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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 09 dias de novembro 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: Shirley Oliveira Fonseca
(advogada da FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE), José Inácio Cassiano
de Souza (Presidente do SINDESV-PE), Maikon Francisco da Silva Santos (advogado de Alforge Segurança
Patrimonial Ltda) e Gilsomar Maranhão da Silva (representando Alforge Segurança Patrimonial Ltda). Trata-se de
nova remarcação. Nesta oportunidade, com a palavra, o Sr. Maikon Santos, representando a empresa Alforge,
informou que a empresa cumpre o piso salarial da categoria. Esclareceu que o procedimento de mediação foi
solicitado pelo Sindicato profissional para tratar sobre o pagamento de retroa�vos (reajustes anteriores).
Afirmou que entende a responsabilidade da empresa, no entanto, informa que existem faturas em atraso e que
a liberação das mesmas permi�ria à empresa "fôlego" financeiro para realizar os pagamentos de retroa�vos. Com
a palavra, o Presidente do Sindicato profissional prestou esclarecimentos sobre o procedimento de mediação e o
mo�vo de o tomador de serviços também ter sido convidado. Com a palavra, a Sra. Shirley Fonseca,
representando HEMOPE, registrou que a responsabilidade pelo pagamento de retroa�vos aos vigilantes é da
empresa. Afirmou que não dispõe neste momento de informações a respeito de faturas. Solicitou a remarcação
da reunião para que possa ser realizado levantamento. Com a palavra, o Sr. Maikon Santos, representando a
empresa, solicitou que na próxima reunião, se possível, o HEMOPE apresente as informações sobre as faturas e
previsão de pagamento. Esclareceu que as notas fiscais em aberto são: novembro/2019 (DEA), dezembro/2019
(DEA) e de agosto/2021 a outubro/2021. Informou, ainda, que os pedidos de repactuação estão pendentes desde
o início do contrato (no ano de 2017). Após debates, os interessados presentes concordaram com a remarcação
da reunião para o dia 25/11/2021, às 14h, por videoconferência. O link de acesso permanecerá o mesmo. A
presente Ata será enviada aos e-mails indicados para comunicação. 
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do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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