
ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO Nº 002.PE .0460.033952.2022
 
PROCESSO Nº 13623.102543/2021-18
DATA: 06/05/2022 HORA: 14:00 horas
PARTICIPANTES:
SIN EMP EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO ESP SV PE 
BBC SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA  
 
ASSUNTO: Mediação por Descumprimento de Legislação Trabalhista
 
Aos 06 dias do mês de maio de 2022, 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. O Sindicato informou que o
objetivo da reunião é tratar sobre a situação dos salários, vale alimentação e férias do pessoal ferista e de reserva.
O empregador afirmou que os salários estão em dia; que o vale alimentação vem sendo pago na forma de acordo
firmado (um do mês atual e um de mês em atraso) e que enviará comprovação de adimplência quanto ao item;
quanto as férias não tem ainda como se pronunciar, pois há um levantamento em andamento e prevê que só
poderá se pronunciar após o dia 20 de maio. As partes acordaram que no dia 25 de maio o empregador enviará o
levantamento de férias ao Sindicato por e-mail. O empregador informou que não tem como prometer dia para início
dos pagamentos das férias, pois depende de reunião da Diretoria da empresa. O Sindicato pediu atenção especial
para o caso das férias, pois está informado que os atrasos existentes de férias chegam a ser absurdos. Assumiu o
ônus de mandar lista ao empregador para avaliação, uma vez que o empregador afirmou desconhecer atrasos que
cheguem ao ponto do absurdo. O Sindicato explanou sobre os atrasos de FGTS, uma vez que os empregados que
estão tentando sacar o valor de R$1000,00 nada têm encontrado na conta do FGTS. O empregador também se
comprometeu a apresentar posicionamento sobre o FGTS, uma vez que no momento não dispõe de informação
sobre o fato. As partes acordaram uma nova reunião para o dia 01/07/2022, às 15:00h.
 
 
 
FRANCISCO JOSE FIGUEIREDO SILVA 
MEDIADOR 
 
 
 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/PE


