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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

SINDEPRESTEM PELA
GERAÇÃO DE EMPREGOS
Parcerias regionais buscam apoio para projetos de capacitação
Visto como um problema grave
pela maioria dos empresários, a escassez
de mão de obra tem afetado quase todas
as regiões do país. Com o objetivo de
criar soluções para os efeitos da crise no
emprego, o Sindeprestem vem buscando, por meio de suas unidades regionais,
a formação de parcerias com empresas
e órgãos públicos nas diversas cidades
onde tem representação.
“Estamos empenhados na união
dos empresários junto às autoridades
locais para a realização de eventos re-

lacionados à empregabilidade”, afirma
Nilza Tavoloni, diretora de Regionais
do Sindeprestem.
No primeiro trimestre do ano, segundo ela, a entidade já realizou várias
reuniões no interior de São Paulo para
definir estratégias de ação, a exemplo de
Suzano, Mogi das Cruzes e Americana.
A diretoria de Formação, liderada por
Regina de Souza, também faz parte do
processo de criação de parcerias, contribuindo com sua experiência na realização de eventos e cursos.

Nilza Tavolini e Regina de Souza, empenho para
reduzir crise de trabalhadores especializados

EMPRESÁRIOS DEBATEM PRIORIDADES NO RIO DE JANEIRO
Divulgação

Objetivo foi promover a união do setor de serviços

Márcia mostrou resultados

No dia 17 de março foi realizado
no Rio de Janeiro encontro promovido
pela Asserttem para discutir ações estratégicas do setor de prestação de serviços especializados no estado, com
vista à realização da Copa do Mundo
de 2014 e dos Jogos Olímpicos em
2016. Augusto Lima, chefe do Setor de
Fiscalização do Município do Rio de
Janeiro esteve presente.
De acordo com a diretora regional

da Asserttem no Rio de Janeiro, Márcia Costantini, empresas não associadas à entidade também participaram
e puderam conhecer um pouco mais
sobre o trabalho de representatividade desenvolvido pela Entidade e
o Sindicato em todo o país. “Apresentamos pesquisas recentes, projetos em andamento no Congresso e
resultados obtidos nos últimos anos
de luta.”

PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA TEM CURSO

NOVA REGIONAL
EM BRASÍLIA

CARTILHA ORIENTA
PROFISSIONAIS

Projeto do Sindicato está inserindo
essas pessoas no mercado. Ideia é
encaminhá-las às empresas durante
o Curso. Pág 03.

Mara Bonafe é a nova diretora
regional da Asserttem no Distrito
Federal, região com grande potencial
para empresas do setor. Pág 03.

Sindeprestem e Asserttem terão
50 mil exemplares do guia para
distribuir aos candidatos a empregos
oferecidos pelo setor. Pág 04.
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carta do presidente

A CONSTRUÇÃO DO FUTURO
Neste primeiro trimestre do go
verno Dilma Rousseff pudemos constatar
vontade política e determinação geren
cial para enfrentar e eliminar os entraves
que, apesar de o Brasil ter alcançado a
posição de 7ª. maior economia mundial,
ainda nos colocam em vulnerabilidade.
Não será fácil. Reformas política, fiscal,
tributária, trabalhista; investimentos
em infraestrutura; baixa produtividade;
questões crônicas na saúde e educação
– tudo isto é Custo Brasil que terá de
ser enfrentado se não quisermos ser
ultrapassados por nossos concorrentes
internacionais.
Para ficar apenas no exemplo da edu
cação, basta lembrar que rigorosamente
todos os nossos competidores já fizeram
sua lição de casa, que não somente lhes
garante contar com recursos humanos
de qualidade como lhes permite posição
de vanguarda em pesquisa de ponta e
alta tecnologia.
Não é o nosso caso. Ocupamos a 53ª.
posição entre 65 países pesquisados no
Programa Internacional de Avaliação
de Alunos (PISA). E ficamos de fora da
recente pesquisa que identifica as 100
universidades de excelência no mundo
atual. Trafegando nessa contramão his
tórica, vamos continuar exportando pro
dutos primários e criando empregos nos
países que já despertaram para o futuro,
no qual a informação e sua base – a edu
cação – são cada vez mais imperiosas.
Os indicadores mostram como é ur
gente o Brasil enfrentar logo a questão
educacional. Uma face cabe ao governo
lapidar: a qualidade da educação básica
de nossa população, sem a
qual continuaremos a
fazer parte de um la
mentável ranking – o de
país que produz milhões
de analfabetos funcionais
quase na mesma medida em

que aumenta a quantidade de indivíduos
nas escolas.
Consequência perversa: carência de
mão de obra capacitada. Multiplicar es
colas de qualificação técnica é uma das
mais relevantes tarefas deste governo. Mas
não é tudo. Há um papel para a iniciativa
privada. Refiro-me ao aperfeiçoamento
e criação de instituições que empresas,
entidades e empreendedores de visão
já utilizam para treinar, capacitar, qua
lificar e – fundamental para nosso setor
de pres
tação de serviços – especializar
trabalhadores.
Para nossa atividade, porém, o
principal é a necessidade de o Brasil
modernizar a ultrapassada legislação
do Trabalho Temporário e, sobretudo,
preencher o intolerável vácuo jurídico
com o qual convive a Terceirização. O
Sindeprestem e Asserttem assumiram a
vanguarda na defesa dessas teses.
Vamos aprofundar as ações que já
percorremos, em tarefa de convencimen
to não só de autoridades e formadores
de opinião, mas também da sociedade
bra
sileira. Mui
to do nosso empenho
já surte resultados. Somos hoje reco
nhecidos como representantes de ati
vidades sé
rias, que ampliam vagas
no mer
cado, modernizam as relações
de trabalho e abrem oportunidades a
número crescente de trabalhadores,
sem precarizar sua condição.
Mas é necessário mais para que, uni
dos, municiemos os argumentos de nossos
aliados, contribuindo, também, para abrir
diálogo com quem ainda se considera
antagonista de nossas atividades – não
raro porque lhe falta a correta informação
sobre os benefícios da Terceirização e
do Trabalho Temporário, que, quando
exercidas com seriedade, eficiência e
eficácia, aproximam a nossa realidade
dos avanços que assistimos nas mais
adiantadas sociedades contemporâneas.

// Nossa missão é colaborar para redução do

Custo Brasil e persistir nas lutas que fizeram o
Trabalho Temporário e a Terceirização atividades
respeitadas no país
Vander Morales – Presidente do
Sindeprestem e da Asserttem

PRESIDÊNCIA
NO TWITTER
Rede social repercute
notícias sobre o setor
As redes sociais são mais do que
ferramentas para conectar pessoas
com os mesmos interesses. Possibilitam, acima de tudo, a interação e
a troca de ideias num ambiente totalmente democrático.
Para estar em contato com os
interessados em saber o quê pensa o setor de Prestação de Serviços
Terceirizáveis e de Trabalho Temporário, o presidente Vander Morales atualiza diariamente a sua página no Twitter (www.twitter.com/
vandermorales), com comentários
relacionados à economia e ao setor. Confira abaixo uma das postagens mais recentes no microblog:
“Para comemorar! Em 2010,
ações trabalhistas caíram quase
5,5% no Rio e SP. Empresas e trabalhadores se entendem e desafogam Justiça”.
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CURSO A pessoas
com DEFICIÊNCIA
Aulas possibilitam encaminhamento ao mercado de trabalho

SINDEPRESSTEM
COMEMORA
20 ANOS
Para comemorar duas décadas de sua fundação, que surgiu
em 4 de junho de 1991, o Sindeprestem prepara festa especial
que vai confraternizar associados, filiados, sindicalizados e
convidados. O evento, segundo
os organizadores, será digno dos
avanços obtidos pelo setor de
Prestação de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário.
Serão homenageadas perso
nalidades que fizeram parte do
sucesso do Sindicato, hoje uma
referência quando o assunto é
a atividade. Na ocasião haverá
o lançamento de dados inéditos
de mercado, a nova logomarca
e muitas outras novidades preparadas especialmente para o
evento. Aguarde!

e sempre com o acompanhamento
de uma intérprete da linguagem de
sinais e de uma psicóloga. Os alunos têm em média 25 anos e são
deficientes auditivos, físicos, intelectuais ou cegos parciais. “Durante
as aulas eles aprendem a assumir a
deficiência e a entender suas limitações”, explica a professora. Segundo
o presidente Vander Morales, o objetivo é encaminhá-los às empresas interessadas ao longo do curso. “Queremos que muitos saiam com uma
vaga garantida”, conclui.

Para aproximar empresários e trabalhadores à procura de emprego está disponível no Portal www.asserttem.com.br
o Banco de Empregos, com mais de 7
mil currículos cadastrados em poucos
meses. Nele, empresas associadas à entidade podem oferecer oportunidades
de trabalho e também selecionar candidatos previamente cadastrados.
Em breve o sistema de cadastramento poderá ser acessado também
no site do Sindeprestem. “Acreditamos
que está é uma importante ferramenta
no combate à informalidade e à crise
da falta de mão de obra”, afirma o presidente Vander Morales.

COM A BOCA NA MÍDIA
O levantamento encomendado ao
Ipema e divulgado no início de fevereiro sobre previsão de abertura de
vagas temporárias para a Páscoa foi o
assunto que mais gerou interesse da
imprensa. Diversos veículos publicaram a notícia de que 70 mil trabalhadores temporários podem ser contratados este ano, 10,5% a mais que no
ano passado. Números regionais e

dicas para o candidato conquistar
uma vaga também apresentaram boa
repercussão nos estados. Alguns dos
principais veículos do país, como
Globo, Portal UOL, Rede TV! e Rádio
Jovem Pan, além de jornais e outros
meios regionais de comunicação citaram a Asserttem ou o Sindeprestem como fonte de informação para
suas matérias.

DIRETORIA REGIONAL EM BRASÍLIA
A Asserttem tem uma nova diretora regional, desta vez no Distrito Federal. Mara Bonafe assumirá o cargo no
dia 06 de abril, em café da manhã promovido pela entidade no Hotel Nobile
Suítes Continental, às 08h30.
É a primeira vez que os empresários
de Brasília se reunirão para tratar do
desenvolvimento da atividade, embora
existam na região cerca de 950 empresas, em sua maioria prestadoras de serviços a órgãos públicos.
A nova diretora aposta na inicia-

tiva da Asserttem e no potencial
da capital federal. “O setor tem demonstrado um crescimento constante na região, por isso a presença da
Associação é fundamental.”

Divulgação

Muitas empresas têm enfrentado
dificuldades para contratar pessoas
com deficiência e atender à determinação da Lei de Cotas. Para minimizar o problema o Sindeprestem deu
início a um projeto de capacitação
com o objetivo de inserir estas pessoas no mercado. O curso, ministrado
pela psicóloga e educadora de deficientes Cacilda Paranhos, é voltado
ao fortalecimento da auto-estima e
do potencial individual.
As primeiras aulas começaram
no final de fevereiro, são gratuitas

BANCO DE
EMPREGOS
NA INTERNET

Mara: “aposta no potencial”
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PROGRAMAÇÃO
DIVERSIFICADA

ADIADO PARA 1º DE SETEMBRO
REGULARIZAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO

50 mil exemplares serão distribuídos
Uma nova versão da Cartilha de Orientação Profissional, um guia para candidatos em busca do primeiro emprego ou de recolocação profissional, foi lançada
em Suzano, durante a feira de recrutamento chamada “Ação pelo Emprego”, uma
iniciativa da Prefeitura Municipal da cidade. Cerca de três mil pessoas presentes
se candidataram a oportunidades de emprego, receberam orientação sobre como
fazer um currículo atrativo e se inscrever em cursos profissionalizantes.
As empresas que compõem a base associativa do Sindeprestem e da Asserttem
terão à disposição o total de 50 mil exemplares para distribuição em eventos, feiras e congressos. Como se portar durante uma entrevista de emprego, o que vestir
e quais informações são relevantes para o entrevistador são algumas das dicas
presentes na Cartilha. Os exemplares poderão ser retirados na sede do Sindicato.

USO EXCLUSIVO DO CORREIO

Está em vigor desde 1º de março o sa
lário mínimo sancionado em lei pela presidente Dilma Rousseff, que, sem efeito
retroativo, fixou o valor de R$ 545 e estipulou novas diretrizes para a política
de valorização do mínimo até 2015. Com
a aprovação oficial do mínimo, o Sindeprestem reajustou todos os salários dos
trabalhadores já acordados anteriormente
em Convenção Coletiva para se adequar à
nova determinação. Em caso de dúvida,
entre em contato com o departamento
jurídico no telefone (11) 3215-8250 ou
e-mail jurídico@sindeprestem.com.br.

Atento às necessidades do mercado, o Sindeprestem oferece mensalmente diversificada grade de curso a
preços convidativos. 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 Sindeprestem. Universitários pa
gam metade do valor,
mediante a apresentação da última
mensalidade paga. Informações sobre
os próximos cursos e suas inscrições
podem ser obtidas e feitas diretamente no site do Sindicato ou pelo e-mail
cursos@sindeprestem.com.br.

CARTILHA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

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

Governo aprovou o valor de R$ 545

[ ] FALECIDO		
[ ] mudou-se		
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1.510. Por isso, atendemos ao pedido das
centrais e das empresas que permitem
acordos ou convenções coletivas, e que
só serão feitos com o consentimento de
ambas as partes", explica.
No entanto, a portaria nº 1.510, que
disciplina o uso do Ponto Eletrônico e
a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto (SREP), continuará em
vigor. As empresas que aderirem ao sistema precisarão se adequar às exigências do MTE, como, por exemplo, deixar
o equipamento de registro no local de
trabalho do funcionário, que deverá ter
acesso aos dados e impressão dos registros de entrada e saída.

[ ] ENDEREÇO INSUFICIENTE			
[ ] DESCONHECIDO			

Portaria nº 373 do Ministério do Tra
balho, publicada no Diário Oficial da
União em 28 de fevereiro, fixou novo
prazo para adequação das empresas à uti
lização do ponto eletrônico: 1º de setembro. Também condicionou a utilização do
sistema à aprovação por convenção ou
acordo coletivo de trabalho. Nenhuma
empresa é obrigada a utilizar o ponto eletrônico, podendo ainda optar pelo registro
manual ou mecânico.
De acordo com o Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, a portaria
atende pedidos feitos pelas centrais sindicais, trabalhadores e empresas. "Não
queremos radicalizar com a portaria nº

[ ] AUSENTE
[ ] RECUSADO
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