
28/06/2022 12:27 SEI/ME - 25920122 - Anexo

https://sei.economia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=29048167&infr… 1/1

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Secretaria de Trabalho 
Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuco 
Seção de Relações do Trabalho

 

ATA DE MEDIAÇÃO

 

PROCESSO Nº. 19964.106964/2022-14 - SM002801/2022

SOLICITANTE: SIN EMP EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO ESP SV PE - SINDESV/PE

CONVIDADOS: BBC SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

 

Aos 28 dias do mês de junho de 2022, às 10h30min, por meio do Aplica�vo Jitsi Meet, teve início a reunião de
Mediação com a par�cipação da Mediadora Millene Dinara Pereira Silva e das seguintes pessoas: Elaine Cris�na da
Silva (advogada do SINDESV/PE), Adriana Lemos do Amaral (dirigente sindical do SINDESV/PE) e Eltaciana Cris�na
Carlos da Silva (representando BBC SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA). Presente grupo de trabalhadores na sede do
Sindicato. Ausente SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. O Sindicato realizou contato com a representante da
Secretaria de Educação e Esporte e foi informado de que não seria possível a par�cipação, em razão de outra
reunião. Trata-se de remarcação. O presente processo é con�nuação do processo 13623.102120/2021-06
(SM002100/2021). Os representantes do Sindicato profissional reiteraram que estão pendentes os pagamentos de
férias 2021 e 2022, bem como retroa�vos (diferença de reajuste) de salários e vales-alimentação de janeiro/2022,
fevereiro/2022 e março/2022. Registraram também que há ausência de recolhimentos de FGTS. Especificamente em
relação ao FGTS não recolhido, o Sindicato informa que os trabalhadores que sofreram prejuízos com as chuvas não
puderam realizar o saque emergencial do FGTS liberado pelo Governo Federal. Lembraram que na úl�ma reunião a
representante da Secretaria de Educação e Esportes esclareceu que não existem pendências de pagamentos e que
existe processo administra�vo em desfavor da empresa. Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos, representando o
Sindicato profissional, manifestou indignação porque já é a quarta reunião sem a apresentação de cronograma de
férias e sem informações sobre os demais itens denunciados. Solicitaram a remarcação e que a empresa apresente
na próxima reunião o cronograma de pagamento das férias 2021 e 2022, bem como informações sobre os
pagamentos de retroa�vos e os recolhimentos de FGTS. Diante do exposto, a nova data designada é: 01/07/2022, às
14h, por videoconferência. O link de acesso permanecerá o mesmo de hoje. A presente Ata será enviada aos e-mails
indicados para comunicação. 
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Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo, em
28/06/2022, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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