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jornal de serviços
Boletim do Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no
Estado de São Paulo – Sindeprestem, com apoio da Associação Brasileira das Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário – Asserttem

COMISSÃO DE TRABALHO
APROVA PL 4.330/2004
Regulamentação da Prestação de Serviços Terceirizáveis em discussão

No dia 13 de junho, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados
aprovou, com 17 votos favoráveis e sete
contrários, o parecer do deputado Silvio Costa (PTB-PE) ao PL 4.330/2004,
de autoria do deputado Sandro Mabel
(PR-GO), que dispõe sobre o contrato de
prestação de serviço a terceiros e as relações de trabalho dele decorrentes.
O parecer altera o texto original ao
acatar emendas como a supressão do

dispositivo que possibilita a imobilização de até 50% do capital social por
exigência de convenção ou acordo coletivo de trabalho; a empresa contratante
é responsável subsidiariamente pela segurança, salubridade e saúde do trabalhador que estiver a seu serviço, em suas
dependências ou em local por ela designado; a empresa tomadora fornecerá
aos trabalhadores terceirizados o mesmo
atendimento médico, ambulatorial e alimentação assegurados aos demais em-

pregados; a terceirização poderá versar
sobre atividade meio e atividade fim da
empresa; e atribui à empresa prestadora
a função de dirigir seus empregados.
O texto aprovado também dispõe
que a empresa contratante é responsável
subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que
ocorrer a prestação de serviços. O PL
4.330/2004 segue agora para outras duas
comissões antes de ser votado na Câmara e no Senado.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS SOBRE TERCEIRIZAÇÃO
Comissão Especial realiza
debates com a sociedade
Especial de
Terceirização da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado federal Sandro Mabel (PR-GO) e cujo
relator é o deputado federal Roberto
Santiago (PV-SP), tem realizado uma
série de audiências públicas sobre a
regulamentação da Terceirização no
Brasil. Participam das reuniões entidades de trabalhadores e de empresários, além de autoridades relacionadas ao tema.

José Paulo Lacerda

A Comissão

Na Câmara dos Deputados, representantes analisam o tema

O Sindeprestem tem acompanhado
em Brasília todos os debates para alcançar um consenso em relação à regulamentação do trabalho terceirizado
no Brasil. A audiência pública mais
recente ocorreu no dia 15 de junho e

também contou com a presença de
representantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI), da Confederação Nacional do Comércio
(CNC) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT).
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carta do presidente

O COMEÇO DE UMA NOVA ERA
O Sindeprestem

inicia
novo ciclo em sua vida. A modernização das instalações de nossa sede, apresentada em evento solene no último dia
17 de junho, traz a marca da ousadia
e do reforço da estratégia comunicativa da entidade. Além de apostar na
renovação de seus elementos físicos e
visuais, prima pelo conforto, funcionalidade e agrega serviços. Importante
investimento realizado pelo Sindeprestem nesses 20 anos de vida, a nova sede
nos permite aprimorar as relações com
o nosso público - associados, filiados,
sindicalizados, colaboradores, fornecedores e autoridades. Pois a acolhida e a
receptividade mobilizam o sentimento
de pertencimento a um coletivo, reafirmam valores e propósitos comuns, renovam a confiança nas ações presentes
e nas metas futuras, retroalimentam a
credibilidade construída em toda uma
trajetória anterior.
Bonita, funcional e moderna, ela foi
projetada especialmente para demarcar
esta fase de maturidade em que nos encontramos, após termos fincado sólidos
alicerces em torno do Sindeprestem,
do segmento que representamos e das
nossas empresas.

Ao repaginarmos por completo os 500
metros quadrados da sede adquirida em
2009 no Edifício Zarvos, local estratégico da área central de São Paulo, nos
preparamos para oferecer atendimento
de alto nível, cientes de que a comunicação também acontece no espaço simbólico da linguagem arquitetônica, estética e do bem-estar. Afinamos, assim,
valores e missão, visão e estratégias, ao
novo suporte que passamos a disponibilizar ao público.
Agora nossa casa encontra-se do
tamanho da imensa visibilidade que
o Sindeprestem alcançou nas duas últimas décadas. Está ainda em consonância maior com as necessidades dos
associados. E mostra-se pronta para
recepcionar e sediar as mais diversas
atividades em prol do fortalecimento
tanto das empresas quanto da imagem
institucional do Trabalho Temporário e
da Terceirização.
Sejam, portanto, bem-vindos à nova
casa do Sindeprestem, compartilhando
conosco da confiança no desenvolvimento econômico brasileiro, no crescimento da economia e das empresas,
na modernização dos marcos legais nas
relações do trabalho e na especialização
crescente dos nossos trabalhadores.

// A acolhida e a receptividade
mobilizam o sentimento de
pertencimento a um coletivo, reafirmam
valores e propósitos comuns, renovam
a confiança nas ações presentes e
nas metas futuras, retroalimentam a
credibilidade construída em toda uma
trajetória anterior.//

Vander Morales – Presidente do
Sindeprestem e da Asserttem

PRESIDÊNCIA
NO TWITTER
A voz do setor
na internet
Notícias relevantes para os setores de Prestação de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário
são diariamente comentadas pelo
presidente do Sindeprestem e da Asserttem, Vander Morales. Bandeiras
defendidas pelos empresários, como
a redução da carga tributária e mais
qualificação profissional, estão entre
os temas postados no último mês.
Acompanhe o presidente no www.
twitter.com/VanderMorales e confira
alguns tweets:
“Terceirizar não é precarizar. Argumento pinçado por frentes radicais
para justificar não aprovação de lei
específica é fraco.”
“Vejo o País investindo R$ 1,7 tri
em máquinas. E na qualificação profissional, quando o País investirá?”
“O brasileiro gasta 51% mais no
exterior, ou seja, o dinheiro que deveria ficar por aqui está indo embora.
Culpa dos impostos? Provável.”
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Deputado Cândido Vaccarezza renova
apoio à Terceirização

20º ANIVERSÁRIO
Autoridades e empresários do
setor prestigiaram o Sindicato
Na noite de 17 de junho, o Sindeprestem celebrou o aniversário
de duas décadas de sua fundação
com um jantar no Novotel São
Paulo Jaraguá Convention Center,
na capital paulista. Estiveram presentes autoridades como o deputado federal Cândido Vaccarezza,
líder do governo na Câmara dos
Deputados; o deputado federal
Arnaldo Faria de Sá; o secretário
estadual de Emprego e Relações
do Trabalho, Davi Zaia; e o superintendente Regional do Trabalho, José Roberto de Melo.
Empresários e ex-presidentes
do Sindeprestem foram homenageados. O presidente Vander Morales ressaltou o quão imprescindível é a aprovação de um marco
regulatório para a Terceirização,
uma atividade que emprega formalmente mais de 8 milhões de
brasileiros. “Avançamos em busca
de melhorias para o setor e precisamos de segurança jurídica.”
Cândido Vaccarezza renovou o
apoio ao Sindeprestem. “Contem
comigo para lutar pela regulamentação dos Serviços Terceirizáveis, um setor tão importante
para o desenvolvimento econômico nacional e necessário para posicionar o País num contexto de
economia moderna.”

FAÇA PARTE DESTA NOTÍCIA
Livro reúne orientações sobre Serviços
Especializados e Trabalho Temporário
Cada vez mais o Brasil aparece no noticiário internacional como vitorioso ante
as crises que têm desestruturado muitos
países historicamente mais bem preparados. Nesse contexto, a Prestação de Serviços Terceirizados e Temporários têm demonstrado todo seu potencial na inserção
de trabalhadores formais no mercado.
Atento às mudanças do País, o Sindeprestem, em parceria com a Asserttem,
lançou o livro “Faça parte desta notícia –
Serviços Especializados e Trabalho Temporário”. De acordo com Vander Morales,
presidente das duas entidades, “a obra é
um pronunciamento sobre a importância

da Terceirização e
do Trabalho Temporário para a formalização da mão de obra, aumento da competitividade e aprimoramento
da produção nas empresas”.
Números divulgados pela última
pesquisa do IBGE revelam que a atividade, entre 2003 e 2010, liderou o avanço
das vagas formais, com um crescimento
superior a 36%. Há no Brasil 37 milhões
de trabalhadores com carteira assinada,
dos quais 8,2 milhões (22%) são empregados nas empresas prestadoras de serviços especializados.

SEDE
REVITALIZADA
Instalações são abertas
aos associados após cinco
meses de obras

CONETT 2011
Site do Congresso já está no ar
O tema Conectar, Transformar e
Inovar, em virtude da rápida ascensão
econômica, e consequente abertura de
mercado experimentada pela América
Latina, em especial pelo Brasil, foi escolhido para nortear o 5º Congresso Nacional das Empresas de Trabalho Temporário e Serviços Terceirizáveis (Conett),
nos dias 6 e 7 de outubro, no Novotel
São Paulo Jaraguá Convention Center,
localizado no centro da capital paulista.
As inscrições, com valor diferenciado até o dia 20/07, assim como o
detalhamento da programação e palestrantes confirmados, estão disponíveis
no hot site desenvolvido exclusivamente para a divulgação do Conett 2011:
www.sindeprestem.com.br/conett2011.
Segundo a diretora de Formação e
Eventos do Sindeprestem, Regina de
Souza, o Conett 2011 será significativo
para o setor. “Queremos mobilizar autoridades nacionais e levá-las à reflexão
sobre a modernização da lei.”

O Sindeprestem inaugurou no
dia 17 de junho sua nova sede, totalmente reformada para atender
melhor ao associado. Toda a diretoria da entidade participou da
cerimônia, além de ex-presidentes,
funcionários e parceiros. O presidente Vander Morales ressaltou que
“a reforma foi feita com materiais
totalmente ecológicos e de alta tecnologia, conferindo ao imóvel um
design moderno e de acordo com as
normas ambientais”.

Edevaldo Tadeu

Edevaldo Tadeu
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Ex-presidentes são homenageados
durante reinauguração
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Projeto gráfico diferenciado e de acordo com a evolução da entidade
Com o slogan Pessoas e empresas que fazem a diferença em serviços, o
novo folder institucional do Sindeprestem tem design gráfico moderno e foi
desenvolvido no mesmo padrão de cores da também reformulada logomarca
da entidade. As cores preta, vermelha, amarela e branca foram escolhidas por
seu simbolismo, representando a inserção de pessoas de origem negra, indígena, asiática e branca no mercado de trabalho.
As mudanças na identidade visual do Sindeprestem integram o conjunto
de ações da diretoria em comemoração ao 20º aniversário da fundação do Sindicato. Gradativamente os materiais de divulgação serão substituídos pelos
novos modelos. A diretora de Comunicação, Jismália de Oliveira Alves, conta
que há algum tempo o Sindicato pretendia adotar uma nova identidade gráfica. “O resultado obtido, depois de intensa troca de ideias para chegar a um
consenso, coincide com a fase de crescimento vivenciada por nossa entidade.”

Recentemente, os assuntos que mais despertaram o
interesse da imprensa foram as pesquisas encomendadas
pelo Sindeprestem, em parceria com a Asserttem, ao Instituto de Pesquisa Manager (Ipema). A primeira delas foi
a checagem das contratações temporárias durante o período que antecedeu a Páscoa e o Dia das Mães. Juntas, as
duas datas resultaram na contratação de mais de 98 mil
trabalhadores temporários.
Outro tema bastante comentado foi a previsão para
contratações temporárias para as férias de julho. De acordo com o levantamento, serão abertas 16,2 mil vagas até
o fim das férias. As duas notícias renderam mais de 400
inserções na mídia nos últimos 30 dias.

Sindeprestem representado em Barueri e Sorocaba
Recentemente, dois dos diretores regionais do Sindeprestem, Reginaldo Julien Ribeiro (Regional Oeste - Barueri) e
Walter Rosa Junior (Sorocaba) foram convidados a integrar
a Comissão Municipal de Emprego de suas respectivas cidades. É um órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, trabalhadores
e empregadores.
Para o presidente Vander Morales, é gratificante para o
Sindicato ter representantes onde são discutidas ações que
propiciem a ampliação do mercado de trabalho. “A Prestação
de Serviços Terceirizáveis e o Trabalho Temporário estão inseridos nessa realidade”, diz.

USO EXCLUSIVO DO CORREIO

Mais de 400 inserções no último mês

COMISSÃO MUNICIPAL DO EMPREGO

[ ] FALECIDO		
[ ] mudou-se		

COM A BOCA NA MÍDIA

[ ] ENDEREÇO INSUFICIENTE			
[ ] DESCONHECIDO			

Cada curso oferecido pelo Sindeprestem é pensado para atender às necessidades das empresas, principalmente
em áreas específicas do conhecimento.
Profissionais experientes e qualificados
são escolhidos pela entidade para ministrar módulos de curta duração. Confira a
programação no portal do Sindeprestem:
www.sindeprestem.com.br

IDENTIDADE VISUAL RENOVADA

[ ] AUSENTE
[ ] RECUSADO

Grade diversificada facilita
aprendizagem específica

ààà

NOVOS CURSOS
EM JULHO

Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a
Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra
e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo

cursos

[ ] NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
[ ] outro (especificar)
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