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

TERCEIRIZAÇÃO EM DEBATE
Em seminário, crítica a empresas fantasmas e defesa de lei específica

Diante de representantes dos
Poderes Legislativo e Judiciário, dos
em
presários e dos trabalhadores, o
presidente Vander Morales, do Sindeprestem e da Asserttem, esteve no seminário Terceirização em debate: a regulamentação necessária, promovido pelo
Sindeepres, no último dia 25 de julho,
em São Paulo.
Morales destacou a importância do
setor para a empregabilidade formal e
consequente desenvolvimento da economia. Criticou, assim como os demais
palestrantes, a falta de transparência e
de idoneidade da prestação de serviços
nos órgãos públicos, onde o que determina uma licitação é o menor preço.
Para coibir a concorrência desleal no
setor e a atuação de empresas fantasmas,
que prejudicam trabalhadores, o Sindeprestem luta por uma lei específica para
a Terceirização. Porém, as divergências
em torno do que seria a regulamenta-

Vander Morales mostra que Terceirização significa emprego formal e economia desenvolvida

ção ideal perduram. Responsabilidade
solidária ou subsidiária e prestação de
serviços nas atividades-fim continuam
polêmicas e sem acordo.
O deputado federal e líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza,

lamentou o fato de o assunto não estar
dentre as prioridades do governo neste
ano. “É uma discussão que ultrapassa a
esfera trabalhista. A mobilização do setor é importante. Chegou o momento de
decidir”, disse Vaccarezza.

CONGRESSO LATINO AMERICANO
DISCUTIRÁ MUDANÇAS NO SETOR
A cidade de São Paulo receberá,
nos dias 6 e 7 de outubro, o 10º Congresso Latino Americano de Empresas
de Trabalho Temporário e Terceirização, realizado simultaneamente ao 5º
Congresso Nacional das Empresas de

Trabalho Temporário e de Serviços Terceirizáveis, no Hotel Novotel São Paulo
Jaraguá Convention.
Na programação, temas como “Ser
Empreendedor em Tempo de Mudanças”,
“O Governo na sua Empresa” e “Mega

Eventos Esportivos”. Alguns painéis
terão a participação de representantes
da Argentina, Chile, Colômbia, Peru e
Uruguai. Para saber mais sobre o evento e realizar sua inscrição, acesse www.
sindeprestem.com.br/conett2011.
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POR UMA VISÃO
GLOBAL DA ECONOMIA
A desoneração da folha de
pagamentos a alguns setores industriais,
anunciada pelo governo federal em princípios deste mês, e que será acompanhada de incentivos ao investimento, à inovação e à exportação, pretende, segundo
justificaram as autoridades econômicas,
melhorar o padrão de competitividade
de segmentos castigados frente ao mercado mundial, como calçados, têxteis,
móveis e tecnologia da informação.
Mas o receituário adotado para atenuar os efeitos da concorrência externa
sobre a indústria brasileira optou por
remédios tópicos, que apenas aliviam
alguns sintomas, ministrados em conta-gotas e sem capacidade de combater o
foco principal da doença: a falta de competitividade da economia brasileira em
seu conjunto, onerada por elevada carga tributária, pelos juros estratosféricos,
pela ausência de infraestrutura em logística e falta de mão de obra qualificada.
Ao privilegiar poucos segmentos, o
governo perdeu, uma vez mais, grande
oportunidade para fincar as bases de
uma política de incentivo ao crescimento de longo prazo, observando-se a globalidade do sistema, ou seja, a articulação e interdependência existente entre
Serviços, Indústria e Comércio. Nos últi-

mos 40 anos, o setor de Serviços iniciou
uma trajetória ascendente na economia.
Provocou, paulatinamente, forte impacto sobre os dados macroeconômicos,
principalmente pela geração de empregos e participação no PIB (Produto Interno Bruto), áreas em que alcança hoje patamares próximos dos 70%. A Indústria,
por sua vez, que respondia por 35,9% do
PIB em meados da década de 1980, viu
essa participação decrescer para 25,4%
em 2009 e, agora em 2011, para 15,8%,
conforme projeções da Confederação
Nacional da Indústria (CNI).
Os Serviços, em contrapartida, expandem ano a ano sua atuação, absorvem toda a massa de trabalhadores que
está na base da pirâmide social e representam a principal fonte de empregabilidade do País. E dentro de Serviços, a
Terceirização e o Trabalho Temporário
surgem como porta de entrada ao emprego formal, seja de jovens, desempregados, donas de casa, trabalhadores especializados ou aposentados. Entretanto, a
carga tributária onera em mais de 70% a
atividade, e parece não haver jeito de as
autoridades ampliarem um pouco mais
o olhar para o dia a dia da economia brasileira, percebendo que nosso segmento
é um gigante que anda com o freio de
mão puxado, com o seu andar comprometido pela falta de uma perspectiva
mais global de parte daqueles que detêm
o poder decisório e a função de pensar o
Brasil estrategicamente.

// Ao privilegiar poucos
segmentos, o governo
perdeu, uma vez mais, grande
oportunidade para fincar as bases
de uma política de incentivo ao

crescimento de longo prazo //
Vander Morales – Presidente do Sindeprestem e da Asserttem

PRESIDÊNCIA
NO TWITTER
Acompanhe
@VanderMorales
O presidente do Sindeprestem e
da Asserttem, Vander Morales, publica no Twitter suas impressões sobre o noticiário e os assuntos de interesse do setor. Destaque para a luta
por mudanças na legislação e por redução de impostos, e oportunidades
de negócios.
Acesse www.twitter.com/VanderMorales. Os mais recentes tweets
foram:
“Plano Brasil Melhor sobrecarregará ainda mais o Judiciário. Vão se
multiplicar os pedidos de isonomia
entre os segmentos.”
“Terceirização na pauta do TST.
Pela 1ª vez na história o órgão fará
uma audiência pública. Será nos
dias 4 e 5 de outubro”
“Evitar a generalização. Na terceirização, como em qq setor, existem os
bons e maus empresários. Não à precarização e ao preço inexequível!”.
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DIÁLOGO COM A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
Vander Morales leva informações e dados a encontro da ABRH-BA em Salvador
O tema “A Modernização da Lei
do Trabalho Temporário e a Regulamentação da Terceirização no Brasil” foi apresentado pelo presidente
do Sindeprestem e da Asserttem,
Vander Morales, no dia 28 de julho,
no “Happy Business ABRH-BA”, em
Salvador (BA). É um encontro periódico entre a diretoria da Associação
e empresários de diferentes setores
para a troca de ideias e conhecimento num ambiente descontraído,

INCLUSÃO SOCIAL
Empresários,
trabalhadores e governo
juntos pela causa
No último dia 4, o Sindeprestem promoveu um encontro em sua
sede, em São Paulo, entre empresários, representantes da Secretaria
do Emprego e Relações do Trabalho
(SERT-SP) e dos trabalhadores, o
Sindeepres, para tratar da inclusão
de pessoas com deficiência no mercado de trabalho – a Lei de Cotas.
Em discussão, a renovação de
um acordo tripartite.
Segundo o diretor jurídico do
Sindeprestem, Jacob Luiz Magnus,
uma proposta será apresentada à
SERT-SP, manifestando o interesse
das empresas de prestação de serviços terceirizáveis em preencher as
vagas destinadas às pessoas com deficiência em até dois anos. “O setor
tem dificuldade para contratar esta
mão de obra”, explica Magnus.
O Sindeprestem ofereceu curso
de formação, concluído em abril, inteiramente gratuito, a cerca de trinta
alunos com algum tipo de deficiência. Foram ensinadas atividades rotineiras da área administrativa, como
o preenchimento de documentos, e
noções básicas de informática.

longe do dia-a-dia das empresas.
Em sua apresentação, Morales enfatizou que é preciso modernizar a legislação e preencher o intolerável vácuo jurídico com o qual convivem os serviços
especializados. “O Sindeprestem e a Asserttem são referência quando o assunto
é Terceirização ou Trabalho Temporário.
Estaremos sempre dispostos a levar informação e dados que demonstrem a
abrangência e a importância do setor
para a economia”, disse.

Vander Morales: modernizar a Lei do
Trabalho Temporário e regulamentar
a Terceirização

SINDEPRESTEM NO EVENTO
DO MERCADO DE LIMPEZA
O Sindeprestem esteve no 23º Congresso Higicon, uma realização da Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional, de 3 a 5 de agosto, em
São Paulo. Paralelamente, a 21ª Higiexpo, Feira de Produtos e Serviços do segmento, reuniu expositores nacionais e
estrangeiros.

REVISTA PRESSTEM
Edição de setembro
em produção
A próxima edição da revista Presstem
Serviços será distribuída em setembro,
pouco antes da realização do 10º Congresso Latino Americano de Empresas
de Trabalho Temporário e Terceirização,
destaque de capa ao lado de matéria especial sobre a prestação de serviços especializados na zona rural. A 5ª Pesquisa
Setorial será apresentada, bem como resultados do levantamento sobre oportunidades durante a Copa do Mundo 2014.
E mais: entrevista com o deputado
Sandro Mabel (PR-GO) sobre a regulamentação da Terceirização; entrevista
com o deputado Laércio Oliveira (PR-SE) sobre tributos; e matéria especial
sobre a participação da mulher no mercado de trabalho.

A regulamentação da atividade e a
volta da cumulatividade para cobrança de PIS / Cofins foram lembradas por
Vander Morales durante sua palestra. “O
setor de serviços sofre com uma carga tributária excessiva, injusta e distorcida. Tal
situação não pode mais continuar”, reivindicou o presidente do Sindeprestem.
cursos

EM BUSCA DE
APRIMORAMENTO
A cada mês, a Diretoria de Formação e Eventos do Sindeprestem
prepara e oferece grade diversificada
de conteúdos para atender às necessidades das empresas, em constante
busca por aprimoramento de suas
equipes. Os valores para cada módulo 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 sindicato.
Universitários têm desconto de 50%
mediante apresentação da última
mensalidade quitada. As inscrições
podem ser feitas no portal do Sindeprestem: www.sindeprestem.com.br
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CONTATO COM INDÚSTRIA
DE AUTOMÓVEIS E AVIÕES
da entidade, Reinaldo Finocchiaro.
Para Sérgio Silas Gallati, diretor regional do Sindeprestem no Vale do Paraíba,
foi importante inserir a entidade na Feissecre para criar uma aproximação maior
com as empresas da região que demandam mão de obra das categorias representadas pelo Sindeprestem.

[ ] FALECIDO		
[ ] mudou-se		

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

A 14ª Feira de Tecnologia Industrial
de São José dos Campos (Feissecre), realizada de 27 a 29 de julho, tem como
público-alvo grandes empresas da indústria aeronáutica e automobilística. O
Sindeprestem participou da feira com um
estande e também com a apresentação de
uma palestra feita pelo consultor jurídico

Foi realizado de 9 a 12 de agosto
o 3º Encontro das Indústrias em Suzano, com mais de cem expositores,
para apresentar toda a capacidade do
parque industrial e de serviços oferecidos na região e fomentar o desenvolvimento socioeconômico.
O consultor jurídico do Sindeprestem, Dráusio Rangel, proferiu palestra sobre os “Benefícios da Terceirização de Serviços” onde apontou-a
como ferramenta estratégica para as
empresas e destacou a urgência por
regulamentá-la. Comentou também
os debates em torno do tema que têm
acontecido em Brasília. Cláudio Donizete, diretor regional do Sindeprestem no Alto Tietê, esteve presente.
A cidade de Suzano conta com um
parque industrial de peso, que pode
ser incrementado com a chegada do
trecho leste do Rodoanel, o que ampliará o acesso ao município e a distribuição da produção.

USO EXCLUSIVO DO CORREIO

lamento em andamento poderão ser
incluídos no programa e ter desta
maneira os juros amortizados.
As multas podem ser reduzidas
em 75% ou 50%, com 100% de desconto dos juros de mora, dependendo se pagas à vista ou parceladas.
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo
Departamento Jurídico do Sindeprestem, no número 0800 701 24 79 ou
por e-mail: juridico@sindeprestem.
com.br

[ ] ENDEREÇO INSUFICIENTE			
[ ] DESCONHECIDO			

Impresso
Especial
O prazo para formalizar o pedido
de adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), da Prefeitura de São Paulo, termina em 19 de
agosto, para inclusão de saldo decorrente do Parcelamento Administrativo
de Débitos Tributários (PAT), e em 31
de agosto para as demais pendências.
Débitos tributários e não tributários, constituídos ou não, inclusive
os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, e saldos de parce-

EM SUZANO,
PALESTRA SOBRE
BENEFÍCIOS DA
TERCEIRIZAÇÃO
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[ ] RECUSADO
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