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SINDEPRESTEM COMEMORA 20º ANIVERSÁRIO
Confraternização será no dia 17 de junho
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O Sindeprestem preparou
uma série de novidades para celebrar
os 20 anos de sua fundação. No dia 17
de junho, no Novotel São Paulo Jaraguá Convention (Rua Martins Fontes,
71 – Centro – São Paulo / SP), às 20h,
será realizado um jantar de confraternização para comemorar o cumprimento de mais uma etapa e o início de
um novo ciclo de trabalho em benefí-
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cio do desenvolvimento da Prestação
de Serviços.
Na ocasião, quando estarão presentes cerca de 200 convidados, dentre
os quais autoridades, ex-presidentes
e empresários do setor, o Sindeprestem apresentará oficialmente sua nova
identidade visual, uma logomarca desenvolvida especialmente para o 20º
aniversário da entidade.

Jan Wiegerinck

Dados inéditos do segmento, obtidos
por meio de pesquisa quantitativa, serão
previamente divulgados para exemplificar as oportunidades possíveis para os
próximos anos. “É um orgulho para nós,
empresários do setor, contribuirmos para
a evolução constante de uma categoria
tão importante para a economia do país”,
afirma Vander Morales, presidente do
Sindeprestem e também da Asserttem.

INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE
Reforma termina em junho
Depois de quase seis meses de
obras, será inaugurada no dia 17 de
junho a nova sede do Sindeprestem,
totalmente modernizada para atender
melhor seus associados e comemorar
os 20 anos de fundação.
De acordo com o diretor administrativo, Daniel do Viso, algumas alterações na planta do imóvel foram
essenciais para adequá-la às necessi-

dades. “O objetivo foi otimizar espaços e
implantar processos mais eficientes para
garantir o melhor desempenho das atividades da entidade”.
Entre as novidades estão a ampliação
do auditório, criação de mais salas para
treinamento, mudança do sistema de telefonia e informática, aquisição de móveis novos e a implantação de plataforma
para cursos online e videoconferência.

Projeto moderno agrega maior
eficiência à sede do Sindicato

CONETT 2011

NEGOCIAÇÃO

FEIRAS DO EMPREGO

Em outubro, empresas latino-americanas vêm a São Paulo para discutir
o setor. Pág 03.

Sindeprestem e Sindeepres assinam
Convenção Coletiva 2011/2012.
Pág 03.

Cerca de 8 mil pessoas estiveram nas
cidades de Americana e Botucatu
em busca de vagas. Pág 04.
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20 ANOS POR UMA CAUSA: TERCEIRIZAÇÃO
Temos

a satisfação de registrar que o Ministério do Trabalho, por
meio do Caged, acaba de divulgar mais
um dado auspicioso sobre o comportamento do emprego no Brasil. Neste
ano, foram criados 880 mil postos de
trabalho, 272 mil deles em abril. Somente o segmento de Serviços, que lidera a geração de emprego formal no
País, foi responsável pela abertura de
114 mil vagas no mês. E as atividades
que mais criaram empregos (quase 36
mil) estão no comércio, na administração de imóveis e em serviços técnico-profissionais, chegando perto dos
postos gerados por quase toda a indústria de transformação.
Seria impensável imaginar este cenário há 40 anos, quando nosso setor
engatinhava e a indústria respondia por
65% da mão de obra. Naquela época, um
pequeno grupo de empresas de mão de
obra temporária uniu esforços para organizar o setor, buscar uma lei para regu
lamentar a atividade e qualificar seus
serviços. Era a semente da Asserttem e,
posteriormente, do nosso sindicato.
Em junho, o Sindeprestem completará duas décadas. Tempos de lutas, avanços e vitórias. Período de transformações
profundas no mercado de trabalho, de
novas atividades laborais
incorporadas à rotina
das empresas, e
que hoje, nos permite comemorar
as conquistas que
se enfeixam no conceito dos Serviços Especializados, balizados
por parâmetros de qualidade, eficiência,

produtividade e competitividade.
O nosso setor se consolidou. Está preparado para atender aos picos de demanda do comércio e da indústria e às necessidades específicas de tomadores atentos
às mudanças comportamentais dos consumidores. Esse é o dinamismo econômico que explica o atual ciclo virtuoso do
emprego, sobre o qual nossas entidades
apresentam significativa contribuição.
Todos os companheiros bem o sabem: a defesa e a luta pela legalidade e qualidade da Terceirização e do
Trabalho Temporário projetaram nossa credibilidade no mercado, abrindo
oportunidades para nossas empresas
apostarem no crescimento sustentável.
Muitos são ainda os desafios a vencer,
como a aprovação de uma regulamentação específica para a Prestação de
Serviços Terceirizáveis, uma luta constante e incansável.
Por nossas conquistas e realizações
ao longo de 20 anos, temos o dever de
comemorar junto àqueles que fizeram
e fazem parte da nossa história. No
próximo dia 17 de junho, contamos
com a presença de todos para festejar e
brindar o início de um novo ciclo, com
a inauguração das novas instalações
de nossa sede, com auditório ampliado, mais salas de treinamento, sistema
moderno de telefonia e computadores,
bem como videoconferência, adaptando nossa casa ao tamanho e à importância dos Serviços Especializados na
economia contemporânea.
Esperemos pelo grande Dia. Na
crença de que o país, sob os horizontes alargados dos nossos serviços,
abrirá uma nova etapa de crescimento
do emprego formal.

// O Sindeprestem completará duas décadas.

Tempos de lutas, avanços e vitórias. Período
de transformações profundas no mercado
de trabalho, de novas atividades laborais
incorporadas à rotina das empresas, e que hoje,
nos permite comemorar as conquistas
Vander Morales – Presidente do
Sindeprestem e da Asserttem

PRESIDÊNCIA
NO TWITTER
Notícias e opiniões
relevantes para o setor
Há, no mundo, mais de 2 bilhões de
pessoas conectadas às redes sociais,
quase um em cada três habitantes do
planeta. A nova tendência promete
se tornar um diferenciado meio de
comunicação na sociedade.
O presidente Vander Morales
aderiu recentemente à ferramenta,
na qual comenta as notícias de
interesse do setor. Confira as últimas
postagens feitas no www.twitter.com/
VanderMorales
“Invasão de produtos estrangeiros
desestimula
indústria
nacional.
Alerta vermelho! Falta bom senso”
“A bocarra do Leão se escancara.
Até ontem foram pagos R$500 bi em
tributos. Recorde absoluto”
“Setores essenciais para o sucesso
da Copa 2014 e Olimpíadas não
conseguem preencher vagas desde já.
Brasil, atenção! É hora de agir”
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DIRETORIA REGIONAL

CONETT 2011

Skaf convida Nilza Tavoloni
para o CIESP-SP

Empresas
latino-americanas
juntas em SP

Há dois anos no cargo de diretora titular do Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (Ciesp), regional
Americana, Nilza Tavoloni foi convidada pelo presidente da entidade,
Paulo Skaf, a integrar a diretoria na
capital paulista. “É uma oportunidade
de contribuir com os projetos desenvolvidos pelo Ciesp, os quais apoio e
defendo”, diz Nilza Tavoloni, que no
Sindeprestem é Diretora de Regionais
e também responde pelo município
de Americana.
A atual gestão pretende discutir
e planejar o que esperar do futuro,
mais precisamente de 2020. Segundo
a diretora, há um projeto de inovação

Com o objetivo de trazer à discussão temas relevantes para a realidade
das organizações, o Sindeprestem
promoverá nos dias 6 e 7 de outubro
o Congresso Nacional das Empresas
de Trabalho Temporário e de Serviços
Terceirizáveis (CONETT), no Novotel São Paulo Jaraguá Convention, na
capital paulista. Simultaneamente, a
Confederação Latino-americana do
setor (Clett&A) realiza a 10ª edição de
seu encontro anual.
As inovações e os desafios do
setor para continuar em expansão serão a temática principal dos
painéis e mesas redondas programados para os dois dias de conferência.
Em breve, o Sindicato disponibilizará um hot site exclusivo com
informações detalhadas da programação e sobre como participar. São
esperados cerca de 250 congressistas, sendo a maioria executivos, profissionais e dirigentes de entidades
do setor de serviços, gestores de RH
e autoridades nacionais. Aguarde!

tecnológica para micro e pequenas empresas em andamento, prestes a ser implantado. “O Ciesp está presente em 42
municípios, um processo de interiorização da estrutura da entidade que deu
bons resultados através da integração
entre poder público, instituições privadas e universidades”, explica.

Comemoração ao 1º de maio

COM A BOCA
NA MÍDIA

O presidente Vander Morales, do
Sindeprestem e da Asserttem, prestigiou no dia 1º de maio a 6ª Corrida do
Trabalhador, uma iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados
(Sindeepres) para comemorar o Dia
Mundial do Trabalho, no Parque do
Carmo, zona leste da capital. Mais de
seis mil pessoas, dentre associados,
familiares, atletas e público em geral
compareceram ao evento.
Morales elogiou o sindicato laboral
e os trabalhadores presentes pela determinação. “Os trabalhadores terceirizados são fundamentais para a economia
do país, contribuindo significativamente para o crescimento dos índices
de empregabilidade formal”.

A previsão de vagas temporárias a serem abertas para o Dia das Mães colocou
a Asserttem em destaque na imprensa.
De acordo com a pesquisa encomendada
ao Ipema, a expectativa foi alcançada e
28 mil trabalhadores foram contratados
até o dia 8 de maio.
O levantamento sobre Trabalho Temporário no mundo, realizado pela CIETT
e divulgado no Brasil pelo Sindeprestem, também obteve repercussão, sendo
publicado em diversos veículos de comunicação. Algumas das inserções do
Sindeprestem e da Asserttem na mídia
mais recentes foram nas TVs Globo e
SBT; e nos jornais Folha de S.Paulo, O
Globo, Zero Hora, Diário do Nordeste e
A Tarde.

DIA DO TRABALHO

São Paulo será sede de
congressos em outubro
NOTAS JURÍDICAS

Nilza Tavoloni, diretora de Regionais

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
Sindicatos assinam negociação 2011/2012

Com o intuito de atender à solicitação das empresas e agilizar o processo
de repasse dos reajustes às tomadoras
de serviços, o Sindeprestem e o Sindeepres, sindicato laboral correspondente, informam o acordo das cláusu-

las econômicas da Convenção Coletiva
de Trabalho, em vigor a partir de 1º de
maio de 2011. Segundo o documento,
o salário normativo passa a ser R$ 600
mensais e o valor unitário do ticket refeição/vale alimentação aumenta para

R$ 5,40. A correção salarial será de 8%
para vencimentos até R$ 2.713,20 e
7% para salários acima deste valor. O
conteúdo completo do acordo firmado
entre as entidades está disponível no
www.sindeprestem.com.br
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1ª FEIRA DO EMPREGO
DE AMERICANA

cursos

VALOR ESPECIAL PARA
EMPRESAS ASSOCIADAS

Mais de seis mil
pessoas participaram
No dia 30 de abril, a Câmara Municipal em parceria com a prefeitura realizou, com o apoio do Sindeprestem,
a primeira edição da Feira do Emprego de Americana (SP), com o objetivo
de orientar os trabalhadores da região
sobre qualificação profissional e meios
para buscar um emprego.
Idealizado pelo vereador Valdecir
Duzzi (PSDB), o evento contou com
palestras e workshops. Os visitantes
também tiveram auxílio para elaboração de currículos e emissão de carteira
de trabalho. Ao todo, 13 agências de recursos humanos realizaram o cadastramento de candidatos. Para a diretora de

Orientação para o
preenchimento de currículos

regionais do Sindeprestem e também
representante da entidade em Americana, Nilza Tavoloni, “a cidade é farta
de opções, mas falta informação sobre
as vagas”.
Um estande foi montado exclusivamente para o atendimento de pessoas
com deficiência em busca de oportunidades de trabalho. O evento também
atraiu moradores de cidades vizinhas
como Campinas, Piracicaba, Limeira,
Sumaré e Capivari.

A diretoria de Formação e Cursos
está constantemente em busca de
conteúdos úteis e aplicáveis ao dia-a-dia das empresas. O Sindeprestem
oferece mensalmente uma programação variada, composta por palestrantes experientes e de qualidade. 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. A programação
e as inscrições podem ser acessadas
no portal: www.sindeprestem.com.br

1ª FEIRA DO EMPREGO DE BOTUCATU
Evento contou com o apoio do Sindeprestem
tora de regionais do Sindeprestem.
Também estiveram presentes
o prefeito de Botucatu, João Cury
Neto, o presidente do Sindicato dos
Empregados no Comércio de Botucatu e região, Carlos Negrisoli, e o
secretário municipal de Desenvolvimento, Ricardo Veiga.
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USO EXCLUSIVO DO CORREIO

Entidades educacionais e empresas
especializadas em qualificação orientaram os trabalhadores e auxiliaram
na elaboração de currículos. “Cerca de
300 empresas empregadoras estavam
representadas no evento pelas principais agências de recursos humanos da
cidade”, afirmou Nilza Tavoloni, dire-
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Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento da cidade, o evento realizado no dia 30 de abril atraiu cerca de
duas mil pessoas. A 1ª Feira do Emprego de Botucatu fez parte do programa
“Todos pelo Emprego”, lançado pela
prefeitura com o objetivo de ampliar as
oportunidades de trabalho na região.
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