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CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL:
PAGAMENTO
ATÉ DIA 31

As empresas do setor
de Prestação de Serviços Tercei
rizáveis e Trabalho Temporário
têm até o próximo dia 31 para
efeuar o pagamento da contri
buição sindical patronal obriga
tória, exercício 2011. O cálculo
é feito com base no capital social
atualizado e as alíquotas corres
pondentes estão disponíveis para
consulta no site do Sindeprestem
(www.sindeprestem.com.br).
O recolhimento deverá ser feito
em guia própria, conforme o ar
tigo 587 da CLT. O boleto será en
viado via Correios pelo Sindicato,
mas também poderá ser impresso
no site. Até a data de vencimento
o pagamento será feito em qual
quer agência bancária, mas após
o dia 31 só nas agências da Caixa
Econômica Federal.
Empresas que iniciaram ati

vidades em 2010 deverão calcular
a Contribuição Sindical propor
cionalmente ao número de meses
restantes para o término do exercí
cio. Mais informações podem ser
obtidas no endereço financeiro@
sindeprestem.com.br ou pelo tele
fone (11) 3215-8250.

Divulgação

Representatividade
do Sindeprestem é
importante para as
empresas

META ATINGIDA NO NATAL 2010
Preenchidas as 140 mil vagas temporárias previstas

Em todo

o território nacional
foram geradas 140 mil vagas temporárias
para suprir o aumento da demanda no
Natal de 2010, de acordo com o levanta
mento do Instituto de Pesquisas Mana
ger (Ipema). O número superou em 1% a
previsão divulgada anteriormente.
Do total de postos criados, 30%
foram preenchidos por jovens que ti
veram sua primeira oportunidade no

SINDEPRESTEM
AMPLIA
REPRESENTATIVIDADE
Investimento em mailling e plano
de comunicação podem dobrar a
base de dados no Estado. Pág 02.

mercado de trabalho. Passado o período,
39 mil brasileiros viram seus contratos
temporários transformados em efetivos.
A maior parte das contratações foi
feita pelo comércio (98 mil) e pela in
dústria (42 mil). Os principais emprega
dores foram lojas de rua, shoppings, su
permercados, indústrias de alimentos,
bebidas, bens de consumo, vestuário,
brinquedos, eletrônicos e papel.

PESQUISA DE
SATISFAÇÃO
Em 2010, empresários do setor dão
índice de 93,48% para atendimento
do Sindeprestem. Aumento de 7,58%
em relação ao ano de 2009. Pág 04.
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carta do presidente

O NOVO GOVERNO E AS
PERSPECTIVAS DO SETOR
Quando

um novo governo as
sume, a sociedade lhe dá um voto de
confiança. São os tradicionais “100
dias de lua de mel”, período em que
a opinião pública dá aos governantes
e legisladores recém-empossados a
chance de cumprirem expectativas pelas
quais, afinal, foram escolhidos pelos
eleitores. No Brasil não é diferente.
Sabedora dos obstáculos a enfrentar
para a consolidação e a ampliação do
desenvolvimento brasileiro, a presidente
Dilma Rousseff, assim que confirmada
sua vitória, fez gestos que indicam o
legítimo anseio de prolongar por muito
mais do que 100 dias a confiança em
seu governo e, vale dizer, da base
parlamentar que lhe dá sustentação.
Nas solenidades de posse, a pre
sidente transformou esses gestos em
letra inscrita nos discursos, tanto o
do Congresso como o de transmissão
de cargo. Em ambos, traçou quadro
preciso das grandes questões nacionais,
em tom ponderado, lógico, objetivo –
marca, aliás, de seu perfil e estilo. São
características que, estou certo, serão
fundamentais para direcionar o país
para a rota que todos almejamos.
Para o nosso setor, este traço técnico,
coerente e comprometido com os fatos,
é mais do que alvissa
reiro. Hoje, os
benefícios das
p r e st a d o r a s
de serviços
são uma reali
dade incontes

te. Empregamos cerca de 2,5 milhões
de traba
lhadores formais em nossas
empresas, em sua imensa maioria
idôneas, saudáveis, compromissadas
com a qualidade da prestação de ser
viços que oferecem. Ao atuarem assim,
contribuem para modernizar as rela
ções de trabalho e ampliam a produ
tividade de sua clientela que, mais do
nunca, necessita aumentar sua com
petitividade internacional.
Não foi fácil levar à sociedade bra
sileira essa consciência. Lutamos muito
para vencer incompreensões, até incon
fessáveis interesses de alguns. Mas nos
sos avanços são inegáveis. Somos, hoje,
a principal fonte de informação sobre a
modalidade, a voz que a defende, reco
nhecidos como empreendedores sérios,
geradores de empregos e com trânsito
amplo entre os Executivos federal, es
taduais e o Congresso.
Nossa expectativa em relação aos
novos governantes e os parlamentares
não podia ser mais auspiciosa. É certo que
não podemos esmorecer em nossa luta
por uma legislação que, definitivamente,
preencha o vácuo jurídico com o qual
convivemos há décadas. Mas boa parte
do caminho para que isto se concretize
está aplainado. Vamos dialogar com
otimismo com todos os interlocutores:
sindicalistas e autoridades. Até porque
estes atores da cena nacional em sua
maioria reconhecem a contribuição
das prestadoras de serviços para o
desenvolvimento da economia e da
sociedade brasileira.

// Somos hoje a principal fonte de informação sobre a

modalidade, a voz que a defende, reconhecidos como
empreendedores sérios, geradores de empregos
e com trânsito amplo entre os Executivos federal,
estaduais e o Congresso.

Vander Morales – Presidente do
Sindeprestem e da Asserttem

AMPLIAÇÃO
DA BASE
Objetivo é dobrar a
representatividade
no Estado
O Sindeprestem investiu na
aquisição de um novo mailling
com cerca de 11 mil nomes de
empresas prestadoras de ser
viços cuja atividade econômica
coincide com os setores repre
sentados por ele. A medida, to
mada no final do ano passado,
visa dobrar a base de dados.
Para atingir esse público-alvo
e ampliar a representatividade
no Estado, foi elaborado um
plano de comunicação integra
da. Atualmente, o Sindeprestem
conta com cerca de 5.000 empre
sas entre filiadas, sindicalizadas
e associadas.

expediente

Sindeprestem / Asserttem
Presidente
Vander Morales
www.twitter.com/vandermorales
Diretora de Comunicação
Jismália de Oliveira Alves
Assessoria de Marketing
Erika Barros
comunicacao@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

janeiro 2011

Divulgação

ACORDO COLETIVO 2011
Porteiros e controladores de acesso receberão reajuste antecipado

REAJUSTE DO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO E SALÁRIO-FAMÍLIA

Em novembro de 2010, o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), em última
instância, decidiu que a representação
dos trabalhadores que exercem as fun
ções de Portaria e Controle de Acesso
nas empresas de prestação de serviços
a terceiros, colocação e administração
de mão de obra e trabalho temporário,
em todo o estado de São Paulo, é do
Sindeepres, que os representa desde
sua fundação, em 1992. Mais uma vez,
prevaleceu a lei da unicidade sindical.
StockXpert

A Convenção Coletiva para portaria
e controle de acesso encontra-se
em tratativa de negociação para seu
fechamento e a bancada patronal não
medirá esforços para que isso ocorra
até o final de janeiro.
Vale lembrar que esse segmento
teve sua data-base, sempre no dia 1º de
maio, alterada para 1º de janeiro. Com
essa antecipação, os trabalhadores da
categoria terão reajustes salariais em
menos de um ano.

Novos valores passam a valer em fevereiro
Os ministérios da Previdência So
cial e da Fazenda estabeleceram, por
meio da Portaria Interministerial 568
MPS-MF, de 31/12/2010 e publicada
no Diário Oficial do dia 3 deste mês, o
reajuste da Tabela de Contribuição do
INSS e do Salário-família.
A tabela para fins de recolhi
mento de INSS teve suas alíquotas
majoradas: Salário de Contribuição
até R$ 1106,90, em 8%; salários entre
1106,91 e 1844,83, em 9%; e salários
de 1844,84 até 3689,66, para 11%.
No caso do salário-família, por

filho ou equiparado em qualquer
condição, até 14 anos de idade, a cota
passa a ser de R$ 29,41 para o segu
rado com remuneração mensal não
superior a R$ 573,58; e de R$ 20,73
para o segurado com remuneração
mensal superior a R$ 573,58 e igual
ou inferior a R$ 862,11.
Essas alíquotas deverão ser re
colhidas apenas em fevereiro. Os
recolhimentos a serem efetuados
em janeiro, relativos aos salários de
dezembro, ainda seguirão a tabela
anterior.

O SETOR NA MÍDIA
Asserttem e sindeprestem nas grandes mídias do país
A revisão da pesquisa de previsão de vagas temporárias para o Natal e a
escassez de mão de obra foram alguns dos temas ligados à Asserttem e ao
Sindeprestem que repercutiram intensamente na mídia, no final do ano passa
do. O fato de no meio do mês de dezembro haver ainda 45 mil postos abertos e
o aumento de oportunidades de trabalho para a terceira idade foram noticiados
nos mais importantes programas e veículos do país, como o Jornal Nacional,
o Bom Dia Brasil e o Jornal Hoje, os três da Rede Globo. A TV Record, a TV
Bandeirantes e o SBT também fizeram matérias, bem como os jornais Folha de
S.Paulo, O Estado de São Paulo, Jornal da Tarde e O Globo, além da web TV da
Rádio Jovem Pan e da Rádio Bandeirantes.

MÍNIMO
DE R$ 545
Reajuste do salário mínimo
fica em torno de 7% para 2011
O debate sobre o reajuste do salário
mínimo foi alvo de discussão entre o
governo e as centrais sindicais – que
reivindicavam um aumento de R$ 70,
o que faria o salário-mínimo atingir a
casa dos R$ 580.
No entanto, no último dia 14, após
reunião da presidente Dilma Rousseff
com todo o ministério, Guido Mantega,
ministro da Fazenda, confirmou o
aumento do salário mínimo para R$
545, a partir de 1º de fevereiro, contra
os R$ 540 fixados na Medida Provisória
do último dia de 2010.
Por esta razão, alguns salários
pre
vistos na Convenção Coletiva de
Trabalho firmada entre Sindeprestem
e Sindeepres serão ajustados para
este valor, que representa reajuste de
aproximadamente 7%, levando em
conta a média do PIB e a inflação.
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REFORMA E
MODERNIZAÇÃO DA SEDE
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PESQUISA DE
SATISFAÇÃO
Sindeprestem tem
boa avaliação dos
associados

Para marcar os seus 20 anos de
atividades, que serão comemorados
em 2011, o Sindeprestem fará uma
reforma estrutural em sua sede. As
obras visam modernizar as instala
ções, pois a planta atual está ultra
passada, conta o diretor adminis
trativo, Daniel do Viso. “A ideia é
otimizar os espaços e implantar no
vos processos que garantam o me
lhor atendimento ao associado”.
O projeto prevê a ampliação do au
ditório, mais salas para treinamento,
modernização do sistema de telefonia

e informática, móveis novos e a im
plantação de plataforma para cursos
online e vídeoconferência. “O maior
desafio será fazer as alterações ne
cessárias sem afetar a prestação de
serviços essenciais aos associados”,
diz o diretor.
Apresentado por uma equipe de
arquitetos, o projeto já foi aprovado
pela diretoria e o cronograma de ações
está em fase final de validação. “Após
todas as autorizações necessárias,
daremos início à execução das obras
ainda em janeiro”, explica Viso.

Érika Barros

No ano de 2010, o aten
dimento prestado pelo Sin
deprestem recebeu o percen
tual de 93,48 na pesquisa de
satisfação feita anualmente
junto aos empresários do
setor, o que corresponde ao
conceito de ”Ótimo e Bom”.
Houve aumento de 7,58% no
índice de satisfação em rela
ção a 2009, ano que chegou à
marca de 86,89%.
O objetivo da pesquisa é
identificar se as necessidades
dos associados têm sido aten
didas e, também, melhorar
continuamente a prestação
de serviços. “É muito gratifi
cante saber que temos cum
prido com nossa obrigação,
que é a de dar subsídios para
que o setor se desenvolva
aind a mais”, diz o presidente
Vander Morales.

Obras podem começar ainda em janeiro

Auditório será ampliado
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