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

MAIS UM ANO CHEGA AO FIM
Jantar de confraternização celebrou metas cumpridas

Os tempos da Jovem Guarda
foram lembrados durante o tradicional
jantar de confraternização do Sindeprestem e da Asserttem, realizado no dia 25
de novembro, no Espaço Rosa Rosarum,
em São Paulo. A atração musical da noite foi a cantora Wanderléa, que animou
os convidados com repertório composto
por clássicos dos anos 60.
Em seu discurso de boas-vindas,
o presidente Vander Morales lamen-

tou por a Prestação de Serviços Terceirizáveis e o Trabalho Temporário ainda
conviverem com desafios diários, lutando para serem reconhecidos como
propulsores da empregabilidade formal
no Brasil. “Enquanto deveríamos poder
trabalhar por uma política para o setor
de Serviços, ainda lutamos por um marco regulatório. Ser empreendedor no
Brasil é ser herói”, disse.
As realizações de 2011, como a

reforma da sede, modernização da
identidade visual do Sindeprestem e
maior participação institucional em
discussões pela evolução do setor foram relembradas durante o jantar, que
contou também com a participação da
Banda Sant’Anna. Ao final do evento,
o Sindeprestem presenteou os convidados com uma agenda e com a nova
edição da revista Presstem (nº. 43),
lançada naquela ocasião.

FEIRA DO EMPREGO NO ABC
4 mil candidatos e 3,5 vagas de trabalho
O Sindeprestem, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo da Prefeitura de São Bernardo
do Campo (SP), realizou no último dia
3, a 1ª Feira do Emprego no ABC. O
evento contou com a participação de
cerca de 4 mil pessoas e 14 agências de
emprego. As vagas ofertadas somaram
3,5 mil oportunidades.

A diretoria do Sindeprestem, surpresa com o resultado, já planeja para janeiro uma Feira do Emprego em Santos. “Os
moradores do ABC puderam se inscrever
em diversas vagas num mesmo lugar.
Pelo menos 30% dos candidatos cadastrados possivelmente serão recolocados
no mercado profissional”, disse Maria
Olinda Longuini, diretora do Sindeprestem no ABC.

Em 2011 a Feira do Emprego foi
realizada nos municípios de Suzano,
Americana, Botucatu e Sorocaba. Para
saber mais sobre a programação, entre
em contato pelo e-mail eventos@sinde
prestem.com.br
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FIM DE UM CICLO E NOVAS META
Concluímos

mais uma etapa.
Este foi um ano de grandes avanços,
no qual ampliamos nossa visibilidade
política, conquistamos ainda mais o reco
nhecimento da imprensa brasileira e
posicionamos a Terceirização e o Trabalho
Temporário no centro dos debates entre
autoridades, empresários e trabalhadores.
O Sindeprestem e a Asserttem são hoje a
principal voz do setor!
Fechamos 2011 com a certeza de ter
cumprido a missão que nos foi dada:
defendemos os interesses dos setores de
Prestação de Serviços Terceirizáveis e de
Trabalho Temporário, consolidamos nossa
imagem perante uma sociedade ávida
por avanços e lutamos pela união dos
empresários. Somos hoje mais de 34 mil
empresas em todo o Brasil, que empregam
2,6 milhões de trabalhadores formais, de
acordo com o mais recente levantamento
do Sindeprestem/Asserttem.
Estamos na vanguarda da moderni
zação das relações de trabalho no
Brasil e nos orgulhamos por sermos
reconhecidos como um setor que gera
empregos. Estudos oficiais do governo
nos inserem nos espaços mais elevados
da empregabilidade. A atividade cresceu
e tornou-se mais sólida. Abrimos novas
portas e ampliamos fronteiras.
Quero ressaltar ainda a união de nossa
categoria. Foi um ano de intensas discussões

em Brasília pela regulamentação da Ter
ceirização, que, aprovada, nos livraria das
amarras burocráticas e da permanente
insegurança jurídica. Lutamos pela atua
lização da Lei 6.019/74 que regula o
Trabalho Temporário para que mais jovens
possam ingressar no mercado profissional.
E colocamos em pauta políticas para pleno
emprego e diminuição dos impostos que
oneram, em cascata, os setores produtivos.
Fizemos a lição de casa. Cada inte
grante do nosso grupo desempenhou pa
pel protagonista em nossas lutas, seja na
Asserttem, no Sindeprestem, nas Diretorias
Regionais ou no ambiente interno das
empresas. Enfrentamos o desafio da crise
internacional e o impacto da falta de mão
de obra qualificada em praticamente todos
os setores. Buscamos alternativas, incen
tivamos a competitividade e valorizamos
ainda mais as boas práticas.
Por este motivo, convoco a todos para
enfrentarmos juntos os novos desafios que
se apresentarão a partir de janeiro de 2012.
Nosso objetivo é conscientizar políticos e
sociedade quanto aos benefícios do nosso
setor para a economia. Geramos empregos
e contribuímos para a formalização do mer
cado de trabalho. Com o marco regulatório
do nosso setor, todos ganharão. Precisamos
apenas de incentivo para continuar cres
cendo e multiplicando empregos e renda
em favor da sociedade.
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//Estamos na vanguarda da
modernização das relações de
trabalho no Brasil e nos orgulhamos
por sermos reconhecidos como um
setor que gera empregos. Estudos
oficiais do governo nos inserem
nos espaços mais elevados da
empregabilidade. A atividade cresceu e
tornou-se mais sólida. Abrimos novas
portas e ampliamos fronteiras. //

Vander Morales – Presidente do Sindeprestem e da Asserttem
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@VanderMorales
O Brasil lidera o ranking dos países
que mais utilizam redes sociais, o que
vem sendo feito com maior intensidade
por empresas de todo o mundo. Fique por
dentro das últimas notícias sobre o setor
de Prestação de Serviços Terceirizáveis
e de Trabalho Temporário. Acompanhe
o perfil do presidente Vander Morales:
www.twitter.com/VanderMorales
“Economia moderna exige especialização, produtividade e competitividade. Terceirização facilita estas metas.”
“Precisamos de eficiência nos
processos. Racionalização. Eficácia.
Decisões em nosso país são plenas
de burocracia.”
“Denúncias de corrupção anestesiam a sociedade. Violência e corrupção se tornaram coisas banais.
Lamentável.”
“Marco regulatório da Terceirização
não sai porque país ainda é influenciado por retrógrados e obsoletos.”
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APROVADO SUBSTITUTIVO AO PL 4.330
Terceirização permanece sem lei específica
A Comissão Especial sobre Trabalho Terceirizado aprovou em 23
de novembro, depois de algumas
audiências públicas na Câmara dos
Deputados, o relatório do deputado
Roberto Santiago (PV-SP) por 14 votos a dois. O texto segue agora para
a Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ).
De acordo com a proposta, as
prestadoras de serviços deverão ter

capital mínimo de acordo com o número de empregados. O cumprimento das
obrigações trabalhistas deverá ser fiscalizado pela empresa contratante, que
poderá exigir documentos que comprovem a não existência de débitos em
nome da prestadora. Se não fiscalizar,
ela será subsidiariamente responsável
pelo pagamento dos direitos garantidos aos trabalhadores.
Na opinião de Vander Morales, pre-

sidente do Sindeprestem e da Asserttem, restringir a locação de mão de
obra é um consenso. Uma lei que proíba esta prática já seria suficiente. “A
Terceirização de serviços se deu em
função da modernidade da economia,
da divisão do trabalho e da especialização. Portanto, ou o Brasil entra de
vez nessa tendência, ou não teremos
mais condições de concorrer no mercado global”, diz.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2012
Recolhimento deverá ser feito até 31 de janeiro
A Contribuição Sindical dos empregadores é calculada com base no
capital social da empresa e, de acordo com artigo 587 da CLT, recolhida
em guia própria a ser enviada pelo
Sindeprestem via Correios. Neste
ano, para facilitar o entendimento, o
boleto chegará para as empresas com
os valores do capital social e da con-

Linha

tribuição já preenchidos. O pagamento
deverá ser feito até 31 de janeiro.
No verso da ficha de compensação
será anexada a tabela contendo a alíquota correspondente a cada capital
social para conferência. Havendo qualquer disparidade, entre em contato com
o Departamento Financeiro do Sindeprestem para atualizar os dados e emi-

Classe de Capital
Social (R$)

Alíquota (%)

Parcela a
Adicionar (R$)

Contr. Mínima

75,66

01

De 0,01 a 9.457,00

02

De 9.457,01 a 17.911,00

0,8%

-

03

De 17.911,01 a 195.160,00

0,2%

107,47

04

De 195.160,01 a 19.516.677,00

0,1%

302,63

05

De 19.516.677,01 a 104.088.954,00

0,02%

15.915,97

06

De 104.088.954,01 em diante

Contr. Máxima

36.733,76

tir uma nova guia. Caso a empresa não
receba o boleto, poderá imprimi-lo no
site www.sindeprestem.com.br.
Mais informações por meio
do e-mail financeiro@sindepres
tem.com.br
ou
pelo
telefone:
(11) 3215-8250.
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DE OLHO NA COPA 2014
SP terá impacto de R$ 12 bilhões com o Mundial

Sindicatos firmam novo acordo tripartite com SRTE/SP
Um novo acordo foi firmado pelo Sindeprestem e Sindeepres, sindicato
laboral correspondente da categoria, com a Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego de São Paulo (SRTE-SP) pela inclusão de pessoas com
deficiência (PcDs) no mercado profissional.
O acordo prorroga o prazo, a partir do momento da adesão por parte das
empresas, para o cumprimento gradativo da lei de cotas, que deverá ser de
100% até 31 de dezembro de 2013. Intenção é minimizar a ocorrência de
autuações e multas, incentivando a prática da lei.
No momento da adesão ao acordo, 40% das vagas destinadas às pessoas
com deficiência deverão ser preenchidas. Para tirar dúvidas ou assinar o termo
de adesão, entre em contato com o Departamento Jurídico do Sindeprestem no
número 0800 701 24 49 ou e-mail juridico@sindeprestem.com.br

USO EXCLUSIVO DO CORREIO

[ ] FALECIDO		
[ ] mudou-se		

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

A previsão da Asserttem, em parceria
com o Sindeprestem, para o final do ano
se manteve em 147 mil vagas em todo o
Brasil, mas o percentual de contratos com
chance de efetivação antes estimado em
29% pela entidade foi revisto para 20%,
o que significa possibilidade de emprego
formal e efetivo para quase 30 mil pessoas.
O reposicionamento dos dados foi feito pelo
Instituto de Pesquisa Manager (Ipema).
Com a divulgação da informação,
veículos jornalísticos de todo o país como
Folha de S.Paulo, Estado de Minas, Gazeta
do Povo e TV Bandeirantes, interessaramse em repercutir a notícia.

INCLUSÃO DE PCDs

[ ] ENDEREÇO INSUFICIENTE			
[ ] DESCONHECIDO			

COM A BOCA
NA MÍDIA

No calendário final dos jogos
anunciado pela FIFA, São Paulo abrigará
seis partidas da Copa, incluindo a abertura
e uma semifinal. Segundo a pesquisa, o
movimento de recursos na cidade devido
ao Mundial será 30% superior ao do Rio
de Janeiro, que abrigará a final dos jogos,
além da maioria das partidas. Os cariocas
terão um fluxo de recursos e investimentos
de, no máximo, de R$ 9 bilhões.

[ ] AUSENTE
[ ] RECUSADO

Estudo realizado pela consultoria
SportBusiness, de Londres, indica que a
capital paulista será a grande beneficiada
durante a Copa do Mundo de 2014.
No total, entre investimentos para o
evento, serviços prestados e gastos de
torcedores, o impacto econômico será
em torno de R$ 12 bilhões. O montante
inclui verba para a construção de hotéis,
estádios e publicidade.
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