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Quem somos

Base sindical

O SinHoRes – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Osasco – Alpha-
ville e Região é o único e legítimo representante da categoria econômica que abrange 
hotéis, motéis, pensões, hospedarias, resorts, pousadas, flats, condo-hotéis e todos os 
demais tipos de meios de hospedagem; restaurantes, bares, cafés, churrascarias, canti-
nas, pizzarias, lanchonetes, buffets, leiterias, salsicharias, cervejarias, refeições rápidas 
(fast-food) e todos os demais tipos de estabelecimentos que servem refeição preparada; 
casas de lazer e diversão, casas noturnas, boates e similares, para fins de estudo, coorde-
nação, proteção e representação legal dos estabelecimentos que se localizem na região.
A entidade patronal foi desmembrada amigavelmente do SinHoRes São Pau-
lo e reconhecida por ato do Ministério do Trabalho publicado no Diário Ofi-
cial da União de 24/3/2017, passando a atender e defender os interesses da 
categoria econômica das cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, 
Jandira, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Cajamar.

Para defender sua empresa, seu Sindicato Patronal atua em diversas frentes:
•    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 requalificação em gestão e empreendedorismo;
•    Programas de benefícios e descontos em produtos e serviços essenciais e comple-
mentares 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.
 
Somos filiados a ABRESI – Associação Brasileira de Gastronomia, Hospedagem e Tu-
rismo; FHORESP – Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de 
São Paulo; e CNTur – Confederação Nacional de Turismo.



Confira as ações 
e atividades do

SinHoRes Osasco - 
Alphaville e Região 

em 2018

FUNDAÇÃO: 2017



O presidente Edson Pinto visitou o novo empreendimento hoteleiro da rede francesa Club Méditerranée. 

SinHoRes se posicionou contra a decisão do governo de vetar a criação de um programa de refinan-
ciamento de dívidas do governo federal para o segmento, conhecido como Refis das micro e peque-
nas empresas.

Edson Pinto se reuniu com o Secretário Estadual da Agricultura e  Abastecimento de São 
Paulo, deputado federal Arnaldo Jardim.

O presidente Edson esteve reunido com Arlindo Afonso Alves, superintendente adjunto do 
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo – IPEM.

O SinHoRes Osasco – Alphaville e Região apoiou e participou da exposição de arte “Amar e 
Viver São Paulo”, de Nilda Luz, realizada no centro de São Paulo.

Edson Pinto participou de audiência com o Deputado Estadual Campos Machado, também presi-
dente do PTB São Paulo e Secretário Geral do PTB Nacional. 

O presidente Edson Pinto participou de reunião com o Secretário Municipal de Justiça de 
São Paulo, Anderson Pomini.

Edson Pinto marcou presença na Assembleia Geral do Sindicato de Hotéis Restaurantes, Bares e Simi-
lares de Santos, para alteração do Estatuto da entidade.

Edson Pinto se reuniu com o Secretário Executivo da Casa Civil de São Paulo, Orlando Lin-
dório de Faria. 

SinHoRes Osasco – Alphaville e Região firma parceria com a Folha de Alphaville. O sindicato 
patronal tem espaço no jornal quinzenalmente, quando publica assuntos sobre a atuação do 
sindicato na região. A reunião foi realizada com o diretor da Folha, César Foffá, e o presiden-
te Edson.

O presidente Edson Pinto se reuniu com o Secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Em-
prego de Itapevi, Mauro Martins Junior.

JANEIRO
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O Ministério do Trabalho e Emprego oficializou o código sindical do SinHoRes 
Osasco – Alphaville e Região, liberando a cobrança da Contribuição Sindical/
Negocial 2018.

Edson Pinto se reuniu com o Secretário de Cultura e Turismo de Barueri, 
Jean Gaspar, e com o Diretor de Turismo e do Museu Municipal de Barueri, 
Mario Albanese.

O presidente Edson Pinto participou do programa Interação em Pauta, ao lado 
do apresentador Celso Silvino e do advogado Artur Rolin, em um debate sobre 
a Reforma Trabalhista e Sindical.

SinHoRes Osasco – Alphaville e Região inaugurou espaço no jornal Folha de 
Alphaville, onde são publicadas notícias da atuação do sindicato patronal e do 
setor de Gastronomia, Hospitalidade & Turismo.
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FEVEREIRO

MARÇO
Ao lado do Dr. Marcelo Machado, do jurídico do Sinthoresp, sindicato labo-
ral; Mariana Amparo, gestora de projetos do Sinthoresp; e Sérgio Cury, da 
Total Mobi, o presidente Edson discutiu a implantação do e-TIG (Termo de 
Implantação de Gorjeta Eletrônico).

SinHoRes liberou retrospectiva de ações do sindicato em 2017.

Com propostas realizadas pelo SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, 
Lei Brasileira de Inclusão foi regulamentada.

Edson Pinto participou de reunião na Fhoresp com a participação do secretário de 
Turismo do Estado de São Paulo, Fabrício Cobra, do presidente da Fhoresp, Nelson 
de Abreu Pinto, e demais nomes do setor.
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SinHoRes iniciou o envio de Circulares para empresários e contadores da base 
com informações sobre o setor e ações realizadas pelo sindicato patronal.

SinHoRes teve audiência na SECONTRU para esclarecer pontos da Lei Cidade 
Limpa em relação aos hotéis.

O presidente Edson Pinto esteve com o prefeito de Olímpia, Fernando Augus-
to Cunha, em uma reunião que discutiu o crescimento do turismo de lazer na 
cidade nos últimos 10 anos.

Presidente Edson Pinto apresentou SinHoRes a governador Márcio França.

O vice-presidente do SinHoRes, Paulo César Andrade, participou de reunião do 
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Osasco (Comsea), no qual é 
membro suplente.

SinHoRes Osasco – Alphaville e Região preparou Programa: Turismo Seguro, em 
parceria com Secretaria de Segurança de Osasco

SinHoRes debateu comercialização de produtos saudáveis no CONSEA-SP

SinHoRes fechou parceria com a Idem Informática!

O diretor da rede HB Hotels e responsável pelo HB Hotels Sequoia – Alpha-
ville, Danilo Baldini Gonçalves, aceitou o convite para integrar a diretoria 
regional do SinHoRes de Barueri, na área de Hospitalidade.
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O SinHoRes Osasco – Alphaville e Região fechou parceria com a i9 Menu, 
líder no segmento de criação e produção de cardápios, inclusive em braile.

SinHoRes Osasco – Alphaville e Região lançou Observatório SinHoRes de Gastro-
nomia – Hospitalidade & Turismo.

O Dr. Marcel Borro, coordenador do Departamento Jurídico e Arbitral do SinHoRes, 
retirou a Carta Sindical da entidade no Ministério do Trabalho e Emprego, cujo regis-
tro oficial ocorreu em março de 2017, conforme publicado no Diário Oficial da União.

O vice-presidente do SinHoRes, Paulo César Andrade, participou de reunião 
ordinária do Comsea Osasco – Conselho Municipal de Segurança Alimentar, 
no qual o sindicato é membro permanente.

Sindicato patronal criou o Núcleo de Consultoria SinHoRes.

Presidente Edson Pinto se reuniu com executivos da iFood, em 
sua sede administrativa.

Edson Pinto se reuniu com o deputado estadual, Campos Machado, líder da 
categoria na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP).
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Presidente Edson Pinto participou de reunião do Conselho Estadual de 
Turismo de São Paulo, do qual é membro titular.

Presidente Edson Pinto participou de sessão solene em homenagem 
ao deputado Campos Machado na ALESP.

Além do monitoramento nas Câmaras Municipais da base sindical, o SinHoRes 
também acompanha as Atividades Parlamentares em Brasília.

SinHoRes fechou parceria com a TreziDeltafire – Sistema Inteligente de De-
tecção e Alarme de Incêndio Sem Fio, empresa pioneira no mercado brasilei-
ro em alarmes de incêndio sem fio.

SinHoRes fechou parceria para o Núcleo de Consultoria do SinHoRes com a em-
presa Consultoria de Projetos de Acessibilidade, a COPRAC.
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JUNHO

Presidente Edson Pinto se reuniu com o deputado estadual, Campos Machado.

SinHoRes Osasco – Alphaville e Região iniciou negociação da revisão da Conven-
ção Coletiva de Trabalho da categoria com o SINTHORESP.

 O SinHoRes Osasco – Alphaville e Região lançou nota em repúdio aos PDS 
57/2018 e 58/2018.

Em evento com Márcio França e Campos Machado, presidente Edson Pinto 
discutiu projetos para Turismo de São Paulo.

O presidente Edson Pinto nomeou como coordenador, que estará à frente da mesa 
de negociação paritária da revisão da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e da 
CCT específica da Gorjeta, o vice-presidente Paulo César Andrade.
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McDonald’s e AccorHotels são os novos associados do SinHoRes Osasco 
– Alphaville e Região.

SinHoRes Osasco – Alphaville e Região firmou parceria com portal Visão Oeste.

Maurício Bernardino passou a integrar o Núcleo de Consultoria como Consul-
tor Operacional para hotéis e meios de hospedagem.
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AGOSTO

SETEMBRO
No Facebook, SinHoRes Osasco – Alphaville e Região realizou campanha 
“Viva essa Experiência”.

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

A Gerente Executiva do SinHoRes, Alice Fernandes, recebeu, na sede do sindi-
cato, Reinaldo e Rafael Bertolo, proprietários das empresas Gendai e PATRONI 
Pizza, instaladas no Osasco Plaza Shopping.

Presidente Edson Pinto recebeu ex-prefeito de Osasco Jorge Lapas, e Carlos 
Baba, ex-secretário de Obras.
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SinHoRes Osasco – Alphaville e Região obtém vitória definitiva e barra, na Jus-
tiça, “Lei da Meia Porção” de Osasco que prejudicava o setor de gastronomia
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Edson Pinto se reuniu com representantes da motelaria e restaurantes de 
Osasco e Barueri.

SinHoRes Osasco – Alphaville e Região protocolou ofício na Secretaria de Se-
gurança e Controle Urbano da Prefeitura Municipal de Osasco,  parabenizando 
a Secretaria pela operação que interditou dois depósitos usados por vendedores 
ambulantes de alimentos. 

Presidente Edson Pinto, ministrou treinamento do sistema e-TIG (Termo de 
Implantação de Gorjeta Eletrônico) para Gorjetas Compulsórias e Gorjetas 
Espontâneas.
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OUTUBRO

NOVEMBRO
SinHoRes Osasco – Alphaville e Região e Sinthoresp assinaram Termo 
Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2017 – 2019.

Presidente Edson Pinto discute políticas setoriais para hospedagem

O SinHoRes e a Imprensa Oficial do Estado fecharam parceria inédita para a 
base sindical da entidade patronal. O Sindicato será o representante da Im-
prensa Oficial para a Certificação Digital das empresas da categoria e comér-
cio em geral da região.

SinHoRes iniciou homologação das gorjetas através do e-TIG.
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Presidente Edson Pinto participa de reunião da Fhoresp

Presidente Edson Pinto marca presença no Fórum Nacional do Turismo e Esporte

Presidente Edson Pinto recebe Gelso Lima

Presidente Edson Pinto é membro titular no CONTUR – Conselho de 
Turismo de Barueri

Proprietário do Biro’ska Burguers, associado do SinHoRes, visita sede 
do sindicato patronal

Presidente Edson Pinto se reúne com vereador Alex da Academia

Proprietário do Bruttus Burger conhece a sede do SinHoRes Osasco – 
Alphaville e Região

Diretoria do SinHoRes se reúne em almoço para prestação de contas do ano de 2018

Presidente do SinHoRes, Edson Pinto, discute projetos de turismo com Secretário 
de Finanças de Osasco

Presidente do SinHoRes, Edson Pinto, e presidente da CNTur, Nelson 
de Abreu, visitam Universidade do Hambúrguer do Mc Donald’s

Vereador Ralfi Silva visita sede do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região

SinHoRes fará Certificação Digital para as empresas em 2019
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Presidente do SinHoRes, Edson 
Pinto, é Titular dos principais 

Conselhos Estaduais do segmento
No final de 2017, o presidente do SinHoRes 
Osasco – Alphaville e Região, Edson Pinto, foi 
empossado como membro titular do Conselho 
de Turismo do Estado de São Paulo, órgão con-
sultivo ligado à Secretaria Estadual de Turis-
mo de São Paulo. Além disso, Edson também 
é membro titular do Conselho Estadual de Se-
gurança Alimentar e Nutricional Sustentável – 
CONSEA -SP, ligado a CODEAGRO.

O presidente atua também como membro titu-
lar no novo mandato do Conselho Municipal de 
Turismo de Osasco e de Santana de Parnaíba. 
“Buscamos sempre implementar políticas que 
promovam o desenvolvimento do turismo no 
estado de São Paulo, assim como nas cidades 
que são a base de nosso sindicato”, afirmou.

Atuando no segmento do turismo há 30 anos, 
Edson Pinto é também diretor da ABRESI (As-
sociação Brasileira de Gastronomia, Hospeda-
gem e Turismo); vice-presidente de Relações 
Institucionais e Governamentais da FHORESP – Federação de Hotéis, Res-
taurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo; e Diretor de Assuntos 
Estratégicos da CNTur – Confederação Nacional de Turismo.

Ainda atua como membro titular no Conselho Municipal de Esportes de Osas-
co; Conselho Municipal de Turismo de Osasco; Comissão Regional de Segu-
rança Alimentar e Nutricional da Grande São Paulo – CRSANS Grande São 
Paulo; Conselho Municipal de Segurança Alimentar – COMSEA OSASCO.
 
Atualmente, a convite do Secretário de Cultura e Turismo de Barueri, Jean 
Gaspar, o presidente Edson Pinto passa a ser membro titular do CONTUR - 
Conselho de Turismo da cidade.



O Departamento Jurídico e Arbitral atende as seguin-
tes áreas: Trabalhista – Administrativo (vigilância sa-
nitária, Procon, autuação e fiscalização da prefeitura); 
Criminal; Tributário; Empresarial; Previdenciário; Ci-
vil (Família); Trânsito (cassação de CNH, documenta-
ção etc.).

Nosso Núcleo de Consultoria conta com especialistas em 
nosso segmento econômico, que estão à disposição para 
apoiar os empresários associados com condições espe-
ciais de pagamento e a melhor relação custo-benefício.

Os associados contam com o jornalista Jeferson Mar-
tinho, consultor em Comunicação e Marketing; a em-
presa COPRAC na Consultoria e Projetos de Acessi-
bilidade; a design de interiores Viviane Friedemann, 
oferecendo Consultoria em Decoração, Ambientação e 
Pequenas Reformas; e Maurício Bernardino, consultor 
operacional para hotéis e meios de hospedagem.

www.sinhoresosasco.com.br

Departamento Jurídico e Arbitral

Núcleo de Consultoria

Departamento de 
Benefícios ao associado 



Aos associados do SinHoRes, a TreziDeltafire tem o compromisso de 
prover soluções de alto valor e relevância e ofertar condições especiais 
para a aquisição do Sistema de Alarme Deltafire!
A tecnologia Deltafire tem ajudado muitos clientes a elevar níveis de 
segurança, ampliar gestão do risco de incêndio e reduzir falhas ao eli-
minar a dependência do sistema de fios.

A i9 Menu é líder no segmento de criação e produção de cardápios e 
atenderá a demanda de cardápios em brailes para os restaurantes, ba-
res e similares da região, assim como, todo o design da linha de cardá-
pios, porta contas, carta de vinhos e jogos americanos, com condições 
especiais aos associados.

A IDEM Informática é uma empresa com mais de 25 anos de experi-
ência e especializada em atender às necessidades e solução de proble-
mas específicos do setor de Gastronomia & Hospitalidade em: NOVO 
PROJETO – MODERNIZAÇÃO – VENDA – INSTALAÇÃO – MA-
NUTENÇÃO ( Sistemas de Automação Fiscal; Sistemas de Geren-
ciamento – ERP; Kit Sat).

Para garantir a melhor cobertura do mercado de seguro e assim fazer 
cumprir a exigência da Convenção Coletiva de Trabalho, o SinHo-
Res Osasco – Alphaville e Região estipulou uma apólice com a Porto 
Seguro – Vida e Previdência, com administração e corretagem de 
seguros com a Contrato Corretora de Seguros. 

www.sinhoresosasco.com.br

TreziDeltafire - Sistema Inteligente de Detecção e Alarme de Incêndio sem Fio

i9 Menu - Criação e produção de cardápios

IDEM Informática

Contrato Seguros Corretora

Produtos



A Concessionária VIGORITO, de São Paulo, com apoio da GENE-
RAL MOTORS DO BRASIL, em parceria com o SinHoRes Osasco 
– Alphaville e Região, oferece desconto em toda a linha de veículos 
CHEVROLET para o associado que estiver regular com o Sindicato!  

O SinHoRes conta com parceria com o INBRAVISA (Instituto Bra-
sileiro de Auditoria em Vigilância Sanitária), entidade destinada a 
prestação de serviços na área técnica de auditoria, consultoria e trei-
namentos em Vigilância Sanitária e conta com profissionais com lar-
ga experiência na área. 

A empresa Regional Segurança oferece ao associado um diagnóstico 
gratuito do seu atual sistema de segurança e vigilância, além de des-
contos e condições especiais na contratação desse serviço.

A agência Nova Onda Comunicação oferece descontos de até 20% 
nos serviços aos associados da nossa entidade. Atuando no modelo 
full service, oferece soluções completas que vão desde simples cria-
ção para identidade visual, cardápios, flyers, folhetos, malas diretas e 
impressos em geral, até prestação de serviços de identidade, gestão e 
treinamento para uso de redes sociais, criação de sites, marketing de 
conteúdo e assessoria de imprensa.

INBRAVISA - Vigilância sanitária

www.sinhoresosasco.com.br

Nova Onda Comunicação

CHEVROLET

Regional Segurança



- Participação nas Assembleias Gerais e Reuniões Plenárias, sugerindo ini-
ciativas e aprovando propostas da Diretoria Executiva que visem a defesa dos 
direitos dos associados. Discutir e se atualizar sobre legislação e melhores 
práticas; 
- Votar e ser votado para os cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal 
da entidade; 
- Nossos associados são PROTEGIDOS e BENEFICIADOS por acordos com 
entidades sindicais e civis, órgãos governamentais, reguladores e organismos 
de fomento, além de ações na esfera jurídica; 
- Exclusivamente os associados SinHoRes usufruem das vitórias judiciais ou 
determinados acordos públicos e privados; 
- Exclusivamente as empresas (não entidades) associadas ao SinHoRes podem 
participar das reuniões preparatórias e de aperfeiçoamento da Convenção Co-
letiva de Trabalho e da Gorjeta; 
- Participar da Comissão Intersindical de Aperfeiçoamento da Convenção 
Coletiva de Trabalho realizada periodicamente com o Sindicato dos Trabalha-
dores (Sinthoresp); 
- Solicitar apoio da Comissão Intersindical de Solução Prévia de Conflitos 
Trabalhistas. Esse organismo é composto por membros do sindicato patronal e 
laboral para evitar ações trabalhistas nas empresas, a qualquer tempo;
- Solicitar apoio da Comissão Intersindical de Fiscalização de Implantação de 
Gorjetas, criado na CCT para dar efetividade na correta implantação e distri-
buição das gorjetas nas empresas; 

www.sinhoresosasco.com.br

Saiba quais são as vantagens de ser 
um associado do SinHoRes Osasco – 

Alphaville e Região!  



- Na área de Comunicação e Marketing, o associado recebe a Newsletter com 
informações e orientações semanais sobre legislação, mercado e assuntos téc-
nicos através de e-mail; e, periodicamente, o Boletim Informativo pelo cor-
reio. Conta ainda com Home Page, Facebook e YouTube extremamente ativos, 
além de contato com os principais veículos da imprensa, jornalistas especiali-
zados, entre muitos outros benefícios; www.sinhoresosasco.com.br 
- Na área Técnica-Sanitária, o SinHoRes tem participação ativa nas consultas, 
audiências públicas, propostas de alteração legislativa e atuação decisiva junto às 
Agências de Vigilância Sanitária nos municípios da sua Base de representação; 
- Na área de Sustentabilidade, possui em seus quadros diretores e consultores 
altamente especializados para orientar e gerar discussões sobre o tema, inclu-
sive para preparação de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 
- A Área de Treinamento e Capacitação recebe extensa grade de cursos e 
workshops sobre temas e assuntos específicos, ministrados por experts do se-
tor. Acessar a área restrita de cursos e vídeos do YouTube e do site; 
- Prioridade e descontos especiais na inscrição dos cursos e workshops; 
- Encaminhar sugestões de trabalhos e projetos que tenham por objetivo de-
fender os interesses do setor. 
- Gratuidades e descontos especiais em diversas áreas ou através de fornece-
dores e parceiros (orientação jurídica; desconto no Termo de Implantação de 
Gorjeta Eletrônico; Novo Marketing; Contrato Seguros; Nova Onda Comuni-
cação; descontos na linha Chevrolet; IMBRAVISA; Regional Segurança).
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