
ATA DA REUNIÃO DE MEDIAÇÃO Nº 002.PE .0460.079551.2022
 
PROCESSO Nº 13623.102816/2022-13
DATA: 09/09/2022 HORA: 14:00 horas
PARTICIPANTES:
SIN EMP EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO ESP SV PE 
FERREIRA COSTA & CIA LTDA 
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA 
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 
KAIROS SEGURANCA LTDA 
 
ASSUNTO: Mediação por Descumprimento de Legislação Trabalhista
 
Aos 09 dias do mês de setembro 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, MARCELA F C
RUSSO representando o(a) FERREIRA COSTA & CIA LTDA, ALBERTO JOSE DA COSTA LIMA CAVENDISH
MOREIRA, GABRIEL GUIMARÃES DE OLIVEIRA representando o(a) SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA,
ALBERTO JOSE DA COSTA LIMA CAVENDISH MOREIRA, GABRIEL GUIMARÃES DE OLIVEIRA representando
o(a) SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, QUESIA NEVES, LAISE SANTOS HERMINIO
representando o(a) KAIROS SEGURANCA LTDA. O Sindicato informou o recebimento de muitas denúncias contra
Kairos, referentes aos contratos Ferreira Costa, SESI e SENAI e BIG Bompreço, relatando atrasos consideráveis
no pagamento de salários. Também referentes à data de vale alimentação, lembrando que tal vale deve ser pago
no mês vigente. O Empregador Kairos informou que para um mês, pontualmente houve um atraso. Se o cliente
atrasar, necessariamente há atraso no pagamento aos trabalhadores. Em setembro foi pago antecipadamente em
PE (quarto dia útil). Quanto ao vale alimentação são pagos ou no quinto dia útil ou no 15º dia do mês são pagos.
Nunca ocorreu ser pago fora do mês. O Sindicato inquiriu o empregador sobre o pagamento do retroativo
decorrente da CCT. O empregador informou já ter efetuado tais pagamentos. Pedindo a palavra, os representantes
do SESI E SENAI informaram ter contratado a Kairos através de processo licitatório, como estão obrigados, e
sempre que há algum problema notifica a contratada para corrigir as distorções, sendo, portanto, contínua a
fiscalização do contrato. Esclarece que jamais houve inadimplência de sua parte no tocante ao contrato ora tratado.
A representante de Ferreira Costa pediu a palavra para expressar a sua incompreensão pelo convite recebido para
a reunião. Mas afirmou que também fiscaliza o contrato. Esclarece, também, que jamais houve inadimplência de
sua parte no tocante ao contrato ora tratado. Em manifestação por e-mail, a Kairos corroborou a informação que os
contratantes convidados para a reunião não atrasaram as suas obrigações contratuais, tendo o comentário sobre
atraso sido feito de forma geral, sobre o funcionamento do setor. O Mediador tomou a palavra para explicar o
funcionamento das mediações e a forma de emissão dos convites. Registramos que as partes solicitaram por e-
mail a inserção do seguinte esclarecimento: "O Empregador Kairos informou que para um mês, pontualmente
houve um atraso. Se o cliente atrasar, o que não ocorreu no caso dos clientes presentes, necessariamente há
atraso no pagamento aos trabalhadores." em lugar de "O Empregador Kairos informou que para um mês,
pontualmente houve um atraso. Se o cliente atrasar, necessariamente há atraso no pagamento aos trabalhadores.".
Registramos também que os e-mail emitidos serão anexados ao processo. Dando-se as partes por satisfeitas, foi a
reunião e a mediação encerradas.
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