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Convidados dançam ao som de Paula Lima

SETOR COMEMORA AVANÇOS DE 2010
Jantar de confraternização reúne empresários e parlamentares
Para celebrar

o término
de mais um ano de realizações, o
Sindeprestem promoveu no último dia
26 seu jantar no Espaço Rosa Rosarum,
em São Paulo. Ao som da cantora Paula
Lima e da banda Sant´anna, todos os

presentes puderam se confraternizar e
comemorar o cumprimento de mais uma
etapa de trabalho.
O presidente do Sindeprestem e
da Asserttem, Vander Morales, deu
um panorama do caminho percorrido.
“A atividade cresceu, tornou-se mais
sólida e consciente de seu papel junto
à empregabilidade da nação brasileira.
Ampliamos nossa visibilidade pública
e nos tornamos a principal voz do setor
de Prestação de Serviços Terceirizáveis
e de Trabalho Temporário, o que muito
nos orgulha”.
O Prêmio Personalidade Política
2010, homenagem aos parlamentares

Deputado José Anibal recebe
Prêmio Personalidade Política

REPRESENTATIVIDADE
É DO SINDEEPRES
Tribunal Superior do Trabalho
decide que a representatividade das
funções de portaria e controle de
acesso é do Sindeepres. A palavra

final da mais alta Corte do Trabalho
é definitiva, está em vigor e tem que
ser cumprida à risca por todos os
associados do Sindeprestem. Pág. 03

com atuação voltada para o cresci
mento da empregabilidade formal e
modernização das relações capitaltrabalho no Brasil, foi entregue aos
deputados federais Arnaldo Faria de
Sá, José Aníbal, Milton Monti e Pedro
Fernandes.
Tradicional no setor, o Prêmio Top
da Terceirização foi outorgado pe
lo presidente do Sindeprestem e da
Asserttem àqueles que há tempos es
tão envolvidos com a causa da Ter
ceirização: Aldo de Ávila Junior, presi
dente do SEAC-SP; Genival Beserra
Leite, presidente do Sindeepres; e José
Adir Loyola, presidente do Sesvesp.

CURSOS À DISTÂNCIA
Aprendizagem eficiente é pos
sível com a utilização de novas
tecnologias. Pág 04

CâNDIDO VACCAREZZA
Líder do governo na Câmara de
fende marco regulatório para o
setor de serviços. Pág. 04
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carta do presidente

AVANÇOS NO
RUMO DO AMANHÃ
Chegamos

ao final de mais
um ano. Tenho a grata satisfação de
anunciar que a nossa jornada, apesar
de obstáculos e percalços que ainda
impedem os nossos setores de pleno
e saudável desenvolvimento, foi co
roada de êxitos. Ressalto Unidade em
nossa Casa. Forjada nos valores do
compromisso, da confiança, da so
lidariedade e da crença nos horizontes
do amanhã.
Vimos os nossos esforços reconhe
cidos e valorizados. Abrimos as portas
do universo institucional e político, de
ba
tendo, analisando, acompanhando
e monitorando pautas convergentes e
divergentes em torno da Terceirização
e do Trabalho Temporário. Sobre este,
destaco sua atualização pela quebra de
barreiras burocráticas que impediam
a fluidez de processos e sistemas.
Sobre os serviços terceirizados, lem
bro os compromissos de grandes lide
ranças políticas com o Projeto para
regulamentação do setor, enfatizando
o nosso papel na coordenação do foro
de debates.
Ampliamos nossa visibilidade pú
blica, eis que passamos a ser a principal
fonte do espectro da Terceirização e do

Trabalho Temporário para os meios de
comunicação, tanto impressos quanto
eletrônicos. Assumimos a posição de voz
mais destacada! A propósito, instalamos
o maior banco de dados do Brasil sobre
essas áreas.
No plano interno, ampliamos as
fron
teiras por meio de novos Portais
que disponibilizam candidatos para
todas as empresas dos nossos setores.
O meu reconhecimento e a minha grati
dão a ca
da associado, particularmente
aos protagonistas que nos ajudaram a
aplainar os caminhos percorridos.
Felicito cada companheiro pelos
avan
ços conquistados. E, ao mesmo
tem
po, convoco-os para os novos de
sa
fios que nos esperam. Preparemonos para as novas lutas sob o signo
da União e da Integração de Forças.
Preparemo-nos para abrir as portas
do amanhã com entusiasmo, energia,
confiança nos nossos potenciais e,
sobretudo, esperança de que, em breve,
conquistaremos a regulamentação do
nosso setor!
Se alcançarmos o pedestal da liber
dade e condições para o pleno desen
volvimento de nossas atividades, nada
nos impedirá de levantar a bandeira de
eixo fundamental do emprego no Brasil.
Desejo a todos um Natal pleno de Paz
e Harmonia!
E faço votos para que 2011 seja o
ano da grande ponte que nos levará ao
futuro! A um brilhante futuro!

// Preparemo-nos para abrir as portas
do amanhã com entusiasmo, energia,
Bruno Leite

confiança nos nossos potenciais e, sobretudo,
esperança de que, em breve, conquistaremos
a regulamentação do nosso setor!
Vander Morales – Presidente do
Sindeprestem e da Asserttem

CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL 2011
Recolhimento até o final de janeiro
A Contribuição Sindical dos em
pregadores é calculada com base no
capital social da empresa e, de acordo
com o artigo 587 da CLT, recolhida em
guia própria, enviada pelo sindicato,
ou através de seu site. Para o exercício
do próximo ano, o recolhimento de
verá ser efetuado até o dia 31 de
janeiro de 2011.
O boleto bancário para recolher
a Contribuição Sindical Patronal do
próximo ano será encaminhado via
correio pelo Sindicato. Caso a empresa
não o receba, poderá emiti-lo por meio
do site www.sindeprestem.com.br.
Basta clicar no ícone GUIA SINDICAL,
que está no menu do lado esquerdo da
página inicial.
As empresas que iniciaram as suas
atividades em 2010 deverão calcular
a Contribuição Sindical proporcio
nalmente ao número de meses res
tantes para o término do exercício.
Mais informações podem ser obtidas
por meio do e-mail financeiro@
sindeprestem.com.br ou pelo telefone:
(11) 3215-8250.
expediente
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TST DÁ PALAVRA FINAL:

SINDEEPRES TEM A REPRESENTATIVIDADE
Funções de portaria e controle de acesso permanecem no Sindicato

Bruno Leite

FIQUE ATENTO

Da esquerda para direita: Aparecido Inácio, Genival Beserra,
Vander Morales, Zilmara de Alencar e Almir Pazzianotto

A representatividade

das
funções de portaria e controle de acesso é
do Sindeepres. E não cabe mais qualquer
recurso. A decisão está em pleno vigor.
Esta é a síntese do recurso despachado
pela mais alta Corte do Trabalho, o
Tribunal Superior do Trabalho (TST),
e foi objeto de clara exposição feita
dia 29 de novembro último, em evento
promovido pelo Sindeprestem em par
ceria com o sindicato laboral.
A secretária de Relações do Tra
balho do Ministério do Trabalho, Zil
ma
ra David de Alencar, ressaltou que
to
da e qualquer dúvida sobre repre
sentatividade precisa ter como base o
que estabelece a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT). “A preponderância
de uma categoria deve nortear o
enquadramento”, enfatizou.
Desse modo, o Tribunal Superior
do Trabalho estabelece, de maneira
ter
minativa, que os trabalhadores
que exercem as funções de portaria e
controladoria de acesso nas empresas
de prestação de serviços a terceiros,
colocação e administração de mãode-obra e trabalho temporário são
representados pelo Sindeepres.
“Com a decisão tomada pelo TST, fica
clara a posição a ser cumprida à risca por
todos os associados do Sindeprestem”,
afirmou Vander Morales, presidente
da entidade e também da Asserttem.
Genival Beserra Leite, presidente do

Sindeepres, destacou a importância do
esclarecimento da representatividade.
“Os empresários já são prejudicados
pela falta de regulamentação para a
Terceirização e não podem ter mais um
obstáculo para enfrentar”.
Ex-presidente do TST, Almir Pazzia
notto Pinto, que foi também ministro
do Trabalho, esclareceu os aspectos ju
rídicos inerentes à organização sindical
e à questão da representatividade do
setor de portaria e controle de acesso por
meio da leitura dos acórdãos expedidos
pelo Poder Judiciário. Lembrou que a
ministra Maria de Assis Calsing, que
relatou o último acórdão publicado,
concluiu que o Sindeepres tinha que
manter a sua representatividade sobre as
funções de portaria e controle de acesso.
Aparecido Inácio, advogado e mem
bro do departamento jurídico do Sin
deepres, explicou que a entidade já ob
teve várias decisões a seu favor quando
outros sindicatos tentaram representar
as funções de portaria e controlador
de acesso. “No Brasil, a legislação
permite só a representatividade de uma
categoria, não de uma função”.
O enquadramento no sindicato cor
res
pondente deve ser feito de acordo
com as atividades desempenhadas pela
empresa e que constam de seu contrato
social e enquadramento no CNAE.
A preponderância de uma categoria
norteia este enquadramento.

Para melhor entendimento é importante
ler a conclusão do parecer de um dos mais
qualificados mestres e consultores do Direito
de Trabalho, Amauri Mascaro Nascimento,
da Universidade de São Paulo.
• As funções de porteiro, controlador
de acesso e fiscal de piso não estão en
quadradas exclusivamente e de antemão
nos ramos de asseio, conservação e
limpeza. Esse enquadramento somente
ocorrerá nos casos em que a atividade
preponderante da empresa empregadora
seja efetivamente a de asseio, con
servação e limpeza.
• A prática de mercado vem demonstrando
que as funções citadas, por sua própria
natureza, são prepon
derantemente mãode-obra terceirizada, logo, pertencentes
ex
clusivamente à categoria profissional
representada pelo Sindeepres.
• Destaque-se, ainda, que cartilhas de
orientação expedidas pelo MTE, de função
eminentemente informativa, não possuem
natureza normativa, pois essa autoridade
administrativa não tem mais a incumbência
de interferir e organizar o modelo sindical
brasileiro, estabelecendo o enquadramento
das categorias profissionais e econômicas,
muito menos pela via de material mera
mente informativo. Assim, afigura-se
equivocado tomar por fundamento de
decisões judiciais tais cartilhas.
• Pode-se afirmar inexistir conflito de
representação entre o Sindeepres e
Siemaco/SP no que tange aos porteiros,
controladores de acesso e fiscais de
piso, posto que referidos trabalhadores
já são legitimamente representados pelo
Sindeepres.
• A alteração estatutária promovida
pe
lo Siemaco/SP não significou des
membramento da base de represen
tação
do Sindeepres, sendo, portanto, nula de
pleno direito, pois foi uma especificação
de ofícios e profissões compreendidos
na categoria profissional operada de
modo unilateral e que invadiu a base de
representação de outro sindicato pro
fissional regularmente constituído e re
gis
trado, o que violou frontalmente o
princípio da unicidade sindical.
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HOMENAGEM A CÂNDIDO VACCAREZZA
Deputado defende regulamentação

Reconhecidos como as principais fontes de
notícias para a imprensa sobre Terceirização
e Trabalho Temporário, o Sindeprestem e a
Asserttem estão sempre presentes nos mais
importantes veículos do país, entre eles os
jornais O Estado de S.Paulo, Diário de São Paulo,
Folha de S. Paulo e O Globo. Na mídia eletrônica
foram notícia na Globo News, na Rede Record e
no SBT, bem como na Rádio Band News FM. Em
novembro, a previsão de vagas temporárias para
o final do ano, a constatação de que algumas
ainda não foram preenchidas, o crescimento do
setor de serviços e o artigo de Vander Morales
sobre a geração “nem nem” foram os temas que
despertaram maior interesse.

USO EXCLUSIVO DO CORREIO

A programação de cursos à distância do Sindeprestem, iniciada
em 1º de dezembro, teve como primeiro tema a elaboração de
contratos. Ministrado pelo advogado João Cordeiro, o curso foi
transmitido em tempo real para o bairro da Lapa, na capital, e para
as cidades de Americana, Guarulhos e Mogi das Cruzes (SP).
Nessas localidades, um telão reproduziu simultaneamente a
imagem e o áudio do palestrante. Por meio de um chat online os
participantes interagiram com o advogado enviando mensagens
de texto, com perguntas.
Regina de Souza, diretora de Formação e Eventos do
Sindeprestem, definiu a iniciativa como inovadora. “Temos
como missão oferecer aos associados e seus funcionários
atualização e qualificação profissional da melhor qualidade”.
Quem acompanhou, aprovou. É o caso de Leda de Paiva Lima,
que atua na área de Recursos Humanos. “O mundo mudou,
precisamos aderir às novas tecnologias”, afirmou.

Associação e Sindicato presentes
na imprensa

[ ] FALECIDO		
[ ] mudou-se		

Interatividade para
aprendizagem eficiente

O SETOR NA MÍDIA

[ ] ENDEREÇO INSUFICIENTE			
[ ] DESCONHECIDO			

cursos a distância

[ ] AUSENTE
[ ] RECUSADO

Bruno Leite

O deputado federal Cândido Vaccarezza fez questão de relembrar o compromisso assumido
com o setor de Terceirização para a regulamentação da atividade ao receber o Prêmio
Personalidade Política 2010. O líder do governo na Câmara dos Deputados foi homenageado
pelo Sindeprestem e pela Asserttem no último dia 06, no Circolo Italiano, em São Paulo.
Em seu discurso de agradecimento, Vaccarezza afirmou que no Brasil há milhares de leis
obsoletas, o que é inaceitável num país que tem capacidade para ser potência mundial. “No
caso do setor de serviços precisamos de um marco regulatório, pois há uma lacuna prejudicial
aos empresários e trabalhadores”, ressaltou, comprometendo-se em defender a regulamentação
da Terceirização.

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