Petrobrás como estatal, com 43%. 
 7.5.9 Depois do golpe de 2016, o ilegítimo Michel Temer 
(MDB) mudou a política de preços da Petrobrás e adotou a PPI, 
Política de Preços Internacionais, que usa como critério o valor 
internacional dos barris de petróleo, que é cotado em dólar. O 
presidente Jair Bolsonaro (PL) manteve a PPI, que só beneficia 
os acionistas e o presidente da empresa. Ao todo, os diretores 
terão uma remuneração de R$ 37 milhões entre abril e maio 
do próximo ano, com média de R$ 342,6 mil por mês para 
cada um. Resumindo, Temer criou o “monstro” e Bolsonaro o 
alimenta com o suor dos brasileiros. A Política da Petrobrás, 
apoiada pelo governo Bolsonaro, de diminuir a capacidade 
de 25% a 30% das refinarias de petróleo, subutilizando o seu 
funcionamento, vendendo unidades e investindo na extração 
e venda de óleo cru, abriu espaço para a chegada de empresas 
importadoras. De 2016 a 2018 , o número dessas empresas 
privadas, nacionais e internacionais, aumentou no país 30%. E 
essas empresas pressionam para a Petrobrás manter a política 
de paridade com os preços de importação.
 7.5.10 Além dos altos preços causados pela PPI, com a 
privatização da Petrobrás, haverá mais aumentos no preço 
final ao consumidor da gasolina, do diesel e do botijão de 
gás de cozinha. Além disso, a possibilidade de fechar as 
refinarias, só para importar combustíveis , reduziria a quase 
zero os impostos arrecadados nos estados em que elas estão 
instaladas. Os municípios que são afetados pelas operações 
de embarque e desembarque de petróleo ou gás natural, 
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também perderão milhões de reais mensais em royalties. 
Desde 2019, a Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste 
(Lubnor) e mais oito refinarias estão na mira da privatização da 
Petrobrás, que mudou a sua política e decidiu exportar óleo 
cru e importar o refinado, deixando de lado a produção local 
e pagando em dólar pelo produto que ela mesmo extrai no 
país. Localizada em Fortaleza, a Lubnor foi a terceira refinaria 
da Petrobras colocada à venda pelo governo Bolsonaro.  O 
preço negociado pela Petrobras para a venda da refinaria à 
Grepar Participações Ltda representa, pelo menos, 55% do seu 
valor em comparação com os cálculos estimados em estudo 
realizado pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep). De acordo com o 
estudo, a Lubnor está avaliada em US$ 62 milhões, quando o 
valor negociado pela estatal com o potencial comprador foi 
de US$ 34 milhões. A primeira empresa vendida foi a Refinaria 
Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, privatizada no final do ano 
passado com valor 30% abaixo do mercado e do estimado pelo 
Ineep e por bancos de investimento. 
 7.5.11 A privatização da Petrobrás e de seus ativos 
representa o fim de milhares de empregos tanto dos 
trabalhadores da empresa como do comércio em seu entorno. 
Com a venda, deixariam de ser investidos milhões em grandes 
obras de infraestrutura, que também são responsáveis pela 
geração de milhares de empregos. Além disso, o país ficará 
à mercê de empresas estrangeiras na questão energética, o 
que ameaça a soberania nacional. Esses são apenas alguns 
dos motivos do por que devemos ser contra a privatização da 
Petrobrás.

7.6 Se votar não volta!

39



 7.6.1 Veja a lista dos Deputados Federais cearenses que 
votaram a favor da reforma trabalhista1 :

• Adail Carneiro (PODEMOS)
• Aníbal Gomes (DEM)
• Danilo Forte (PSDB)
• Domingos Neto (PSD)
• Gorete Pereira (PR)
• Moses Rodrigues (PMDB)
• Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
• Vaidon Oliveira (PROS)
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7.6.2 Veja a lista dos Deputados Federais cearenses que 
votaram a favor da reforma da Previdência:

• AJ Albuquerque (PP)
• Aníbal Gomes (DEM)
• Domingos Neto (PSD)
• Dr. Jaziel (PL)
• Genecias Noronha (SD)
• Heitor Freire (PSL)
• Junior Mano (PL)
• Moses Rodrigues (MDB)
• Pedro Bezerra (PTB)
• Roberto Pessoa (PSDB)
• Vaidon Oliveira (PROS)

  Os parlamentares citados eram filiados a essas respectivas legendas em 2017
1
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