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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

SETOR PREPARA AÇÕES PARA 2011
Sindeprestem define agenda estratégica para remover entraves
O presidente

Vander Morales
esteve em Brasília, em 10 de novembro,
para encontro na Confederação Na
cional do Comércio (CNC) que tratou
de assuntos relativos à Câmara Bra
sileira de Serviços Terceirizáveis, da
qual o Sindicato faz parte. O objetivo
foi elaborar uma agenda de ações
para 2011 elegendo os principais te
mas, entre os quais a necessidade de
políticas e legislação claras para o setor

de serviços, a criação de meios para pro
mover formação e qualificação de mão
de obra e a necessidade de diminuir a
carga tributária.
A reunião estabeleceu metas e ações
para o setor de serviços. “Foi possível
debater os principais gargalos do país
e como contribuir para fortalecer nossa
atividade”, afirmou Morales. Uma das
primeiras iniciativas será formar um
banco de dados do setor com o objetivo

de conhecer melhor o mercado, ta
refa que terá o Sindeprestem como
principal agente.
Participaram da reunião representan
tes de federações nacionais, estaduais e
demais entidades ligadas ao setor de ser
viços de todo o país. As entidades apre
sentaram suas reivindicações específicas,
que serão analisadas para inclusão na
agenda a ser levada às autoridades do
próximo governo.

NA MÍDIA

NOVOS PORTAIS

DECISÃO DO TST

De janeiro a outubro de 2010,
o Sindeprestem e Asserttem foram
no
tícia na imprensa 4.252 vezes,
computados somente os veículos
jornalísticos mais importantes do
estado de São Paulo e das demais
capitais brasileiras. Pág. 03

Os sites da Asserttem e do Sin
deprestem foram reformulados e
estarão interligados ao Portal do Em
prego para que empresas ofereçam
vagas e candidatos se cadastrem. A
meta é chegar a 100 mil currículos
até o fim do ano. Pág. 03

O Sindeprestem e o Sindeepres
têm encontro no próximo dia 29 de
novembro para esclarecer a decisão do
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
que reconheceu a re
presentatividade
do segmento nas áreas de Portaria e
Controle de Acesso. Pág. 04
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BALANÇO POSITIVO
E NOVOS DESAFIOS
A iniciativa

de lançar esta edi
ção impressa do Jornal de Serviços
neste final de 2010 foi inspirada por
duas razões. A primeira é a necessidade
de registrar algumas ações em defesa
do nosso setor. A outra aponta para os
desafios que o próximo ano reserva para
o Sindicato e a Associação. Desafios
que, tenho certeza, continuarão a ser
enfrentados com a obstinação e a visão de
futuro que inspiram os nossos passos.
No ano que se encerra, construímos
várias pontes para as novas jornadas.
Realizamos o CIETT 2010 pela primeira
vez no Brasil. Ampliamos, e muito, nosso
espaço e nossa credibilidade como fonte
consolidada de informação na mídia e
junto à opinião pública. Conseguimos
rechaçar tentativas equivocadas de
uma le
gislação perversa. Caso fosse
aprovada, simplesmente inviabilizaria a
Terceirização no país. No âmbito interno,
consolidamos o conceito de prestação de
serviços especializados. Ampliamos as
Diretorias Regionais, ação fundamental
para o setor alcançar a capilaridade
correspondente ao inegável papel que

hoje desempenhamos na geração de em
prego e na estratégia de modernização
das relações de trabalho.
São ligeiros exemplos da nossa ca
minhada. Este balanço positivo não seria
possível caso não tivéssemos construído
a unidade com a argamassa do compro
misso e da solidariedade. Unidade que
será cada vez mais sedimentada para a
abertura de novos horizontes. Teremos
duras batalhas pela frente, a começar
pelo nosso legítimo direito a uma legis
lação adequada e contemporânea para
a Terceirização. Deveremos ainda in
tensificar a luta pela derrubada das mu
ralhas administrativas e institucionais
que impedem o Brasil de cumprir um
brilhante destino de potência entre as
Nações do século XXI.
Os desafios serão incomensuráveis,
bem o sabemos. Mas nada nos afastará
da meta de inserirmos nossas atividades
no ranking mais avançado do setor ter
ciário da economia brasileira.
Conclamo a todos para enfrentar
mos, aguerridos e confiantes, as ba
talhas do amanhã!

ACORDO: BOMBEIRO CIVIL
O Sindeprestem e o Sindibom
bei
ros fecharam neste mês de no
vem
bro negociações que preveem
rea
juste sa
la
rial de 6%, aumento
de R$ 7 para R$ 9 no Vale Refeição
e concessão de Cesta Básica para
toda a categoria. A gratificação para
os profissionais classificados como
Bombeiro Civil Aeródromo (Líder/Ins
petor/Chefe) – que prestam serviços
em aeroportos – foi majorada de 10%
para 20%.

FIQUE ATENTO
Contribuição Sindical Patronal
2011 – Em breve, as empresas do setor
receberão dados completos sobre a
Contribuição do próximo ano, que tem
data de vencimento em 31 de janeiro.
O Programa Jornada legal tem
pra
zo limite até o próximo dia 31
de dezembro deste ano para as ade
quações previstas.

Mais informações no site
www.sindeprestem.com.br (ícone
Programa Jornal Legal), pelo fone
08007012449 ou, ainda, pelo e-mail
juridico@sindeprestem.com.br
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NOVIDADES
O SETOR NA MÍDIA
NA INTERNET Associação e Sindicato se consolidam como fontes da imprensa
Portais da Asserttem e
Sindeprestem de cara nova

De janeiro

a outubro de 2010, o
Sindeprestem e a Asserttem se conso
lidaram entre as principais fontes de
notícias na imprensa de todo o país para
questões relativas a empregabilidade
e relações de trabalho. Somente na TV
Globo, incluindo afiliadas e o canal de
notícias 24 horas Globo News, foram

41 inserções no período. A Asserttem
e o Sindeprestem fo
ram citados na
mídia 4.252 vezes ao longo do ano,
considerando somente os veículos jor
nalísticos mais relevantes do estado
de São Paulo e das demais capitais
brasileiras. Confira abaixo alguns dos
destaques do período:

DATA

VEÍCULO

09.01

TV Globo/Jornal
Nacional

10.01

GloboNews/Em Cima
da Hora

“Aumenta número de trabalhadores temporários que
foram contratados”

O novo site institucional da

06.02

Folha de S.Paulo

“O avanço do retrocesso“ – artigo de Vander Morales

Asserttem já está no ar. Em breve,
o Sindeprestem também terá sua
página na internet totalmente refor
mulada. Ambos estarão interligados
ao Portal do Emprego, um espaço
exclusivo para que empresas ofe
reçam vagas e candidatos cadastrem
seus currículos. A meta é alcançar
100 mil currículos cadastrados até
o final deste ano.
Os custos para a contratação de
pessoas para serviços temporários
ou terceirizáveis também estarão
disponíveis, com índices calculados
em estudos da Fundação Armando
Ál
vares Penteado (Faap) e Federa
ção Nacional dos Sindicatos de
Em
presas de Recursos Humanos,
Trabalho Temporário e Terceirizado
(FENASERHTT).

07.02

O Estado de S.Paulo

20.02

Jornal da Tarde

“Páscoa: 61,5 mil vagas temporárias”

24.02

TV Globo/RJ TV

“Veja como encontrar vagas de emprego temporário para
a Páscoa”

11.03

Rádio Eldorado

“Temporários para a Páscoa”

12.03

Agência Estado

“Prorrogação de Trabalho Temporário fica mais simples”

16.03

TV SBT/SBT Brasil

02.04

Diário de Natal

26.04

TV Globo/Paraná TV

“Dia das mães: temporários que se destacarem podem
ganhar contrato definitivo”

17.05

Correio do Povo (RS)

“Dia das Mães teve contratação de 26 mil temporários”

17.05

A Tarde (BA)

“Dia das Mães teve contratação de 26 mil temporários”

19.05

Revista Exame

01.06

Folha de S.Paulo

24.06

Portal G1

25.06

Rádio BandNews

03.07

Correio Braziliense

05.07

Valor Econômico

MATÉRIA
“Cresce número de trabalhadores temporários efetivados”

“Congresso debaterá os temas Terceirização e
Trabalho Temporário”

“Renovação de contratos temporários e impacto
da portaria para as empresas”
“De olho nas mães”

“CIETT será realizado de 26 a 28 de maio no WTC
Convention Center em São Paulo”
“Terceirização cresce no Brasil”
“Férias de julho devem criar 15 mil vagas temporárias
em todo o país”
“Emprego nas férias de julho”
“Emprego temporário deve crescer 25% em julho”
“Emprego temporário deve crescer 25% nestas férias”

14.07

TV Record

10.08

O Estado de Minas

“Oferta de Trabalho Temporário aumenta nas férias escolares”
“Época de caça às vagas natalinas”

12.08

Diário de S.Paulo

“Falso cooperativismo” – artigo de Vander Morales

17.08

Rádio Jovem Pan

“Contratação de temporários começa mais cedo”

10.09

TV Globo/Bom Dia
Brasil

“Número de vagas temporárias será 10% maior do
que em 2009”

13.09

Zero Hora (RS)

15.09

O Estado de S.Paulo

“139 mil temporários”

04.10

TV Globo/Mais Você

“Oferta de emprego temporário cresce com o fim do ano”

12.10

Portal UOL

26.10

O Globo

“Empresas gaúchas vão abrir mais empregos temporários
para o fim do ano”

“Saiba se vale a pena trabalhar como temporário no
final do ano”
“Comprometimento e resistência à pressão são requisitos
para quem quer conquistar uma vaga temporária”
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PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO
Divulgação

Representatividade do setor será discutida em evento

O Sindeprestem e o Sindeepres fa
zem um evento no próximo dia 29 de
novembro, às 15h, no Novotel Jaraguá, à
rua Martins Fontes, nº 71, no centro da
capital paulista.
O encontro tem por objetivo escla
recer dúvidas e estabelecer posicio
na
mentos sobre a representatividade sin
dical la
boral por parte do Sindeepres
junto aos empresários que atuam no seg
mento de Portaria e Controle de Acesso.
Estarão presentes ao encontro o pre
sidente do Sindeprestem e da Asserttem,
Vander Morales, Genival Beserra Leite,
presidente do Sindeepres, e personalida
des destacadas da área trabalhista.

Genival Beserra Leite: encontro vai esclarecer dúvidas dos empresários

cursos a distância

programa de ensino
não presencial tem
início no próximo mês
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USO EXCLUSIVO DO CORREIO

[ ] FALECIDO		
[ ] mudou-se		

Com aulas ministradas em tempo real, começa em dezembro
o programa de cursos a distância, uma iniciativa do Sindeprestem
para atualização e treinamento cujo objetivo é o de aprimorar os
negócios das empresas vinculadas ao Sindicato. Veja ao lado os
locais do primeiro curso.
Mais informações sobre cursos no site www.sindeprestem.com.br
ou pelo e-mail cursos@sindeprestem.com.br
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