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Aos 22 dias do mês de janeiro de 2021, às 15:00 horas, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/PE
na presença do(a) Mediador(a) FRANCISCO JOSE FIGUEIREDO SILVA , compareceram SANDRO JOSE ALVES,
ADRIANA LEMOS DO AMARAL representando o(a) SIN EMP EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO
ESP SV PE, ELTACIANA CRISTINA CARLOS DA SILVA, YARO DIAS DE CARVALHO NETO representando o(a)
BBC SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA. O sindicato informou as suas preocupações para a reunião: a)discussão
de férias de 2020 do contrato SEDUC; b) proposta de pagamento de ticket de dezembro e janeiro; c) posição
definitiva sobre o PIS, o qual os trabalhadores não tem conseguido sacar, um vez que as informações a CEF não
foram repassadas para que os mesmos tivessem direito ao saque do abono. Por sua vez, o empregador informou
que os pagamentos serão feitos assim que a SEDUC pagar; pediu prazo de quinze dias para fazer o levantamento
de férias; pediu uma nova sentada para discussão com a presença da SEDUC. Quanto ao PIS informou já ter
tomado todas as providências, inclusive mais de uma vez, não entendendo o porquê do problema do não
recebimento do abono por seus trabalhadores. O Mediador, embora não faça parte de suas atribuições, ofereceu
seus préstimos para tentar resolver os problemas vinculados ao PIS. Também explicou não ter a Secretaria de
Trabalho e Previdência nenhuma ascendência hierárquica sobre a SEDUC, mas que o convite poderia ser
expedido, sem o compromisso de comparecimento. Foi informado que a pessoa para Contato na SEDUC é a Sra.
Louriane. Ficou acertado que a próxima reunião acontecerá no dia primeiro de fevereiro de 2021, às 14:00.
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