
SinHoRes Osasco – Alphaville e Região realiza 
campanha “Viva essa Experiência”

SinHoRes Osasco – Alphaville e Região em parceria com portal Visão Oeste

I N F O R M AT I V O

O SinHoRes Osasco – Alpha-
ville e Região vem realizando 
a campanha “Viva essa experi-
ência”, na página do Facebook, 
em que apresenta as principais 
atrações turísticas das cidades de 
sua base, que são Osasco, Barue-
ri, Carapicuíba, Itapevi, Cajamar, 
Jandira, Pirapora do Bom Jesus e 
Santana de Parnaíba.

De acordo com o presidente 
Edson Pinto, o principal objetivo da 
campanha é promover o turismo 
nas cidades representadas pelo sin-
dicato patronal. “Nossa base conta 
com atrações de muita qualidade 
e é exatamente isso que queremos 
mostrar nessa campanha. Osasco, 
por exemplo, tem como atração 
o turismo de compras; já Barueri, 
o turismo de negócios; Santana 

de Parnaíba é muito conhecida 
por suas atrações religiosas. Todas 
nossas cidades têm algo para en-
riquecer a experiência de quem 
as visita. O turismo, a hotelaria e a 
gastronomia dessas regiões é uma 
forma de movimentar a economia 

e gerar renda e emprego para os 
munícipes”, afirmou.

Sendo assim, a campanha, 
que vai ao ar duas vezes por se-
mana até novembro, está desta-
cando lugares históricos, festas 
tradicionais e espaços de lazer das 

oito cidades que estão no Mapa do 
Turismo Brasileiro, divulgado pelo 
Ministério do Turismo.

Para acompanhar a campa-
nha, acesse nossa página no Fa-
cebook -> www.facebook.com/
SinhoresOsascoeAlphaville/

Os associados do sindicato pa-
tronal contam com 50% de des-
conto para anunciar seu negócio 
no portal de notícias Visão Oeste! 

São um milhão de páginas 
visitadas por mês e mais de 500 
mil usurários interagindo men-
salmente com o portal! Torne seu 
negócio visível para as cidades de 
Osasco, Barueri, Carapicuíba, Ita-
pevi, Jandira, Pirapora do Bom Je-
sus, Santana de Parnaíba e Cotia. 

Para participar, é necessária 
a apresentação da Declaração de 
Regularidade Sindical obtida jun-
to ao sindicato.
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Edson Pinto recebe ex-prefeito 
de Osasco Jorge Lapas

Presidente Edson Pinto se reúne com representantes da 
motelaria e restaurantes de Osasco e Barueri

Presidente Edson se reúne com vice-presidente 
da Imprensa Oficial do Estado

Proprietários do Gendai e PATRONI Pizza visitam sede do SinHoRes
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Em 18/9, o presidente do 
SinHoRes Osasco – Alphaville e Re-

gião, Edson Pinto, esteve em reunião 
com J.B. Oliveira, vice-presidente da Im-
prensa Oficial do Estado, para estreitar a 
relação institucional das entidades.

Na oportunidade, o presidente 
Edson fez uma explanação sobre as 
atividades realizadas pelo sindicato 
patronal nas cidades de sua base, 
sendo elas Osasco, Barueri, Cara-
picuíba, Itapevi, Cajamar, Jandira, 
Pirapora do Bom Jesus e Santana de 

Parnaíba; além de falar sobre o siste-
ma confederativo em que o SinHoRes 
está inserido.

Por sua vez, J.B. Oliveira falou 
sobre as ações desenvolvidas pela 
Imprensa Oficial e presenteou o presi-
dente Edson com o livro 100 telas, 60 
dias & um diário de viagem – Ama-
zonas 1975, de José Cláudio da Silva, 
editora Imprensa Oficial.

A reunião aconteceu na sede do 
SinHoRes Osasco – Alphaville e Re-
gião, localizada na cidade de Osasco.

O presidente Edson Pinto rece-
beu, em 10/9, a visita do ex- prefei-
to de Osasco Jorge Lapas, entusiasta 
dos setor de Gastronomia e Turismo.

No encontro, Edson falou sobre 
a importância do setor na geração 
de emprego. Já Lapas abordou o 

crescimento do ramo na cidade, nos 
últimos anos.

Foi discutido ainda o cenário 
político e questões ligadas ao muni-
cípio de Osasco.

Participou também da reunião 
Carlos Baba, ex-secretário de Obras.

Em 10/10, o presidente Edson 
Pinto se reuniu com representan-
tes da motelaria e restaurantes de 
Osasco e Barueri, acompanhados do 
advogado, Dr. José Antônio Tavares 
Faria, e Daílson Shimura Parra, do 
escritório de contabilidade Navarro.

Durante o encontro, foi discutido o 
Termo Aditivo à Convenção Coletiva de 
Trabalho 2017/2019, trazendo reajuste 

salarial, e a nova CCT Específica das Gor-
jetas 2018-2020, que serão assinadas 
nos próximos dias; assim como a Implan-
tação do Termo de Gorjeta Eletrônico.

O presidente Edson ouviu as reivin-
dicações dos empresários e colocou o 
SinHoRes à disposição. “É muito impor-
tante estarmos unidos para construir 
uma entidade cada vez mais forte e re-
presentativa”, completou.

Em 19/9, a Gerente Executiva 
do SinHoRes Osasco – Alpha-
ville e Região, Alice Fernandes, 
recebeu, na sede do sindicato, 
Reinaldo e Rafael Bertolo, pro-
prietários das empresas Gendai 
e PATRONI Pizza, instaladas no 
Osasco Plaza Shopping.

Durante a visita, os empre-

sários manifestaram desejo em 
participar ativamente das ações 
do SinHoRes e disseram estar 
satisfeitos com o desmembra-
mento amigável do SinHoRes 
São Paulo, já que sentem que a 
mudança aproxima ainda mais 
o sindicato dos empresários da 
região.
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