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PROCESSO Nº 13623.103468/2022-93
DATA: 30/09/2022 HORA: 15:00 horas
PARTICIPANTES:
SIN EMP EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO ESP SV PE 
ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 
 
ASSUNTO: Mediação por Descumprimento de Legislação Trabalhista
 
Aos 30 dias do mês de setembro de 2022, às 15:00 horas, na Gerência Regional do Trabalho de PE na presença
do(a) Mediador(a) FRANCISCO JOSE FIGUEIREDO SILVA, compareceram ADRIANA LEMOS DO AMARAL,
ELAINE CRISTINA DA SILVA representando o(a) SIN EMP EMPR SV TRAB TRANVA SV EMPR PESS C FO ESP
SV PE, MAIKON FRANCISCO DA SILVA SANTOS, GILSOMAR MARANHAO DA SILVA representando o(a)
ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. O Sindicato lembrou as pendências apontadas na reunião
passada: retroativo de vale alimentação e salário dos postos do HEMOPE e Santos Dumont; aditivo de danos
patrimoniais, que foi pedido para se adequar a CCT; e reciclagem sendo feita na folga, quando os trabalhadores
deveriam ser liberados da prestação no posto-plantão. Lembrou ter pedido levantamento sobre a reciclagem. Em
continuação, o empregador informou que as suas respostas já foram oferecidas na reunião passada. O Sindicato
lembrou ter pedido que deveria ficar explícito no aditivo que o desconto por culpa ou dolo só deveria ser feito sob
sindicância. Sobre a reciclagem a empresa disse que desconhece a situação e o sindicato renovou o pedido de
levantamento. Após debates, o empregador deixou explícita a sua posição: “Sobre os retroativos apontados pela
entidade sindical, informa a ALFORGE que não dispõe de recursos para mediar sobre as parcelas salariais em
aberto. Acerca das supostas dobras trabalhadas, a desconhece a alegação do sindicato, não tendo como apontar,
assim, o levantamento solicitado pelo sindicato. Por fim, sobre a alteração contratual feita por aditivo, a empresa o
faz na forma da legislação vigente e dentro do ordenamento jurídico. No mais, complementa a ALFORGE que
acaso seja do interesse do sindicato, que procure os meios administrativos ou judiciais cabíveis para o
prosseguimento das solicitações”. Percebendo as partes a impossibilidade de avanço nas negociações, foi a
reunião encerrada, assim como a mediação.
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