
Em março, Edson Pinto esteve 
com o secretário de Turismo do Es-
tado de São Paulo, Fabrício Cobra, e 

o presidente da Fhoresp, Nelson de 
Abreu Pinto, quando, além de discuti-
rem sobre a legitimidade da cobran-
ça do imposto sindical, o presidente 
pode apresentar o SinHoRes ao Se-
cretário, assim como suas propostas 
para melhorar a gestão empresarial 
do setor nas cidades de sua base.

No início do ano, o Secretário de In-
dústria, Comércio, Turismo e Emprego de 

Itapevi, Mauro Martins Junior e  Edson 
Pinto se reuniram para discutir a geração 
de emprego e renda na cidade através 
do incremento do turismo. Além disso, 
o presidente apoiará o secretário Mauro 
para que a cidade consiga o título de 
Município de Interesse Turístico.

www.sinhoresosasco.com.br
Edição: 03 | Março/Abril 2018

SinHoRes prepara Programa: Turismo Seguro em 
parceria com Secretaria de Segurança de Osasco

Presidente do SinHoRes é 
Titular dos principais Conselhos 

Estaduais do segmento

I N F O R M AT I V O

O presidente Edson Pinto, em 
abril, apresentou o Programa: Turis-
mo Seguro para o Secretário de Con-
trole Urbano de Osasco (Secontru), 
Valdeci Magdanelo, ao diretor do 
Departamento de Controle Urbano, 
Eduardo Duarte, e ao Gerente do 
Departamento de Tecnologia e In-
formação, Abraão Silva. 

O sindicato dialoga com a Se-
contru uma das ações do Programa, 
o Projeto Luz Azul. “Estamos buscan-
do fazer a nossa parte institucional 
e colaborar com a prefeitura para 

aumentar a segurança da cidade. 
O objetivo é instalar câmeras que 
emitem uma luz azul nas fachadas 
dos estabelecimentos associados 
ao SinHoRes, voltadas para a rua e 
com imagens compartilhadas onli-
ne com a Secretaria de Segurança. 
O estabelecimento participante do 
Projeto será identificado por uma 
placa “Aqui tem Luz Azul”, indicando 
que aquela rua está sendo monito-
rada pelo COI – Centro de Operação 
Integrado, órgão da Secretaria, 
como forma de prevenção à ação de 

Conheça nosso Departamento de 
Benefícios e seja um associado!
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Edson Pinto e o diretor da Folha de Al-
phaville, César Foffá, acertaram parcerias 
entre o sindicato patronal e o jornal. Ago-
ra, o SinHoRes conta com espaço na Folha 
para divulgar suas ações regularmente!

Em fevereiro, o presidente do SinHo-
Res discutiu com o Secretário de Cultura 
e Turismo de Barueri, Jean Gaspar, e com 
o Diretor de Turismo e do Museu de Ba-
rueri, Mario Albanese, propostas para 
incrementar o setor de gastronomia, 
hotelaria e turismo e trazer mais geração 

de renda e emprego para a população. O 
presidente Edson também pleiteou as-
sento no Conselho Municipal de Turismo.

Em abril, o SinHoRes foi apresenta-
do ao governador de São Paulo, Márcio 
França, pelo presidente Edson, que tam-
bém expôs as ações promovidas pelo sin-
dicato patronal em sua base de atuação.

criminosos”, afirmou.
Para o secretário, o Programa 

reforça projeto semelhante que 
já está sendo desenvolvido pela 

Secontru com o Departamento de 
Tecnologia e Informação da cidade, 
para aumentar o número de câme-
ras de vigilância.

Edson Pinto é membro ti-
tular do Conselho de Turismo 
do Estado de São Paulo; do 
Conselho Estadual de Segu-
rança Alimentar e Nutricional 
Sustentável – CONSEA –SP; e 
do novo mandato do Conselho 
Municipal de Turismo de Osasco 
e de Santana de Parnaíba. 

Atuando no segmento do 
turismo há 30 anos, também 
é diretor da ABRESI (Associa-
ção Brasileira de Gastronomia, 
Hospedagem e Turismo); vice-
-presidente de Relações Insti-
tucionais e Governamentais da 
FHORESP – Federação de Ho-
téis, Restaurantes, Bares e Si-
milares do Estado de São Paulo; 
e Diretor de Assuntos Estraté-

gicos da CNTur – Confederação 
Nacional de Turismo.

Ainda atua como membro 
titular no Conselho Municipal 
de Esportes de Osasco; Comis-
são Regional de Segurança Ali-
mentar e Nutricional da Grande 
São Paulo – CRSANS Grande 
São Paulo; e Conselho Munici-
pal de Segurança Alimentar – 
COMSEA OSASCO.

Edson Pinto e a gerente executiva 
do SinHoRes, Alice Fernandes



SinHoRes apresenta o novo diretor regional de Barueri
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O diretor da rede HB Hotels e res-
ponsável pelo HB Hotels Sequoia – Al-
phaville, Danilo Baldini Gonçalves, é o 
novo integrante da diretoria regional 
do SinHoRes de Barueri, na área de 
Hospitalidade. “Fiquei muito honrado 
com o convite do presidente Edson 
Pinto para integrar o SinHoRes! Uni-
dos, podemos buscar benefícios para 
toda nossa categoria. Vamos agregar 
gestão e bem-estar para toda classe 
hoteleira”, afirmou o novo diretor.

Com propostas do SinHoRes, Lei Brasileira 
de Inclusão para Hotelaria é regulamentada

Presidente Edson Pinto discute desenvolvimento 
do turismo de Olímpia com prefeito

Na Secontru, SinHoRes 
esclarece pontos 

da Lei Cidade Limpa

SinHoRes debate 
comercialização de 
produtos saudáveis 

no CONSEA-SP O decreto que regulamenta a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência em  hotéis e pousadas brasileiras 
foi publicado, em 2/3, no Diário Oficial da União, fruto de 
articulação do Ministério dos Direitos Humanos. De acor-
do com o presidente Edson Pinto, foram incorporadas ao 
decreto regulamentador algumas propostas do sindicato 
patronal. “As medidas que indicamos diminuem o impacto 
dos custos de reformas e novas construções hoteleiras, pois 
da forma original como a Lei foi aprovada o setor hoteleiro 

seria gravemente afetado”, afirmou o presidente.
O texto divide os estabelecimentos em três pro-

postas: os já existentes, construídos até 29/6/2004, 
antes da publicação das normas da ABNT; os já exis-
tentes, construídos entre 30/6/2004 e 2/1/2018; e os 
novos estabelecimentos, construídos a partir deste 
ano. O decreto detalha os recursos necessários para 
os estabelecimentos suprirem totalmente as neces-
sidades das pessoas com deficiência. 

Em abril, o presidente esteve com o prefeito de Olímpia, 
Fernando Augusto Cunha, em uma reunião que discutiu o cres-
cimento do turismo de lazer na cidade nos últimos 10 anos.

De acordo com o presidente Edson, Olímpia se tor-
nou o maior case de turismo do Brasil, um verdadeiro 
polo turístico devido às águas termais e os parques 

aquáticos, Thermas dos Laranjais e Hot Beach Olímpia, 
que atraem milhares de turistas durante todo o ano. 
Durante a reunião, Edson e o prefeito trocaram ideias de 
como dinamizar uma cidade e trabalhar fortemente na 
questão do turismo como fator de desenvolvimento para 
um município, na geração de emprego e renda.

Em abril, o presidente Edson Pinto 
reuniu-se com o então Secretário de 
Controle Urbano de Osasco (Secontru), 
Valdeci Magdanelo, para esclarecer 
pontos da Lei Cidade Limpa, que dispõe 
sobre a Ordenação da Paisagem e Con-
trole Sonoro no Meio Ambiente Urbano 
do Município de Osasco e regula a publi-
cidade nos imóveis comerciais da cidade.

De acordo com Edson, os letreiros 
dos hotéis e meios de hospedagem são 
protegidos pela Lei Cidade Limpa, no in-
ciso XII, do Artigo 4º. Assim, o SinHoRes 
pediu posicionamento da Secretaria para 
orientar a fiscalização acerca dessa previ-
são  legal, tendo em vista o cumprimento 
da permissão dos letreiros dos hotéis. 

O secretário diligenciou no sentido 

O Conselho Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional Sustentável 
(CONSEA-SP) atuará no desenvolvimen-
to de ações na perspectiva de produtos 
saudáveis. Para contribuir de forma mais 
efetiva na gestão do governo estadual, 
o assunto será debatido durante todo o 
ano como tema central de discussão e 
contará com oito eixos de atuação.

Entre os eixos, o de “comercializa-
ção” foi proposto pelo SinHoRes e terá 
participação direta do presidente Edson 
Pinto. “O foco será demonstrar ao Con-
selho a explosão desordenada da venda 
de alimentação por ambulantes e esta-
belecimentos fixos, contudo, informais. 
É necessário estabelecer políticas públi-
cas no âmbito estadual que responsabi-
lizem as prefeituras pelo cuidado com a 
saúde da população”, explicou.
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Danilo Gonçalves, Edson Pinto e Hermes Beznos, diretor da rede HB Hotel

de que o setor competente pela fiscali-
zação examine a questão para tomar as 
providências cabíveis, dando mais segu-
rança jurídica aos meios de hospedagem.


