
ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO Nº 002.PE .0460.065202.2021
 
PROCESSO Nº 13623.102120/2021-06
DATA: 01/10/2021 HORA: 14:00 horas
PARTICIPANTES:
SIN EMP EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO ESP SV PE 
BBC SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA  
SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES  
 
ASSUNTO: Mediação por Descumprimento de Legislação Trabalhista
 
Aos 01 dias do mês de outubro de 2021, às 14:00 horas, na Gerência Regional do Trabalho de PE na presença
do(a) Mediador(a) FRANCISCO JOSE FIGUEIREDO SILVA, compareceram ADRIANA LEMOS DO AMARAL
representando o(a) SIN EMP EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO ESP SV PE, LILIAN VIVIANE DA
SILVA GUIMARAES representando o(a) BBC SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA, FERNANDA DJANIRA DE
ALBUQUERQUE ALVES NEVES representando o(a) SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. O Sindicato
informou que o vale alimentação de setembro foi pago no Cartão Alelo, o qual os trabalhadores não tem ou se
encontram bloqueados, o que acarretou no fato de que vários trabalhadores não receberam os valores. O
empregador comprometeu-se a verificar o ocorrido e realizar as correções, uma vez que os valores que não foram
pagos aos trabalhadores deverão ser devolvidos pela administradora dos cartões. Quanto aos valores de vale
alimentação de outubro, o empregador, inquirido pelo sindicato, informou que deverão ser creditados no dia 7 de
outubro. Em continuação o sindicato perguntou sobre o pagamento das férias de 2020, que deveria ter ocorrido até
o dia 30/09/2021. O empregador informou que parou os pagamentos no mês de fevereiro de 2020, não tendo
cumprido a partir de março de 2020, por estar esperando recursos para sanar o problema. A SEDUC informou que
os reajustes de 2020 e 2021 estão sob análise, com procedimentos sendo realizados para pagamento, prevendo
que no dia 10 ou 12 de outubro o pagamento das repactuações pleiteadas deverá estar sendo realizado. Quanto às
faturas informa que estão em dia, exceto de 1 contrato (o maior dos 7 contratos). Durante a reunião foi informado
pela representante do empregador que os cartões dados como inválidos foram repostos e estão sendo distribuídos.
Os trabalhadores devem procurar os seus supervisores para recebê-los e, em caso de dificuldades, pegá-los na
empresa. A SEDUC solicitou prazo até o final do mês para cumprimento de sua parte. As partes acordaram nova
reunião no dia 22/10/2021, 14:00h, quando deverá ser apresentada proposta com prazo concreto para o
pagamento. Ratificou-se o pagamento no dia 07/10 do vale de outubro/21. Lembrado que o salário deve ser pago
até o quinto dia útil, o empregador informou que até o dia 22/10/2021 com certeza os salários estarão pagos. O
Sindicato solicitou também que o empregador prestasse informações sobre os procedimentos do PIS e sobre os
depósitos de FGTS.
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