
29/07/2021 SEI/ME - 17219280 - Anexo

https://sei.economia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19416406&infra_sistema… 1/2

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Assessoria das Superintendências Regionais do Trabalho
Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuco
Núcleo de Relações do Trabalho

 

ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSO: 13623.102071/2021-01 (SM002079/2021)

SOLICITANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA,
TRABALHADORES EM TRANSPORTE DE VALORES, SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE EMPRESAS
PESSOAL, CURSOS DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE SEGURANÇAS E VIGILÂNCIA DO
ESTADO DE PERNAMBUCO - SINDESV/PE

CONVIDADOS: ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, EMPRESA DE TURISMO DE
PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR e ARENA PERNAMBUCO
NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS S.A

Aos 29 dias do mês de julho de 2021, às 15h, por meio do Aplicativo Jitsi Meet, teve início a reunião de mediação com
a participação da Mediadora Millene Dinara Pereira Silva e das seguintes pessoas: José Inácio Cassiano de Souza
(Presidente do SINDESV-PE), Maikon Francisco da Silva Santos (advogado de Alforge Segurança Patrimonial Ltda),
Gilsomar Maranhão da Silva (representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda), Margarida Viviane de Lima
Lacerda Ferraz (representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda) e Osmar Henrique Ferreira e Silva de Azevedo
Umbelino (representando Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos - EMPETUR). Com a
palavra, o Presidente do Sindicato profissional informou que após visitas à base, o Sindicato recebeu denúncias de que
a empresa Alforge não pagou os reajustes previstos nas Convenções Coletivas de Trabalho referentes aos anos de
2017 a 2021. Afirmou que convidou o tomador de serviços para participar com o objetivo de dar ciência, tendo em
vista que este é responsável por fiscalizar o contrato. Esclareceu que o objeto da mediação é referente aos contratos
com a EMPETUR, estando os vigilantes lotados na própria EMPETUR e na Arena Pernambuco. Informou que
considera importante a mediação para solução do problema. Com a palavra, o Sr. Maikon Santos,
representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda, afirmou que recebeu informação da empresa de que os salários
foram atualizados de acordo com a CCT/2021 e que estão pendentes os retroativos de janeiro a junho/2021.
Esclareceu que não houve repactuação nos dois contratos desde o ano de 2017. Afirmou que a empresa depende
desses valores para pagar os retroativos aos vigilantes. Com a palavra, a Sra. Margarida Viviane,
representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda, esclareceu que a atualização de salários ocorreu no mês de
junho/2021 (referente a maio/2021). Com a palavra, o Sr. Osmar Umbelino, representando EMPETUR, registrou que
a Arena Pernambuco é um equipamento da EMPETUR e não possui CNPJ próprio, razão pela qual não há relação
com o CNPJ indicado pelo Sindicato no requerimento de mediação. Informou que levantará informações a respeito
dos contratos e que verificará se os reajustes não foram pagos em razão de pedido realizado fora do prazo ou por
contingenciamento do Estado. Com a palavra, o Sr. Maikon Santos, representando Alforge Segurança Patrimonial
Ltda, informou que também levantará informações. Registrou que este momento é delicado, em razão da pandemia, e
que a empresa perdeu contratos e dispensou empregados. Assim, ao receber os valores referentes às repactuações, a
empresa poderá ajustar as pendências com os vigilantes. Com a palavra, o Presidente do Sindicato profissional
informou que as negociações referentes aos valores retroativos poderão ocorrer por meio de mediação e que os
trabalhadores serão consultados. Com a palavra, o Sr. Maikon Santos, representando Alforge Segurança Patrimonial
Ltda, informou que fará um apanhado com os valores em atraso. Sugeriu remarcação da reunião. Com a palavra, o
Presidente do Sindicato solicitou que os documentos sejam enviados por e-mail à Mediadora para juntada ao processo.
Após debates, os interessados concordaram com a remarcação para o dia 10/08/2021, às 14h, por videoconferência. O
link de acesso permanecerá o mesmo de hoje. A presente Ata será enviada aos e-mails indicados para comunicação. 

Recife, 29 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente

MILLENE DINARA PEREIRA SILVA - Mediadora
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Documento assinado eletronicamente por Millene Dinara Pereira Silva, Agente Administra�vo,
em 29/07/2021, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
17219280 e o código CRC 08393F3D.
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