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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 12 dias do mês de novembro de 2021, às 14:30 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. A reunião teve início com bastante atraso por problemas operacionais na rede do
Sindicato. O Sindicato ratificou que há vale alimentação em atraso e que o problema das férias precisa ser
resolvido. O empregador informou que a folha de pagamento dos trabalhadores que laboram no contrato da
SEDUC encontra-se em dia. Quanto ao vale alimentação condiciona o cumprimento a atualização do contrato 016
da SEDUC. Quanto às férias informa que se encontra sem previsão por conta do 13º salário. O Sindicato insiste no
cronograma de férias, fortemente.A representante da SEDUC, após se informar sobre o Contrato 016 sugeriu prazo
até o dia 30/11/2021 para pagamento informando que o atraso se deu devido ao cumprimento de diversos entraves
burocráticos e que não pode precisar valores, mas que giram em torno de R$250mil, mensais, podendo sanar no
prazo sugerido os meses de janeiro a setembro de 2021. Devido ao adiantado da hora e tendo em conta a
necessidade de afastamento do mediador e da representante da SEDUC, foi sugerido pelo mediador que a BBC
fizesse e-mail às partes, no mesmo dia, com a proposta de pagamento das férias e vale alimentação. A BBC
cumpriu a sua parte e fez e-mail dirigido às demais partes nos seguintes termos: “Prezados, Boa Tarde! Conforme
mediação junto a representante da SEDUC , Sindicato dos vigilantes e o mediador Francisco Silva, estamos
passando cronograma de pagamento de férias 2020. Desde que a SEDUC cumpra com os pagamentos em aberto
de janeiro/2021 até setembro/2021 onde o montante é de R$ 3.953.070,16 aproximadamente. Há mesma informou
que vai realizar o pagamento até dia 30/11/2021. Sendo assim a BBC Vigilância vai cumpri com as férias de 2020
até o dia 15/12/2021. Atenciosamente, Lilian Guimarães”. O Mediador, por e-mail enviado às partes, fez uma
sugestão de prazos e aguarda resposta por e-mail: “Prezados, Sugiro que o acordo quanto aos prazos seja fechado
nos seguintes termos: A BBC pagará as férias de 2020 em até quinze dias após pagamento pela SEDUC, previsto
para 30/11/2021, no máximo, comprometendo-se as partes (SEDUC e BBC) a comunicarem às demais em até 24
horas o cumprimento de sua própria parte. O Mediador fará saber às partes, em até 24 horas após o cumprimento
por parte da BBC, o dia e hora da próxima reunião para avaliação do cumprimento das obrigações e definições dos
próximos passos. Francisco Silva Mediador”. O sindicato apresentou proposta de complementação à ata para tratar
de vale alimentação, o qual havia sido especificado em reunião faltando o mês de novembro de 2021.
Posteriormente, foi enviado pela BBC o seguinte e-mail: "Boa tarde, O Vale Alimentação da SEDUC do mês
11/2021 foi realizado o pagamento hoje dia 16/11/2021. Atenciosamente,". A princípio, a próxima reunião fica
programada para o dia 06/12/2021, às 14:00h, sujeita a confirmação pelas partes.
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