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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Assessoria das Superintendências Regionais do Trabalho
Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuco
Núcleo de Relações do Trabalho

 

ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSO Nº. 13623.103165/2020-17 (SM002732/2020)

 

SOLICITANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA, TRABALHADORES EM TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
DE EMPRESAS PESSOAL, CURSOS DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SEGURANÇAS E
VIGILÂNCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SINDESV/PE

 

CONVIDADOS: BBC SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
ESPORTES DE PERNAMBUCO

 

ATA ADMINISTRATIVA
 

 

Aos 11 dias do mês de agosto de 2020, 14h, teve início a reunião de mediação por videoconferência no
aplicativo Jitsi Meet, com a participação da Mediadora Millene Dinara Pereira Silva e das seguintes pessoas:
JOSÉ INÁCIO CASSIANO DE SOUZA (Presidente do Sindicato dos Empregados de Empresas de
Segurança e Vigilância, Trabalhadores em Transporte de Valores, Segurança e Vigilância de Empresas
Pessoal, Cursos de Formação e Especialização de Seguranças e Vigilância do Estado de Pernambuco –
SINDESV/PE), YARO DIAS DE CARVALHO NETO (preposto da empresa BBC SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA LTDA) e GUSTAVO PAULO DA SILVA SAMPAIO (representando a SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E ESPORTES DE PERNAMBUCO). Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional
informa que solicitou a mediação para tratar sobre o atraso no pagamento das férias e vale alimentação dos
empregados da empresa BBC que exercem suas atividades na Secretaria de Educação e Esportes de
Pernambuco. Solicita providências para que, de uma vez por todas, seja solucionado o problema dos
trabalhadores. Esclarece que enviou Ofício para a Secretaria de Educação tratando sobre as férias dos
vigilantes. Com a palavra, o Sr. Yaro Dias, representando BBC SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA,
 informa que estão em atraso os tickets alimentação de junho/2020 e julho/2020, bem como os salários de
julho/2020. Informa que a previsão de pagamento dos tickets de junho/2020 é para a presente semana.
Esclareceu que a empresa está aguardando a entrada de recursos, haja vista que ainda não conseguiu
repactuação do contrato e estão sendo praticados os mesmos valores do início do contrato (dezembro/2016).
Informa que em razão disso, há uma diferença muito grande mensal, pois a empresa paga os salários e
benefícios de acordo com os dissídios da categoria. Com a palavra, Sr. Souza (Presidente do Sindicato)
explicou que por mais que a empresa argumente os problemas com o Estado, os trabalhadores são a parte
mais fraca. Esclareceu que são aproximadamente 800 (oitocentos) trabalhadores sem receber o pagamento
das férias. Informou que o Sindicato não considera férias quando não é realizado o pagamento devido aos
vigilantes. Além disso, informou que há trabalhadores que retornam às atividades e além de não terem
recebido o valor das férias, não recebem o salário. Solicitou que a empresa faça programação das férias. Com
a palavra, o Sr. Gustavo Sampaio, representando a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco,
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informou sobre o trâmite do processo relativo aos reajustes e esclareceu que o mesmo se encontra na
Secretaria de Administração, aguardando parecer, para que sejam validados os valores. Esclareceu, ainda,
que há nota faturada, aguardando Previsão de Desembolso da Secretaria da Fazenda. Com a palavra, o Sr.
Yaro Dias, informa que entende a situação dos empregados, no entanto, esclarece que é feito o possível,
levando-se em consideração o déficit relativo ao valor das faturas. Com a palavra, o Sr. Souza, Presidente do
Sindicato, informa que enviou Ofício para a Secretaria de Educação e aguarda que a Secretaria notifique a
empresa para saber por que está atrasando férias e vale alimentação. Pede que a empresa faça esforço para
resolver a situação dos trabalhadores. Com a palavra, o Sr. Yaro Dias informa que se reunirá com a Diretoria
para que seja elaborada programação com o cronograma de pagamento de férias. A empresa também entrará
em contato com a Secretaria da Fazenda. Objetivo é quitar o que está atrasado. Informa que até o dia
25/08/2020, a empresa informará ao Sindicato e ao processo o cronograma. Além disso, a empresa fará o
possível para pagar o ticket de julho/2020 até o dia 25/08/2020. Com a palavra, o Sr. Souza solicitou
esclarecimentos da empresa com relação aos cartões de alimentação, bem como informou sobre denúncias de
que alguns trabalhadores estão sem recolhimento de FGTS e problemas com o PIS (solicita providências).
Com a palavra, a Mediadora se comprometeu a enviar orientações sobre PIS aos e-mails indicados para
contato. As comunicações deverão ser realizadas para o e-mail millene.silva@mte.gov.br. Após debates, os
interessados concordam com a remarcação da reunião para o dia 27/08/2020, também por videoconferência.
Por fim, o Sr. Yaro informou os telefones do setor de Benefício para questionamentos dos trabalhadores
sobre os cartões de alimentação: (81) 2137-6901 - Eduardo e (81) 99954-1188 (Whatsapp) – Eduardo e
Neemias. O texto da Ata seguirá para os e-mails indicados, para confirmação de teor ou pedido de alteração.
Após as respostas, a Ata será inserida no Sistema Mediador, com assinatura digital, e será enviada aos
interessados.

 

Recife, 11 de agosto de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora

 

Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo, em
11/08/2020, às 18:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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