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ATA DA REUNIÃO 
O Sindicato relatou que fez ofício com as reclamações, conforme combinado, e cobrou 
providências. Informou que começou a pagar salário, mas só de parte dos trabalhadores 
e que o vale alimentação está em dia. A BBC informou que todos os salários foram 
pagos no dia 18/05/2022. A informação foi confirmada pelo Sindicato. O Sindicato 
reporta então o atraso no pagamento de férias referente a 2021 e 2022 e que há 
vigilantes que não receberam ainda férias de 2020. A BBC confirmou que houve dois 
casos de 2020, mas que será sanado, uma vez que o problema foi de operacionalização. 
O Sindicato cobrou um cronograma para pagamento das férias. A BBC assumiu o 
compromisso de preparar um novo cronograma de férias para os vigilantes lotados na 
SEDUC e apresentá-lo até o dia 23/05/2022, para os anos de 2021 e 2022, e informar 
também uma data para o início do pagamento. Informou também que “férias 
trabalhadas” serão pagas até a próxima segunda-feira. O Sindicato reportou que há 
vários casos de FGTS de trabalhadores vigilantes que tentam sacar o FGTS e não têm 
dinheiro na conta ou não têm sequer a conta. A BBC comprometeu-se a fazer o 
levantamento dos casos. A representante da Secretaria da Educação solicitou que lhe 
seja encaminhada a relação dos empregados que encontram com atraso nos depósitos 
de FGTS. A BBC comprometeu-se a fornecer. Nada mais havendo a tratar foi a reunião 
encerrada. 
 

FRANCISCO JOSE FIGUEIREDO SILVA 
MEDIADOR 
 
 

http://intranet2008prod/sistemas/mediador/Consultas/ConsultaPorParametro.aspx
http://intranet2008prod/sistemas/mediador/Consultas/ConsultaPorParametro.aspx

