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O que está por trás do conflito 
entre PMs e o governo do estado 
do Ceará? 

Assembleia no Ceará aprova 
proposta do TST para act 2019/2020

De fato, a categoria não tinha reajuste salarial 
há seis anos. Só que a proposta do governador 
mediada pela Assembleia Legislativa tem seu 
crédito: de 3,4 mil reais para 4,5 mil reais para 
soldados e até vinte mil para coronel – além de 
gratificações. O pacote inclui, além de militares, 
policiais civis, bombeiros e peritos forenses. 
Segundo registro no site de concursos públicos de 
agentes de segurança, a média de salário inicial 
de soldado no Brasil é de menos de quatro mil 
reais (média tirada a partir dos últimos concursos 
de cada estado). Em São Paulo, o salário inicial é 
de 3.034 reais. Alguns estados, por exemplo, em 
seus últimos concursos abertos (em sua maioria 
de 2017) apresentaram salários iniciais que não 
passavam de três mil reais (Bahia, Espírito Santo, 
Pará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte) e 
outros pagam mais de cinco mil reais (Distrito 
Federal e Minas Gerais).
No Ceará, há três associações militares se dizendo 
representantes da categoria contra as quais o 
Ministério Público do Ceará fez um pedido de 
tutela de urgência. A Assembleia Legislativa tenta 
criar uma CPI para investigá-las. São elas: APS, 
Asprace e Assof. Uma rápida busca na internet 
dos nomes de suas diretorias nos evidencia o 
posicionamento político alinhado ao bolsonarismo.
A organização e reivindicação dos trabalhadores 
por melhores condições de trabalho deve sempre 
ser apoiada.  Mas, no caso do Ceará, o movimento 
político e criminoso das associações militares 
com suas lideranças parlamentares bolsonaristas 
parece ter dupla motivação: uma de caráter mais 
nacional que envolve a organização das milícias 
no estado (aos moldes do que ocorre na Bahia); 
e outra de ordem mais eleitoral local, numa 
tentativa de desestruturar os governos municipais 
e estadual de aliança do PT e PDT no estado.
Escrito pela Socióloga Jordana Pereira, para a 
Fundação Perseu Abramo

Ebserh Opinião

Em Assembleia do Sintsef na Ebserh realizada ontem 
(20), no complexo hospitalar da UFC, as empregadas e 
os empregados públicos do Ceará votaram por aceitar 
a proposta do TST para antecipação do julgamento 
do dissídio coletivo do ACT 2019/2020. Foram 239 
votos a favor, 2 contra e nenhuma abstenção. Os 
outros estados também estão consultando a categoria, 
segundo orientação da Condsef/Fenadsef.
A partir da proposta será aplicado índice de 3,9% 
(INPC total de 3.94%) sobre o salário base e benefícios, 
exceto o auxílio-alimentação e creche/pré-escolar, 
que possuem proibição na Lei Orçamentária. A 
manutenção de todas as cláusulas sociais existentes 
no ACT 2018/2019 também fica garantida. Sobre 
os retroativos, a Ebserh assumiu compromisso de 
pagar a categoria no prazo de até 65 dias a partir da 
homologação da decisão.
Mesmo com o julgamento do dissídio, a categoria 
deve seguir mobilizada para concentrar esforços na 
negociação do ACT 2020/2021. Saiba mais em nosso 
site.

Pesar É com profundo pesar que 
comunicamos o falecimento de 
Cid Gomes Sobreira, filiado ao 
Sintsef, o servidor do Ministério da 
Saúde, atuava no Laboratório de 
Entomologia do Cariri. 
Que a família e amigos recebam 
nossos sentimentimentos.
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* 21/02/2020Cid, presente!
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