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PROCESSO Nº 13623.102120/2021-06
DATA: 22/10/2021 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 22 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 JOSE INACIO CASSIANO DE
SOUZA, 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 lembrou que é necessário colocar-se em dia os salários, os vales
alimentação e as férias e que havia previsão de pagamento para hoje. A BBC explicou que ainda não recebeu
recursos da SEDUC e que colocará em dia os salários e os vales alimentação tão logo receba da SEDUC. O
Sindicato dos Vigilantes reforçou que as férias precisam ser colocadas e pagas em dia, pois fazem parte do
contrato mantido entre as partes. A BBC, inquirida, informou que parou de pagar as férias em maio de 2020 e
informa que até o dia 15/11/2021 quitará mais um ou dois meses. Com a palavra a SEDUC informa que não tem
nota em atraso, uma vez que a BBC protocolou a atual nota apenas em 13/10/2021; quanto aos reajustes do
contrato, reconhece que há em torno de 4 milhões a serem acertados, o que é demorado. Informa que alguns
valores de reajuste já seguiram para a área financeira. O Sindicato reivindicou que a BBC precisa discriminar os
valores de férias, folhas e vales alimentação devidos. A SEDUC e a BBC concordam. O Sindicato perguntou a BBC
quais os valores pendentes de forma discriminada. A BBC respondeu que os valores são os seguintes: Folhas:
R$2.172.479,00; Vales alimentação: R$550.000,00; Férias de 05/2020 a 10/2021: R$2.779.765,59. A Srª Fernanda,
da SEDUC, informou: R$ 1.184.957,66 em Ordem Bancária; R$ 2.413.614,90 em Previsão de Desembolso e R$
1.382.959,92 enviado pra banco (FONTE 102). Por fim, o Sindicato reclamou sobre valores bloqueados de vale
alimentação, sendo informado pelo empregador que não há nenhum bloqueio e que talvez o problema seja de
trâmite burocrático, sendo aconselhado contato entre os reclamantes e os trabalhadores para solução do problema.
As partes marcaram uma nova reunião para o dia 28/10/2021, às 15:00h.
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