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DATA: 06/12/2021 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 06 dias do mês de dezembro 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. em ambiente virtual, as partes trataram o seguinte: a SEDUC informou que cumpriu a
parte à qual assumiu o compromisso na reunião passada: pagou o contrato 016 de janeiro a outubro de 2021, no
valor de R$2.545.099,99 e liberou o pagamento de alguns itens de repactuação, no valor de R$ 1.125.295,54,
permanecendo os demais itens sob estudo para formalização da regularização. A representante da BBC informou
que o pagamento de vale alimentação encontra-se em dia, que deverá quitar as férias de 2020 até o dia 15 de
dezembro, já pagou a primeira parcela de décimo terceiro de 2021 e que até o dia 20 de dezembro deverá pagar a
segunda parcela, acreditando que o pagamento do salário de novembro deverá se dar no dia 07 de dezembro de
2021, em dia. Além do mais, se comprometeu a apresentar cronograma para pagamento das férias de 2021, no
mês de janeiro de 2022. O Sindicato pediu a palavra para fazer um apelo ao empregador, embora não seja pauta
da presente reunião, para que se negociasse os termos da rescisão de 40 trabahadores que foram desligados em
virtude de sucessão de contrato no âmbito da SEDUC, de modo que fosse suavizado os termos do desligamento.
Também pediu a marcação de uma nova reunião para verificar o cumprimento do pagamento das férias de 2020 e
analisar a proposta do empregador para cumprimento das férias de 2021, sendo que a SEDUC apelou para que
empregador administrasse este tema de modo a que não se atravessasse o próximo ano discutindo o tema. As
partes marcaram a próxima reunião para o dia 24/01/2022, às 14:00h.
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