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ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSO Nº. 13623.102069/2021-24 (SM002075/2021)

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 e FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E
HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO-HEMOPE

 

Aos 13 dias do mês de outubro de 2021, às 14h, 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: Adriana Lemos
do Amaral (dirigente sindical do SINDESV/PE), Aline de Melo Oliveira (advogada 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 Maria Cecília Marques
Cartaxo (Procuradora do Estado representando FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO-
HEMOPE).   Trata-se de nova remarcação. Com a palavra, a Sra. Aline Melo, representando a empresa, informou
sobre a dificuldade em ser realizado o levantamento dos empregados que façam jus aos reajustes, tendo em
vista que há vigilantes que eram vinculados ao HEMOPE e não são mais, bem como vigilantes de outros contratos
que atualmente estão no HEMOPE. Além disso, os reajustes também terão outras incidências. Informou, ainda,
que a empresa Alforge ingressou com ação judicial cível para execução de valores de repactuação do contrato
com o HEMOPE. Com a palavra, a Sra. Maria Cecília Cartaxo, representando HEMOPE, registrou que a relação
entre a empresa e o HEMOPE é diferente da relação entre a empresa e os vigilantes Esclareceu que não há valor
líquido devido a �tulo de repactuação. Com a palavra, a Sra. Margarida Ferraz, representando a empresa,
esclareceu que a ação judicial foi proposta em razão da nega�va do órgão. Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos,
representando o SINDESV/PE, afirmou que o direito do trabalhador independe de repactuação do contrato com o
tomador. Informou que tomou conhecimento de que houve a atualização dos salários no ano de 2021. No
entanto, o Sindicato já iniciou a nova campanha salarial e ainda são devidos reajustes de anos anteriores. Com a
palavra, a Sra. Margarida Ferraz, representando a empresa, informou que além dos reajustes, o HEMOPE não
pagou duas notas do ano de 2019 e que ficaram como DEA, são elas: nota 00008312 (novembro/2019) e nota
00008504 (dezembro/2019). Com a palavra, a Sra. Maria Cecília Cartaxo, representando HEMOPE, informou que
oficiará o HEMOPE no intuito de obter informações sobre as notas que a empresa afirma estarem em aberto. Com
a palavra, a Sra. Margarida Ferraz, representando a empresa, informou que caso sejam liberadas as duas notas, a
empresa poderá conseguir pagar os reajustes devidos aos vigilantes que estão lotados atualmente no HEMOPE.
Solicitou que o Sindicato apresente listagem de funcionários, tendo em vista a dificuldade em realizar o
encontro de contas. Com a palavra, a Sra. Adriana Lemos, representando SINDESV/PE, informou que o Sindicato
não expõe nomes de trabalhadores que realizam denúncias. Afirmou que o Sindicato realizará consulta aos
trabalhadores para que seja realizado levantamento de quais empregados já foram lotados no HEMOPE, visando
complementar o levantamento a ser realizado pela empresa. Após debates, os interessados concordaram com a
remarcação para o dia 03/11/2021, às 15h, por videoconferência. O link de acesso permanecerá o mesmo. 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 13/10/2021, às 15:34, 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
18982490 e o código CRC 351D4FFC.
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