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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
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Desde que foi ao ar o novo
portal do Sindeprestem, os acessos
têm crescido exponencialmente.
Em março, quando foi lançado, foram pouco mais de 13 mil acessos.
No mês seguinte, o registro subiu
para 373 mil. O recorde de visitas
foi em maio, quando foram registrados quase 700 mil acessos ao
www.sindeprestem.com.br.
Com informações sobre a Prestação de Serviços Terceirizáveis
e o Trabalho Temporário, o novo
portal do Sindicato é atualizado
diariamente com notícias do setor,
eventos, cursos oferecidos pela entidade e diversos serviços aos associados. Além disso, o visitante
também tem acesso ao Portal do
Emprego, espaço para cadastro de
vagas e currículos.

Divulgação

Recorde de acessos no
mês de maio

CONETT 2011
SERÁ EM OUTUBRO
Congresso reunirá empresas de Trabalho Temporário e de Terceirização

Nos dias 6 e 7 de outubro serão realizados simultaneamente em
São Paulo o 10º Congresso Latino
Americano de Empresas de Trabalho Temporário e Terceirização e o 5º
Congresso Nacional das Empresas de
Trabalho Temporário e de Serviços
Terceirizáveis. O encontro será no Hotel Novotel São Paulo Jaraguá Convention, região central.
O objetivo do evento é promover a
troca de experiências e disponibilizar
ferramentas que permitam aos executivos reinventar e repensar sua organização em tempos de transformação
da economia. Na programação, temas
como “O impacto das redes sociais”,
“O Trabalho Temporário no campo” e

“Verdades e mitos sobre planejamento
tributário e financeiro”.
Alguns painéis terão a participação
de representantes da Argentina, Chile,
Colômbia, Peru e Uruguai. Dentre os
palestrantes confirmados estão Almir
Pazzianotto, ex-ministro do Trabalho;
Gaudêncio Torquato e Hélio Zylberstajn, ambos professores da Universidade
de São Paulo (USP); Lívio Giosa, vice-presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil
(ADVB), autor do livro Terceirização:
uma abordagem estratégica; Horácio
de Martini, presidente da Ciett; e Omar
Ávila, presidente da Clett&A.
Informações e inscrições em www.
sindeprestem.com.br/conett2011.

TERCEIRIZAÇÃO

CIETT 2011

LEGISLAÇÃO

Seminário promovido pelo sindicato
laboral da categoria vai debater a regulamentação do setor Pág. 03

Números do mercado brasileiro apresentados no congresso mundial ganham
repercussão internacional Pág. 03

Aprovada a lei que obriga empresas
a apresentarem a Certidão de Débitos Trabalhistas Pág. 04
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carta do presidente

As boas perspectivas da
mobilização em Brasília
No momento

em que o Sindeprestem e a Asserttem apresentam às
autoridades em Brasília e aos congressistas a cartilha Faça Parte desta Notícia,
contendo um panorama dos impactos
favoráveis dos Serviços Especializados
e do Trabalho Temporário (TT) sobre o
desenvolvimento econômico e social
brasileiro, representantes dos empresários, trabalhadores, governo e partidos políticos se unem em torno de um
consenso: a necessidade de promover,
de vez, a regulamentação da Terceirização no país e avançar nos marcos legais
do TT. Esses diferentes setores, muitos
deles oriundos de campos de interesse
divergentes, concordaram em conhecer
e debater melhor as especificidades do
segmento, o que vem ocorrendo no âmbito da Comissão Especial da Câmara
dos Deputados sobre a Regulamentação do Trabalho Terceirizado e também
junto à Frente Parlamentar Mista em
Defesa do Setor de Serviços.
Temos participado diretamente da
agenda de encontros e audiências públicas desses fóruns, realizadas com vistas
a discutir e deliberar em torno dos projetos de lei em trâmite no Congresso. A
própria edição da cartilha teve o propó-

sito de auxiliar nos debates, de forma a
colocar transparência, informação técnica e serenidade sobre o assunto. Já não
há mais tempo para se deixar levar pelo
anacronismo do discurso que colava o
conceito da Terceirização e do Trabalho
Temporário à precariedade nas relações
entre empregadores e empregados.
Um dos grandes preconceitos a ser
combatido, e que ainda ocupa o discurso de representantes de alguns setores,
é o de que a extensão da Terceirização
à atividade fim sepultará o emprego
formal no país. Mas é justamente o
contrário, já que a regulamentação do
trabalho terceirizado propiciará grande
impulso à formalização da mão de obra
brasileira. O impacto será tanto maior
se vier acompanhado de mudanças em
outros pleitos relevantes de nossas entidades, como a desoneração da folha de
pagamentos e a correção da injustiça
causada às empresas de serviços após
aprovação de leis estabelecendo o fim
da cumulatividade na cobrança de PIS/
COFINS. Todos aqueles que contribuírem para o debate e a definição deste
novo marco legal, certamente garantirão seu lugar como protagonista de uma
grande notícia para o Brasil.

// A cartilha Faça Parte desta
Notícia coloca transparência,
informação técnica e serenidade
sobre as discussões em torno
da regulamentação dos Serviços
Especializados e da atualização da
Lei do Trabalho Temporário. //

PRESIDÊNCIA
NO TWITTER
Acompanhe
@VanderMorales
As redes sociais têm conquistado
cada vez mais espaço no dia-a-dia
das organizações, entidades de classe e sociedade civil. Já são reconhecidas mundialmente como importantes ferramentas estratégicas para
a divulgação de ideias e opiniões sobre assuntos específicos. Para acompanhar o presidente Vander Morales no Twitter, acesse: www.twitter.
com/VanderMorales.
“Comissão Especial sobre Trabalho Terceirizado discutiu ontem na
Câmara projetos de lei em tramitação.
Esperamos solução razoável e breve”
“Brasil é o último numa lista de 38
países em número de computadores
por aluno. Há em média 1 computador para cada 6,25 estudantes. Atraso”
“As alíquotas do PIS E COFINS
mais do que dobraram com a não-cumulatividade. O imposto é danoso, pois empresas são obrigadas a
absorvê-lo”
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TERCEIRIZAÇÃO EM DEBATE
Sindicato laboral promove seminário
tomadores e prestadoras de serviços.
Entre os nomes convidados: Michel
Temer, vice-presidente da República;
Carlos Lupi, ministro do Trabalho e Emprego; Marcos Cintra, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico; os
deputados federais Cândido Vaccarezza
(PT-SP) e Sandro Mabel (PR-GO); Paulo Pereira da Silva, presidente da Força
Sindical; e Vander Morales, presidente
do Sindeprestem.
A confirmação de presença deve
ser feita até o dia 20 de julho pelo telefone (11) 3113-0567 ou pelo e-mail
comunicacao@sindeepres.org.br

Divulgação

No dia 25 de julho, será realizado o
seminário “Terceirização em debate: a
regulamentação necessária”, promovido pelo Sindeepres, sindicato laboral
da atividade terceirizada e do Trabalho
Temporário. O evento, que conta com
o apoio do Sindeprestem, será no Hotel
Intercontinental, localizado na Alameda
Santos, 1.123, em São Paulo. O encontro
tem como o objetivo estabelecer consensos sobre os rumos da regulamentação
da Terceirização no Brasil.
Estarão presentes autoridades do governo e do legislativo, além de representantes dos trabalhadores e das empresas

CIETT DIVULGA
DADOS BRASILEIROS
A OUTROS PAÍSES

ou seja, cobrança de 3% sobre o faturamento para todo o setor.
O secretário Diogo Oliveira, do Ministério da Fazenda, salientou a importância
da presença e atuação dos líderes do setor de serviços nas discussões referentes à
implantação da reforma tributária fatiada,
sugerida recentemente pelo governo. Para
Vander Morales, o potencial da Prestação
de Serviços Terceirizáveis para a geração
de empregos formais deve ser considerado. “O Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Alguns pontos
precisam ser revistos para que possamos
continuar em desenvolvimento”, diz.

A notabilidade internacional adquirida pelo Brasil após ser escolhido
para sede dos principais eventos esportivos mundiais – Copa do Mundo
e Olimpíadas – repercutiu também
no Congresso Mundial promovido
anualmente pela Confederação Internacional das Empresas de Trabalho
Temporário (CIETT), realizado nesse ano em Rotterdam, na Holanda. A
apresentação de dados nacionais feita
pelo Sindeprestem foi encaminhada
aos representantes do setor em todo o
mundo pela própria confederação.
O número de vagas de emprego
esperado para até 2014 surpreendeu.
Estima-se que sejam criadas 700 mil
oportunidades de trabalho, sendo 332
mil no setor de Trabalho Temporário.
Fernando Calvet, vice-presidente
do Sindicato, que esteve na Holanda
juntamente com Jan Wiegerinck, conselheiro consultivo, conta que a situação do mercado brasileiro foi bastante
comentada pelos demais países membros da CIETT presentes no Congresso. “Os estrangeiros demonstraram
ter interesse no Brasil e solicitaram à
Confederação, logo após o término de
nossa apresentação ao Comitê, o envio
do material contendo dados econômicos do País”, conta Calvet.

interessados em conquistar uma vaga
no mercado. As empresas também podem selecionar perfis que estejam de
acordo com as suas necessidades para
o preenchimento de postos de trabalho
em fase de seleção.
Chamada de Banco de Empregos, a

ferramenta permite fácil acesso para o
preenchimento dos dados que ficarão
armazenados no sistema para futuras
buscas. Acesse o site do Sindeprestem
(www.sindeprestem.com.br) ou da
Asserttem (www.asserttem.com.br) e
faça sua pesquisa!

SETOR REIVINDICA VOLTA
DA CUMULATIVIDADE
A Frente Parlamentar Mista em Defesa
do Setor de Serviços, criada no âmbito do
Congresso Nacional pelo deputado federal
Laércio Oliveira (PR-SE), organizou um
encontro com o secretário adjunto executivo do Ministério da Fazenda, Diogo Oliveira, para discutir a revisão da cobrança
das alíquotas de PIS e COFINS no setor.
Em abril último, o presidente do Sindeprestem e da Asserttem, Vander Morales,
entregou ao parlamentar uma proposta
elaborada pelo departamento jurídico das
entidades referente a esta tributação.
Regulamentada pelas leis 10.637/2002
e 10.833/2003, que estabeleceram o regime
de não-cumulatividade, a cobrança do PIS /
COFINS aumentou de 0,65% para 1,65% e
de 3% para 7,6%, respectivamente. As lideranças querem a volta da cumulatividade,

PORTAL DO EMPREGO
Vagas de trabalho na web
O Sindeprestem e a Asserttem
disponibilizam, desde o mês de outubro, uma ferramenta para cadastro de currículos de trabalhadores

Divulgação

Alíquotas de PIS e COFINS
precisam de revisão

Lideranças empresariais
pedem revisão de tributos
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APROVADA A
CERTIDÃO DE DÉBITOS
TRABALHISTAS
Lei foi publicada dia 8 de julho no
Diário Oficial
A partir de agora, empresas interessadas em participar de licitações terão
obrigatoriamente de apresentar a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, de
acordo com a Lei 12.440, de 7 de julho
de 2011. A notícia foi publicada dia 8 de
julho, no Diário Oficial da União.
O texto altera a CLT e a Lei 8.666/1993,
de Licitações. O objetivo é que a certidão
funcione como mecanismo de coerção
para que as empresas cumpram as condenações trabalhistas.
Com a lei, empresas de prestação de
serviços para a administração pública
são obrigadas a comprovar que estão em
dia com dívidas trabalhistas. O atestado
será expedido pela Justiça do Trabalho
eletronicamente e sem custo, com validade para todos os estabelecimentos,
agências e filiais da empresa.

EQUIPAINDUSTRIA
DO PETRÓLEO E GÁS

Norma vigente desde 1943
pode ser alterada

Evento programado para 2012
revigora a região do ABC

O Supremo Tribunal Federal (STF)
resolveu exigir o cumprimento do inciso 21 do artigo 7º da Constituição federal, que garante aos trabalhadores um
aviso prévio proporcional ao tempo de
serviço na mesma empresa.
O aviso prévio proporcional é uma
proteção para os empregados na hora
da dispensa. O sistema brasileiro se ancora em quatro pilares: empregado dispensado sem justa causa tem direito a
30 dias de aviso prévio, recebe o saldo
dos recursos que acumulou no FGTS, a
indenização de 40% sobre esse saldo e
usufrui do seguro-desemprego.
A inclusão de mais dias no aviso aumentará essa proteção e, evidentemente, somará despesas na contratação de
empregados, convertendo-se em fator
de desestímulo à geração de empregos.

A Prefeitura de São Bernardo do Campo, em parceria com o Instituto de Tecnologia Aplicada a Energia e Sustentabilidade
Socioambiental (Itaesa), promoveu em 5 de
julho o coquetel de lançamento do Equipaindustria, evento que pretende inserir o
município e a região do Grande ABC na cadeia produtiva de petróleo e gás do Brasil.
O Equipaindustria será realizado de 10
a 13 de abril de 2012, em São Bernardo do
Campo (SP) e já movimenta a os setores
envolvidos. A projeção é de que sejam investidos R$ 224 milhões pelo governo nos
projetos de petróleo e gás na região. Para a
diretora regional do Sindeprestem, Maria
Olinda Longuini, a parceria trará vigor à
prestação de serviços. “Com o crescimento
dos negócios, a expectativa é de que sejam
criadas mais vagas de emprego, o que é
bom para empresas e trabalhadores”, afirma a diretora.

SINDICATO OFERECE DIFERENTES OPÇÕES NESTE MÊS
to. Universitários têm desconto de 50%
mediante apresentação da última mensalidade quitada. As inscrições podem
ser feitas no portal do Sindeprestem:
www.sindeprestem.com.br

USO EXCLUSIVO DO CORREIO

são: R$ 92 por participante de empresas
associadas; R$ 138 por participante de
empresas filiadas; R$ 184 por participante de empresas sindicalizadas; e R$ 230
para empresas não vinculadas ao sindica-
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O Sindeprestem oferece mensalmente diferentes opções de cursos de
aperfeiçoamento profissional para melhorar o desempenho no ambiente de
trabalho. Os valores para cada curso
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