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

TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR
Palestras no Interior esclarecem dúvidas e apontam soluções

Para dar incentivo às iniciativas em favor de ações que contribuam para
movimentar o mercado de trabalho em todo o Estado, o Sindeprestem vem realizando a série de palestras “Onde está a mão de obra? Processo seguro da relação
do trabalho terceirizado e temporário”. A entidade pretende esclarecer dúvidas e
encontrar soluções para o problema que tem afetado muitas empresas. As próximas
são as seguintes:
Itaquaquecetuba: 18 de outubro
Associação Comercial e Industrial,
das 18h30 às 21h
Rua Carlos Barbosa da Silva, 51
Centro
Botucatu: 21 de outubro
Ciesp Botucatu, das 9h às 11h30
Rodovia Mal. Rondon, km 253

Osasco: 27 de outubro
Ciesp Castelo, das 8h30 às 11h
Rua Paula Rodrigues, 61
Jardim Piratininga
Marília: 9 de novembro
Ciesp Alta Paulista, das 18h30 às 21h
Rua Araraquara, 315 - Centro

Informações e inscrições pelo assessoria.regional@sindeprestem.com.br

EM CAMPINAS, COM A ABRH
O evento “RH na Praça”, no dia
2 de setembro, foi uma iniciativa da
Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH). Diversas agências de
emprego e tomadoras de serviços estavam presentes, disponibilizando mais
de 300 oportunidades de trabalho, inclusive para pessoas com deficiência.
Cerca de 5 mil pessoas participaram
do encontro.
O diretor regional do Sindeprestem
em Campinas, Luiz Simões, representou o Sindicato e acompanhou a distribuição da cartilha produzida pela
entidade para orientar os candidatos.

“Foi uma oportunidade de estreitar o
relacionamento com autoridades e empresas locais para futuras parcerias”,
disse Simões.

Luiz Simões, diretor regional do Sindeprestem em Campinas

2,5 MIL VAGAS
EM SUZANO
Mais de 6 mil pessoas participaram da quarta edição do “Ação pelo
Emprego”, no dia 27 de agosto em Suzano (SP). O evento foi uma iniciativa
da Prefeitura, e contou com o apoio de
diversas entidades, entre elas o Sindeprestem. Ao todo, foram ofertadas 850
bolsas de estudo e 2,5 mil vagas de emprego. Quase 6 mil currículos foram recebidos pelas agências parceiras.
Também ocorreram palestras de
orientação profissional e atividades voltadas ao encaminhamento e inserção
no mercado de trabalho, como dicas
para entrevistas, emissão de Carteira de
Trabalho e cadastro no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

NOVAS PARCERIAS

CONETT 2011

PONTO ELETRÔNICO

Associados Sindeprestem terão descontos especiais para comprar veículos
GM e produtos Mestre Café. Pág. 03

Nos dias 6 e 7 de outubro, o setor vai
discutir os novos desafios, as inovações e as transformações. Pág. 04

Adiada mais uma vez, ficou para 3 de
outubro a entrada em vigor do novo
Registro Eletrônico de Ponto. Pág. 03
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carta do presidente

A HORA É AGORA!
A convocação

de audiência
pública pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) para debater a Terceirização da
mão de obra no Brasil sinaliza dois grandes avanços no País. Em primeiro lugar,
quando esta Corte abre a palavra aos diferentes setores envolvidos com a questão,
de autoridades da área do Trabalho e da
Justiça, aos representantes das empresas
e empregados, o TST revela a inestimável
maturidade a que chegou a Democracia
brasileira. Em segundo lugar, estabelece
um canal da mais alta credibilidade e
isenção para que se coloquem os “pingos
nos is” em torno de uma modalidade de
contrato do trabalho sobre a qual ainda
paira muita incompreensão, confusão e
preconceito, mesmo que responda hoje
por 10 milhões de empregados registrados em Carteira.
O Sindeprestem e a Asserttem acreditam que a audiência, nos próximos dias 4
e 5 de outubro em Brasília, deixará grande
contribuição para que avancemos, enfim,
na conquista do marco legal necessário à
expansão da Terceirização e à segurança
jurídica dos tomadores. O próprio TST
justificou a audiência pelos mais de 5 mil
processos relativos à Terceirização em
curso no Tribunal, de setores como telecomunicações, energia, tecnologia da infor-

mação, instituições financeiras e serviços
bancários, além de alimentos e bebidas.
É o resultado de 40 anos do enorme
vácuo jurídico que se formou diante da
Terceirização, que sequer possui lei que a
regulamente, senão o Enunciado 331 publicado pelo TST em 1994, conferindo legalidade à modalidade, desde que limitada à
atividade-meio das tomadoras. A restrição
explica, inclusive, parte considerável da
avalanche de pendências judiciais, uma
vez que a economia moderna não comporta mais a separação entre atividade-meio
e fim, dicotomia que ignora o sentido da
Especialização do Trabalho e da competitividade dada por parâmetros globalizados.
O Brasil precisa falar a linguagem dos
tempos modernos, sob pena de ficarmos
atolados no passado, assistindo aos nossos parceiros dispararem no protagonismo econômico. É hora de reafirmarmos
a defesa do segmento, expressando-nos
em todos os fóruns democraticamente
instituídos. A audiência do TST chega
em hora oportuníssima, e deve somar
esforços à Comissão Especial da Câmara
dos Deputados que trata a questão. Na
sequência, nos dias 6 e 7 de outubro,
em São Paulo, teremos o 10º Congresso
Latino-Americano e o 5º Congresso Nacional das Empresas de Trabalho Temporário e de Serviços Terceirizáveis (CONETT), outra grande oportunidade para
demonstrarmos nossa união em defesa
de interesses legítimos. A hora é agora!

// A audiência (no TST) deixará
grande contribuição para que

Marketing Sindeprestem

avancemos, enfim, na conquista do
marco legal necessário à expansão
da Terceirização e à segurança
jurídica dos tomadores //

Vander Morales – Presidente do Sindeprestem e da Asserttem

PRESIDÊNCIA
NO TWITTER
Acompanhe
@VanderMorales
O presidente do Sindeprestem e
da Asserttem, Vander Morales, usa
o Twitter como mais um canal de
defesa de nossas propostas. Acesse
www.twitter.com/VanderMorales.
Veja os tweets mais recentes:
“É inconcebível um setor como
o da Terceirização, que emprega milhões de trabalhadores, continuar à
margem da legislação.”
“Empresas sérias são sufocadas
pela alta carga tributária. Sem políticas de incentivo, não pensaremos no
longo prazo.”
“A maturidade chegou na Terceirização. Mas há setores tradicionais,
com o pé no passado, que não querem nosso avanço.”
“Quem enxerga Terceirização
como informalidade ou precarização tem uma viseira. É cego. Estamos entre os maiores empregadores
do País.”
expediente
Sindeprestem / Asserttem
Presidente
Vander Morales
www.twitter.com/vandermorales
Diretora de Comunicação
Jismália de Oliveira Alves
Assessoria de Marketing
Erika Barros
marketing@sindeprestem.com.br
Produção Editorial
GT Marketing e Comunicação
Tel.: (11) 5053-6100
gt@gtmarketing.com.br
Editor Responsável
Gaudêncio Torquato – MTb. 8.387 SP
Repórteres
Camila Vasconcellos
Danielle Borges – MTb. 46.993 SP
Giovanna Zanaroli – MTb. 47.378 SP
Produção Gráfica
L2 Propaganda
Tel./Fax: (11) 3816-3251
www.l2propaganda.com.br
Impressão
Gráfica Hawaii

setembro 2011

PARCERIA
ATÉ NA HORA
DO CAFÉ

VEÍCULOS MAIS BARATOS
Convênio com a GM garante desconto especial
As prestadoras de serviços associadas que queiram renovar sua frota de
veículos contam agora com um incentivo a mais. O Sindeprestem, sempre
atento às necessidades dos empresários do setor, acordou uma parceria
com a Palazzo Veículos, concessionária da General Motors do Brasil, para
oferecer condições especiais e descontos exclusivos em todos os modelos de
automóveis Chevrolet.
O diretor Administrativo e Financeiro, Daniel do Viso, conta que as
negociações para o convênio com a
cursos

APERFEIÇOAMENTO
PROFISSIONAL
O Sindeprestem mantém um permanente programa de cursos para
aprimorar o conhecimento e melhorar o desempenho profissional.
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. As inscrições podem ser
feitas no portal do Sindeprestem:
www.sindeprestem.com.br

GM foram iniciadas há um ano. “Detectamos uma grande dificuldade por
parte dos associados em adquirir ou
trocar a frota de veículos de suas empresas”, disse Daniel do Viso sobre o
motivo da parceria.
Associados de todo o Estado de São
Paulo podem usufruir dos benefícios.
Os detalhes sobre aquisição de automóveis poderão ser obtidos diretamente
na Palazzo Veículos, com o consultor
de vendas Fabio Luis. O número de telefone para contato é (11) 3617-7027 ou
e-mail frotista@palazzoveiculos.com.br

COM A BOCA NA MÍDIA
Ganhou boa repercussão na imprensa o artigo “Justiça para a Terceirização”,
do presidente do Sindeprestem e da Asserttem, Vander Morales (leia em http://
sindeprestem.com.br/midia/presidente-na-midia/) O texto valoriza a atividade e
pede regulamentação urgente para o setor.
Também foi notícia em diversos veículos o levantamento feito com base nos
estudos encomendados ao Instituto de
Pesquisa Manager (Ipema) sobre as contratações temporárias de janeiro a julho
deste ano no País. De acordo com os dados, foram mais de 114 mil trabalhadores
temporários no período.
Destaque para a participação do diretor regional do Sindeprestem no Alto
Tietê, Claudio Donizeti, entrevistado pela
TV Globo local durante o evento “Ação
pelo Emprego”, realizado em Suzano (SP)
no dia 27 de agosto.

A Fazenda Mestre Café, instalada
no Sul de Minas e especializada no
atendimento ao mercado corporativo, é a mais nova parceira do Sindeprestem. O convênio firmado com
a entidade garantirá às empresas associadas descontos especiais
nos produtos oferecidos
pela Mestre Café.
Mensalmente as
empresas poderão receber café
torrado e moído,
torrado em grãos
para espresso, ca
fé em sachê e também máquinas de café
espresso para venda ou locação.
Consulte o Departamento Financeiro do Sindeprestem para obter
mais informações sobre o convênio:
(11) 3215-8250.

NOTAS JURÍDICAS

ADIADO O NOVO
PONTO ELETRÔNICO
As novas regras para a aplicação do
ponto eletrônico como controle da jornada de trabalho dos funcionários passariam a vigorar em 1º setembro. Mas,
diante das inúmeras polêmicas sobre o
tema, a exigência foi adiada novamente, desta vez para 3 de outubro.
O Ministério do Trabalho e Emprego recebeu recursos de confederações
patronais no sentido da reconsideração
da data de início do Registro Eletrônico de Ponto – REP. A discussão gira em
torno do ônus gerado para as empresas
e prejuízo ao meio ambiente, haja vista
a obrigatoriedade de impressão de comprovantes. De acordo com a nota oficial,
o governo federal segue em busca do diálogo a fim de aperfeiçoar o sistema.
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CONECTAR, TRANSFORMAR E INOVAR

08h00 às 08h45

Credenciamento

08h45 às 9h30

Cerimônia de Abertura

10h00 às 10h50

Painel Latino Americano - Cenários Políticos, Econômicos e
Mercadológicos dos países da América Latina.

10h50 às 11h20

Coffee-Break

11h20 às 12h10

12h20 às 13h00

Almoço - Restaurante Jaraguá

14h10 às 14h30

Momento de Relacionamento

15h20 às 16h00
16h00 às 16h30
16h30 às 17h40

> Sexta-feira, (07/10/2011)

17h50 às 18h30

Coffee-Break
A importância da atualização do enunciado 331 para o crescimento
do setor de terceirização no Brasil
O Trabalho Temporário no Campo - As novas fronteiras: O que
precisamos compartilhar com a América Latina.
Coquetel

09h00 às 09h10

Abertura

10h10 às 11h00
11h00 às 11h30
11h30 às 12h10
12h20 às 13h00
13h15 às 13h25

Orlando Silva

Laércio de Oliveira

Vantuil Abdala

Cezar Antonio Tegon

Miguel Perez Garcia

Martin Padulla

Vander Morales

Omar Ávila

Ricardo Godoi

Lívio Giosa

Almir Pazzianotto

Horácio De Martini

O Impacto das Redes Sociais - Avanços na área de tecnologia da
informação alteraram de forma irreversível a capacidade de fazer
negócios, eliminando as restrições tradicionais de tempo e espaço.
Uma questão de Excelência - Como comparar suas práticas com
as melhores do mercado - Vendendo além do valor.

18h30 às 19h10

09h20 às 10h00

> PALESTRANTES

Planejamento Tributário e Financeiro: Verdades e Mitos - O que
falta para sua empresa ser competitiva - compartilhar estratégias e
debater soluções. Que tipo de cliente buscar e como captar valor.
Ser Empreendedor em Tempo de Mudanças - Inovar
simultaneamente em vários terrenos e em espaços de tempo
sobrepostos e em tempos de soluções não convencionais.

13h10 às 14h10

14h30 às 15h10

Desafios e Mudanças para o setor de Trabalho Temporário e Serviços Terceirizáveis

Uma nova aliança para a mudança global - O associativismo
por trás de uma grande transformação - Interesse coletivo e a
revolução nas comunicações virtuais. Sua empresa está pronta para
isso? Uma ferramenta de integração, cooperação e treinamento.
Realidade do Setor - Uma visão das empresas tomadoras de
serviços.
Coffee-break
O Governo na sua empresa - A regulamentação no novo mundo.
Menos normas, mais incentivos, interesses das empresas e
sociedade.
Mega eventos esportivos - Calculando o impacto e as
oportunidades no setor.

> LOCAL
Hotel Novotel São Paulo Jaraguá Convention
Rua Martins Fontes, 71 - Centro - São Paulo

> DATA
06 e 07 de Outubro de 2011

> INSCRIÇÃO
As inscrições devem ser realizadas pelo site: www.sindeprestem.com.br/conett2011
> rEALIzAçãO

> APOIO

> PATrOCíNIO

> AgêNCIA dE

TUrISMO OfICIAL

> PArCEIrOS
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