
No dia 17/08, em visita ao 
jornal Diário da Região, Edson 
Pinto foi recebido em almoço 
pelo proprietário Vreji Sanazar. 
Conversaram sobre a importância 
do nosso setor como ferramenta 
de desenvolvimento das cidades.

O presidente Edson Pinto e 
a gerente executiva do SinHoRes 
Osasco - Alphaville e Região en-
contraram-se, no dia 21 de agos-
to, com o diretor de comunica-
ção do Consórcio Intermunicipal 
da Região Oeste Metropolitana 
de São Paulo (Cioeste), Mauro 

Sérgio. Na pauta, a importância 
do nosso setor na região.
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SinHoRes Osasco – Alphaville e Região chega 
para potencializar setor turístico e gastronômico

I N F O R M A T I V O

O SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, desmem-
brado amigavelmente do SinHoRes São Paulo, chegou 
na região para defender sua empresa como o único e 
legítimo representante da categoria econômica de ho-
téis, motéis, pensões, hospedarias, resorts, pousadas, 
flats, condo-hotéis, restaurantes, bares, cafés, churras-
carias, cantinas, pizzarias, lanchonetes, buffets, cerve-
jarias e todos os demais estabelecimentos ligados aos 
setores de hospitalidade, gastronomia e turismo. 

Reconhecido por ato do Ministério do Trabalho  
publicado no Diário Oficial da União de 24/03/2017, o 
sindicato patronal passa a atender e defender os inte-
resses da categoria econômica nas cidades de Osasco, 
Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Pirapora 
do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Cajamar.

No dia 8 de agosto o presi-
dente do Sindicato, Edson Pinto, 

reuniu-se com o secretário de 
Segurança e Controle Urbano 
de Osasco, Valdeci Magdanelo. 
Além de falarem de projetos 
para o setor, Edson manifestou 
a preocupação da nossa entida-
de com boatos de fiscais agindo 
fora de suas alçadas. 

Para defender a sua empresa, 
atuaremos em diversas frentes: 

ACESSE O SITE
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Defesa de seus interesses jurídicos, legislativos e políticos;

Atuação frente aos órgãos públicos de regulação de 
nossa atividade;

Prestação de serviços jurídicos ao associado;

Formação e qualificação em gestão e empreendedorismo;

Programas de benefícios e descontos em produtos e 
serviços essenciais e complementares ao seu negócio, 
com diferenciais exclusivos ao nosso segmento;

Promoção da imagem do Turismo, da Hospitalidade e 
da Gastronomia da região;

Promoção de eventos, festivais e atividades para o 
fomento econômico da atividade;

Certificações de qualidade de serviços e produtos.



Confira benefícios e vantagens exclusivos!

Convenção Coletiva da Gorjeta e Convenção Coletiva de Trabalho

Orientação Jurídica gratuita diretamente no Sindicato
Nossos associados contam com orientação jurídica realizada pelo Dr. Marcel de Lacerda Borro. Para 

agendar atendimento, ligue (11) 3682-2370. 

Vigorito - Desconto em toda linha de veículos CHEVROLET
Parceria entre SinHoRes Osasco – Alphaville e Região e concessionária VIGORITO proporciona para 

associados desconto de até 26% em toda linha de veículos CHEVROLET. Retire em nossa sede declaração 
de regularidade sindical e apresente na concessionária. O desconto é sobre o valor de tabela GMB.

Comunicação corporativa e criação com a Nova Onda Comunicação
Nossa parceira, a agência Nova Onda Comunicação oferece descontos de até 20% aos associados do Sindicato. Os serviços oferecidos são 

criação de identidade visual, cardápios, flyers, folhetos, malas diretas e impressos em geral. Estruturação, gestão e treinamento para uso de 
redes sociais, criação de sites, marketing de conteúdo e assessoria de imprensa. Informações no Sindicato.

Regional Segurança - Segurança Eletrônica e Patrimonial
Diagnóstico gratuito do seu atual sistema de segurança e vigilância. Dispõe também de serviços 

terceirizados de limpeza, portaria, jardinagem em condições especiais para associados.  

INBRAVISA – Instituto Brasileiro de Auditoria em Vigilância Sanitária
Regularização e Soluções em Vigilância Sanitária exclusivas para associados
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Nosso sindicato é a única entidade que 
pode formalizar a Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) com o sindicato dos traba-
lhadores e defender os interesses da cate-
goria econômica na região.

Até o fechamento desta edição, esta-
vam avançadas as negociações da conven-
ção específica da gorjeta com o Sinthoresp, 
sindicato dos trabalhadores, além da CCT da 
região referente às cláusulas econômicas e 

sociais. Quando as negociações estiverem 
finalizadas, os estabelecimentos passam a 
seguir a Convenção firmada por Osasco – 
Alphaville e Região. Confira no nosso site 
por novidades e obtenha lá acesso ao texto 
integral das duas convenções! E atenção, 
empresários: para se adequar à legislação 
da gorjeta, será obrigatório homologar o 
Termo de Implantação de Gorjeta nos dois 
sindicatos para evitar ações trabalhistas!

SinHoRes Osasco entra na justiça contra lei do desconto para bariátrica

SEJA UM ASSOCIADO!

Nosso Sindicato entrou com ação pleitean-
do a inconstitucionalidade da Lei Municipal de 
Osasco 4.791, de fevereiro de 2017, que obriga 
restaurantes, lanchonetes e bares a concederem 
50% de desconto no preço de refeições servidas 
para pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica 
(redução do estômago).

“O controle de constitucionalidade falhou. Va-

mos a juízo para restabelecer o princípio de livre 
iniciativa e da intervenção mínima do Estado sobre 
a economia”, observa o presidente Edson Pinto. "O 
alimento é o menor dos custos de um estabeleci-
mento. Os maiores pesos são folha de pagamento, 
aluguel, manutenção etc. Esses valores continua-
rão os mesmos, as pessoas ingerindo mais ou me-
nos alimentos”, completa.

CONTRATO SEGUROS - a corretora OFICIAL do seu Sindicato
Condições especiais para o seguro de vida obrigatório previsto em cláusula da nossa Convenção 

Coletiva de Trabalho. E muitos outros benefícios! Consulte antes de fechar ou troque sua seguradora! 
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