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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

ASSERTTEM
EM BRASÍLIA
Mara Bonafe assume
diretoria regional
A Asserttem promoveu no dia
06 de abril, pela primeira vez em
Brasília, um encontro entre os empresários do setor. Compareceram
cerca de cinquenta pessoas dentre
as quais representantes do Ministério do Trabalho da ABRH-DF, Associação Comercial, Fecomercio, e
também da imprensa.
Mara Bonafe, executiva do setor,
assumiu a diretoria regional da Asserttem no Distrito Federal. As metas e estratégias da entidade para
2011, sendo uma delas o incentivo
à inserção de pessoas na terceira
idade no mercado de trabalho, foram apresentadas na ocasião.
No início do mês de maio a Asserttem pretende reunir novamente
o empresariado local para formalizar a associação à entidade. “Vamos
reunir os associados mensalmente
aqui no Distrito Federal para troca de
ideias, sugestões e
para dar apoio às
reivindicações do
nosso segmento”, diz Mara
Bonafe.
Executiva pretende unir
empresários da região

REIVINDICAÇÕES DO SETOR
O deputado Laércio Oliveira participa
de encontro com empresários

Deputado recebe proposta para alteração da cobrança de
PIS e COFINS entregue pelo presidente do Sindeprestem

O deputado federal Laércio Oliveira (PR-SE) esteve na sede da Asserttem
no início do mês para reforçar seu comprometimento com as causas do setor de
serviços, em especial a Prestação de Serviços Terceirizáveis e o Trabalho Temporário. Uma proposta para alteração da cobrança de PIS e COFINS, elaborada pelo
departamento jurídico do Sindeprestem,
foi entregue ao deputado pelo presidente
Vander Morales.
A medida sugerida pelos empresários é
a volta da cumulatividade, extinta pela Lei
nº 10.833/03. “É um imposto danoso, sem
alternativa para compensação. Somos obrigados a absorvê-lo, baixando o valor agregado das empresas”, justificou Morales.
Esta reivindicação, assim como a ne-

cessidade e urgência pela aprovação de
uma regulamentação específica para a
Terceirização e a modernização da Lei nº
6.019/74, foram consideradas prioritárias
pelo parlamentar. Para ele, a realização da
Copa do Mundo e das Olimpíadas no país
abrirá ainda mais oportunidades de atuação para o setor.
Na ocasião, o deputado Laércio Oliveira disse ter a intenção de criar uma
Frente Parlamentar Mista do Setor de
Serviços para a defesa da atividade. “A
ausência de uma lei para a Terceirização
é inaceitável, assim como a não-modernização da lei do Trabalho Temporário.
A Copa e as Olimpíadas poderão não ter
mão de obra suficiente para atender aos
torcedores”, afirmou.

VAGAS TEMPORÁRIAS
NO DIA DAS MÃES

SINDEPRESTEM
NA INTERNET

CAPACITAÇÃO PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Segunda melhor data para o co
mércio representará 28 mil novas
oportunidades de emprego temporário no Brasil. Pág 03.

Novo portal da entidade já está no ar
com mais ferramentas para auxiliar
na gestão empresarial. Confira a
ferramenta para busca de vagas e
currículos. Pág 03.

O Sindeprestem realizou a entrega
de certificados aos alunos do curso
que teve por objetivo facilitar a
inclusão destas pessoas no mercado
de trabalho. Pág 04.
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carta do presidente

HORA DE REACENDER A CHAMA DA ESPERANÇA
O Dia

do Trabalho é mundialmente comemorado em 1º de maio, data-símbolo da luta de trabalhadores por
condições mais dignas e justas. A cada
ano, relembramos eventos históricos
que contribuíram para o amadurecimento das relações de trabalho no Brasil e no mundo. Felizmente, constatamos que o conflito de classes deixou a
arena tradicional de luta nas ruas para
tomar lugar à mesa do diálogo franco
entre as partes.
Ao longo da história, importantes
passos foram dados rumo à modernização nas relações do trabalho, como a
criação do salário mínimo, do Fundo de
Amparo ao Trabalhador, do 13º salário
e da melhoria das condições nos locais
onde se desenvolvem as tarefas. A cada
ciclo de negociação, novos mecanismos
são encontrados para compor contratos
coletivos sempre tendo como inspiração o ideário da Harmonia, do equilíbrio e da solidariedade. Reconhecemos,
porém, que a estrada a percorrer é longa e sinuosa.
No caso brasileiro, temos de reconhecer que a economia exibe vitalidade e expansão, meta que aponta para uma das
maiores taxas de geração de empregos
com carteira assinada de nossa história
e consequente redução do índice de desemprego – 6,5% da População Economicamente Ativa, a menor desde março de
2002, segundo o IBGE. Apesar disso, não
podemos deixar de constatar a existência
de considerável contingente de trabalhadores na informalidade.
Aproveito a celebração
do 1º de maio para clamar,
em nome dos empresários da Prestação de Serviços Terceirizáveis e do
Trabalho Temporário, por
um incentivo concreto para
a consolidação do segmento,

qual seja o reconhecimento por parte do
governo federal do nosso papel como alavanca da empregabilidade.
Temos o dever de alertar as autoridades governamentais e os congressistas
para a inadiável normatização da Terceirização, cujo escopo, ideário e projetos estão claramente expostos nos foros criados
para analisar a questão. Temos batalhado
nas Audiências Públicas, realizadas nas
Casas Congressuais, participado de praticamente todos os eventos promovidos
acerca dos serviços terceirizados. Chegou, portanto, a hora de aprovar a norma
– densa e plural que se encontra no Congresso – da Terceirização e abrir um novo
ciclo de produção no país.
Lembro, ainda, nossa contribuição
para a expansão da economia: entre
2003 e 2010, fomos responsáveis por
36,5% das vagas com carteira assinada
criadas, conforme dados do IBGE.
Nosso setor posiciona-se na vanguarda da mão de obra intensiva, razão pela
qual carece de redução na carga de impostos. Onerar mão de obra é um erro
estratégico que poderá redundar em retrocesso. Nos últimos 10 anos, diversos
nichos de serviços especializados têm
contribuído para conferir às planilhas
do Ministério do Trabalho a bandeira de
crescimento. Por isso, o que pleiteamos
não é mera diminuição de alíquotas, mas
justiça tributária, pelo reconhecimento
ao esforço de milhares de pequenos e médios empreendedores.
Esperançosos, aguardemos a regulamentação da Terceirização, a modernização da lei que rege o Trabalho Temporário e, ainda, incentivos tributários que
possam contribuir com nossos segmentos. Dessa forma, teremos mais motivos
para comemorar o 1º de maio, na crença
de que trabalhadores e empresários estão
de mãos dadas na construção de um país
mais justo.

// O setor de Prestação de Serviços Terceirizáveis e

de Trabalho Temporário precisa de reconhecimento e
incentivos concretos para a consolidação do seu papel
como alavanca da empregabilidade
Vander Morales – Presidente do
Sindeprestem e da Asserttem

PRESIDÊNCIA
NO TWITTER
Siga @VanderMorales
O Twitter é uma mania mundial. Rápido, ágil e objetivo o microblog é utilizado para compartilhar informação e conhecimento
em apenas 140 caracteres. Autoridades, personalidades políticas,
artistas, empresas, enfim, boa parte das organizações já aderiu à rede
social na internet. E o presidente
Vander Morales também!
Para acompanhar as postagens do presidente basta acessar
www.twitter.com/vandermorales. Um dos tweets mais recentes foi:
“Alerta. Leis defasadas prejudicam meta de formação de mão
de obra qualificada para Copa do
Mundo e Olimpíadas”.
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DIA DAS MÃES: 28 MIL TEMPORÁRIOS
O salário médio deste ano está 20,8% maior
A Asserttem prevê a abertura de
28 mil vagas temporárias exclusivamente para atender o aumento da
demanda comercial no Dia das Mães.
O número de postos de trabalho deve
ser 7,5% maior em relação a 2010.
Os temporários contratados para
a Páscoa têm chance de permanecer
por mais tempo no emprego devido
à proximidade entre as duas datas. A
expectativa é de que 37 mil pessoas
tenham seus contratos prorrogados.
Portanto, no total, estima-se que 65

mil trabalhadores temporários sejam
empregados no período em todo o país
e que 10% sejam efetivados.

PERFIL DAS VAGAS	
A maior parte das vagas, 70%, será
ocupada por pessoas com idade entre
18 e 39 anos. Aproximadamente 4,2 mil
candidatos contratados (15%) serão jovens em situação de primeiro emprego.
Para o Dia das Mães as vagas são para
atendimento, crediário, telemarketing,
vendas, repositor, promotor de vendas,

SINDEPRESTEM NO PARANÁ
Sindicato destaca a importância do setor de serviços na capital do estado
Em 24 de março, o Sindeprestem
participou de Assembleia Geral em Cu
ritiba para a fundação de um sindicato estadual que represente a Prestação
de Serviços Terceirizáveis e o Trabalho
Temporário no Paraná, onde há mais de
300 empresas no setor.
“Esperamos que a inauguração do
primeiro Sindeprestem fora do estado
de São Paulo represente a ampliação
do setor”, afirma o diretor regional da
Asserttem Danilo Padilha. A solicitação

NOVO SITE JÁ ESTÁ NO AR
Portal do sindicato tem
mais informações e
Banco de Empregos
O portal do Sindeprestem está renovado, com mais informações sobre
o setor, legislação, notícias, eventos,
cursos, serviços aos associados e ferramentas que contribuem para a gestão dos negócios. O novo site também
está interligado ao Portal do Emprego, espaço para cadastro de vagas de
trabalho e currículos de candidatos.
Acesse www.sindeprestem.com.br

estoquista, fiscal de loja e fiscal de
caixa. Os contratantes serão os setores de roupas, acessórios, perfumaria
e aparelhos eletro-eletrônicos.
De acordo com o presidente da
Asserttem e do Sindeprestem, Vander Morales, a remuneração média
será R$ 900, com direito a benefícios como vale-transporte e valerefeição. “O salário médio deste ano
está 20,8% maior do que em 2010.
O motivo é a valorização daqueles
que têm qualificação”.

ENCONTRO EM
MINAS GERAIS
Empresários e fiscais do
trabalho discutem o setor

da Carta Sindical ao Ministério do Trabalho e Emprego, bem como as demais
providências à criação do Sindicato foram tomadas.

Em 04 de abril, o presidente Vander Morales esteve em Belo Horizonte, Minas Gerais, para mediar o
encontro entre empresários locais
e fiscais do Ministério do Trabalho
e Emprego no estado. O propósito
da reunião foi esclarecer a contratação temporária.
Para o diretor regional da Asserttem José Carlos Teixeira, muitas
exigências vêm descaracterizando
os contratos de Trabalho Temporário e a Terceirização. “A fiscalização não reconhece a atividade,
obrigando a efetivação dessa mão
de obra”, explica.

Com a boca na mídia
A expectativa da Asserttem para temporários na Páscoa e para o Dia das
Mães foram os destaques mais recentes.
Pesquisas encomendadas ao Ipema se
consolidaram como fonte oficial de informação sobre o setor. Dentre as inserções, destacaram-se: Bom Dia São Paulo
e Jornal Hoje (TV Globo), Rádio Jovem
Pan e os jornais Correio do Povo (RS) e
Estado de Minas (MG).
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PROJETO FRANCIS
Desenvolvimento em Gestão de Pessoas

O Sindeprestem promoveu nos últimos dois meses um curso de capacitação
destinado a pessoas com deficiência. O encerramento foi no dia 28 de abril, com
a entrega de certificados a todos os alunos que participaram do curso de assistente
administrativo ministrado pela psicóloga Cacilda Paranhos, educadora especializada na formação profissional de pessoas com necessidades especiais.
A principal proposta do programa foi facilitar a inclusão dos alunos no mercado de trabalho. “Ainda durante o curso parte da turma foi contratada”, conta a
educadora, que acordou com as contratantes a participação dos alunos selecionados até o final das aulas.
Durante o tempo que frequentaram o curso os alunos aprenderam atividades rotineiras da área administrativa das empresas, como o preenchimento de
documentos, e noções básicas de informática.

USO EXCLUSIVO DO CORREIO

Está em fase de conclusão a negociação salarial entre o Sindeprestem e o sindicato laboral do segmento de Leitura de
Medidores e Entrega de Avisos, Sindeepres. “Fizemos uma assembleia geral com
os empresários do setor no último dia 13 e
teremos outra no fim de abril”, conta Joelma de Matos Dantas, supervisora jurídica
do Sindeprestem.

Certificados foram entregues no final de abril

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

Sindeprestem negocia
com sindicato laboral

FORMAÇÃO DE PCDS

[ ] FALECIDO		
[ ] mudou-se		

LEITURA DE MEDIDORES
E ENTREGA DE AVISOS

O Sindeprestem oferece, todos os
meses, uma 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 que apresentarem a última mensalidade quitada pagam metade do valor.
A programação dos próximos cursos está disponível no site do Sindicato. Inscrições podem ser feitas pelo
e-mail cursos@sindeprestem.com.br

[ ] ENDEREÇO INSUFICIENTE			
[ ] DESCONHECIDO			

NOTAS JURÍDICAS

A taxa de inscrição, que varia de R$
630 a R$ 760 reais de acordo com a escolha da acomodação no Centro Paulus, em
Parelheiros, onde a turma permanecerá
por um dia para encerramento do curso
e a renda será destinada ao Núcleo Espírita “O Semeador”, em Santo André, para
auxiliar na compra de alimentos distribuídos à comunidade.
Segundo Antonio Prado, coordenador do projeto Francis, o conteúdo programático é todo pensado para estar de
acordo com o que há de mais atual na
área dos Recursos Humanos. “O nosso
objetivo é promover um melhor relacionamento entre as pessoas, independente
dos seus ramos de atuação”, diz.

[ ] AUSENTE
[ ] RECUSADO

O projeto Francis, idealizado e mantido há dez anos por um grupo de executivos e empresários da área de Recursos
Humanos, sem qualquer fim lucrativo,
será realizado até o mês de junho na sede
da Asserttem, em São Paulo. O programa
acontece anualmente e está na 12ª turma. Há cerca de 40 alunos inscritos.
A constatação de que o despreparo
em Gestão de Pessoas era generalizado,
especialmente nos níveis de supervisão
direta, foi o que motivou a criação do
projeto, no ano 2000. Os profissionais
responsáveis por apresentar o conteúdo
têm experiência em renomadas empresas multinacionais e participam voluntariamente do Francis.

QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

DATA DA REINTEGRAÇÃO
/
/
RUBRICA DO CARTEIRO

