
SinHoRes Osasco – Alphaville e Região e 
Sinthoresp assinam Termo Aditivo à Convenção 

Coletiva de Trabalho 2017 – 2019 

Presidente Edson Pinto é membro 
titular no CONTUR – Conselho de 

Turismo de Barueri

Presidente Edson Pinto marca 
presença no Fórum Nacional do 

Turismo e Esporte 

I N F O R M AT I V O

Em 29/10, o presidente Ed-
son Pinto e o Sinthoresp, sindi-
cato laboral, assinaram Termo 
Aditivo à Convenção Coletiva de 
Trabalho 2017 – 2019, no Hotel 
Leques Brasil, em São Paulo.

Neste ano, o reajuste salarial, 
calculado sobre o INPC do perío-
do, ficou em 3,53%, retroativo a 
julho deste ano. Também foram 
formuladas duas tabelas de es-
timativas de gorjeta diferentes, 
sendo uma para o setor de hospi-
talidade e meios de hospedagem 
e outra para o setor de gastrono-
mia (alimentos e bebidas). Essas 
tabelas constam no e-TIG (Termo 
de Implantação de Gorjeta Ele-
trônico), que está disponível para 
formalização no site do SinHoRes 
e deve ser feito por todas as em-
presas que trabalham com gorje-
tas, tanto compulsórias quanto 
espontâneas.

O presidente Edson também 

Presidente Edson Pinto e o Ministro 
do Turismo, Vinicius Lummertz

destaca o acordo do sindicato 
patronal com o Sinthoresp em 
relação a não punição das empre-
sas que não fizeram o Termo de 
Implantação de Gorjeta. “O novo 
prazo para a adequação à Lei das 
Gorjetas Compulsórias e Espon-
tâneas, homologando o Termo 
de Implantação de Gorjeta Ele-

trônico, é até o dia 10 de março 
de 2019. Depois desse prazo, as 
empresas que não fizerem o Ter-
mo, poderão ser notificadas pelo 
Sinthoresp”, explicou.

O Termo Aditivo apresenta 
uma novidade, que é o Benefí-
cio Social Familiar obrigatório de 
R$ 20 por trabalhador, trazendo 

dez benefícios aos trabalhadores 
e 7 benefícios para as empresas, 
como o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) e o Programa de Pre-
venção de Riscos Ambientais - 
Qualitativo (PPRA). 

Para saber mais, acesse o site 
do SinHoRes!

A convite do Secretário de 
Cultura e Turismo de Barueri, 
Jean Gaspar, o SinHoRes Osas-
co – Alphaville e Região passa a 
integrar o CONTUR – Conselho de 
Turismo da cidade.

Representando a área de 

hospitalidade em Barueri, o pre-
sidente do sindicato patronal, 
Edson Pinto, passa a ser membro 
titular do CONTUR; e o diretor 
regional de Barueri do SinHoRes, 
Danilo Gonçalves, é suplente no 
Conselho.

Em 26/11, o presidente do Si-
nHoRes, Edson Pinto, participou 
do Fórum Nacional do Turismo e 
Esporte, que discutiu o Panora-
ma de Desenvolvimento Social e 
Econômico do Turismo e Esporte 
do Brasil, uma realização da Con-
federação Nacional do Turismo 
(CNTur) e da Associação Brasileira 
de Gastronomia, Hospedagem e 
Turismo. O presidente Edson Pin-
to esteve presente também como 
Diretor de Estratégia da CNTur.
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Prazo improrrogável para implantação 
do e-TIG: Termo de Implantação de 

Gorjeta Eletrônico: 10/3/2019



SinHoRes Osasco – Alphaville e Região e Imprensa Oficial fecham parceria

SinHoRes Osasco – Alphaville e Região obtém vitória 
definitiva e barra, na Justiça, “Lei da Meia Porção” de Osasco

Osasco reduz imposto para empresas de turismo
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O Desembargador João Car-
los Saletti, do Órgão Especial que 

congrega os desembargadores mais 
antigos do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, julgou PROCEDENTE no mérito, 
ação direta de inconstitucionalidade, 
que suspendeu definitivamente a Lei 
Municipal de Osasco 4.791, de fevereiro 
de 2017, que previa que restaurantes, 
lanchonetes e bares concedessem 50% 
de desconto no preço de refeições ser-
vidas a la carte, porções ou rodízios, ou 
servirem meia porção, para pessoas que 

fizeram a cirurgia bariátrica (redução de 
estômago).

O pedido de inconstitucionalidade 
foi realizado pelo departamento jurídico 
do SinHoRes, coordenado pelo Dr. Mar-
cel Borro, no ano passado.

 “Somos uma categoria legalista, 
mas as leis devem ser sensatas e exe-
quíveis. Nós estamos à disposição da 
Câmara Municipal e do Executivo para 
discutir e aprimorar projetos incidentes 
sobre o nosso setor, mas também esta-
mos atentos para novas medidas, caso 

seja necessário”, afirmou o presidente 
Edson Pinto.

De autoria do vereador Antônio 
Aparecido Toniolo, o Projeto de Lei havia 
sido vetado pelo então prefeito Jorge 
Lapas, mas retornou para a Câmara 
na atual gestão e o veto foi derrubado. 
No entanto, a aplicação da Lei já estava 
suspensa, desde novembro de 2017, de-
vido medida liminar obtida pelo SinHo-
Res e, com isso, a fiscalização não podia 
autuar os estabelecimentos. Agora, a lei 
está definitivamente suspensa.

O SinHoRes e a Imprensa Oficial do 
Estado fecharam parceria inédita para 
a base sindical da entidade patronal. 
O Sindicato será o representante da 
Imprensa Oficial para a Certificação 
Digital das empresas da categoria e 
comércio em geral da região. “Nossa 
preocupação à frente do Sindicato é 

sempre no sentido de buscar parcerias 
que reduzam os custos de gestão do 
estabelecimento. Nesse sentido, o Si-
nHoRes e a Imprensa Oficial do Estado 
de São Paulo trarão para a nossa região 
preços imbatíveis para essa obrigação 
da empresa moderna que é a certifica-
ção digital”, afirmou o presidente.

O Município de Osasco reduziu a 
cobrança do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN) para em-
presas do setor de turismo da cidade 
de Osasco por 10 anos. Sendo assim, as 
empresas do setor de agenciamento, 

organização, promoção, intermediação e 
execução de programas de turismo, pas-
seios, viagens, excursões, hospedagens 
e congêneres passam a ter reduzida a 
alíquota de 3% para 2%.

“A partir de agora, a tendência é ob-

servarmos um aumento de instalações 
de empresas na cidade, movimentando 
a economia, proporcionando maior de-
senvolvimento para a região e gerando 
mais emprego e renda para a população”, 
afirmou o presidente Edson Pinto.

Em 29/11, a gerente executiva 
do SinHoRes Osasco – Alphaville e 
Região, Alice Fernandes, em nome 
do sindicato patronal, entregou ofí-
cio aos vereadores os parabenizando 
pela aprovação do Projeto.

Site: www.sinhoresosasco.com.br

Em 27/11, o presidente Edson 
Pinto recebeu o proprietário do Bi-
ro’ska Burguers, Denilson Fernandes 
Rodrigues, associado do sindicato.

Em 27/11, o presidente Edson 
Pinto recebeu Emerson Ramos, 
proprietário do restaurante Bruttus 
Burger, localizado em Alphaville.

Em 21/11, Edson Pinto este-
ve com o presidente da AB Motéis 
(Associação Brasileira de Motéis) e 
APAM (Associação Paulista de Mo-
téis), Felipe Martinez; com o pre-
sidente da Fhoresp e CNTur (Con-
federação Nacional do Turismo), 
Nelson de Abreu Pinto; Humberto 
Sammarco, moteleiro e ex-presi-
dente da APAM; Antônio Carlos Mo-

rila, Diretoria Executiva da APAM e 
AB Motéis; e demais lideranças do 
setor da motelaria do estado de 
São Paulo e do país.

Em 28/11, Edson Pinto re-
cebeu Gelso Lima, empresário 
do setor, quando apresentou 
o trabalho que vem sendo de-
senvolvido pelo SinHoRes na 
promoção do Turismo, Hote-
laria e Gastronomia na região 
e discutiu sobre temas de in-
teresse da categoria. 

Na imagem, presidente Edson Pinto ao lado de 
JB. Oliveira, João Paulo Foini e Adriano Frare.


