
Rede Habib’s é o novo associado do SinHoRes 
Osasco – Alphaville e Região

I N F O R M AT I V O

Nesta segunda-feira, 18/2, o 
presidente do SinHoRes Osasco – 
Alphaville e Região, Edson Pinto, se 
reuniu com representantes do Ha-
bib’s, quando puderam conhecer o 
funcionamento da entidade, estrei-
tar a relação com o sindicato patronal 
e apresentar as demandas da rede.

Agora, as 18 lojas Habib’s e 
Ragazzo (restaurantes de comida 
italiana da rede) na base de atuação 
do SinHoRes Osasco – Alphaville e 
Região são associadas ao sindicato 
patronal e podem contar com, além 
de todo trabalho desenvolvido pelo 
SinHoRes, diversos benefícios, como 
atendimento do Departamento 
Jurídico e Arbitral; consultoria em 
marketing, reforma e decoração, e 

projetos de acessibilidade; serviço 
de recuperação de recebíveis; além 
de descontos em entidades parcei-
ras, como de segurança eletrônica, 
vigilância sanitária, concessionária, 
comunicação corporativa, seguro 
de vida obrigatório, suporte técnico 

e informática, criação de cardápio 
e sistema de detecção e alarme de 
incêndio sem fio.

“Ficamos muito felizes com a 
associação do Habib’s. Estamos tra-
balhando e criando estratégias para 
o desenvolvimento do setor de gas-
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Em dezembro, o presidente Edson 
Pinto recebeu, na sede do SinHoRes Osasco 
– Alphaville e Região, o vereador de Osasco, 
Ralfi Rafael Silva (Podemos), quando apre-
sentou ao vereador as ações desenvolvidas 
pelo Sindicato Patronal desde o desmembramento amigável do SinHoRes São Paulo.

Em dezembro, o presidente Ed-
son Pinto se reuniu com o Secretário 
de Finanças de Osasco, Pedro Sotero 
de  Albuquerque, para integrar ideias, 
apontar necessidades e discutir projetos 
de turismo para a cidade. De acordo com 

o presidente Edson, a reunião foi importante para avançar no planejamento de 
diversas ações que vão trazer benefícios para o setor e para Osasco. 

Em dezembro, o presidente Edson 
Pinto se reuniu com o proprietário Jair 
Silva e o Consultor Jordão Santos, da em-
presa Torex, especializada em canudos de 
papel. O SinHoRes Osasco – Alphaville e Região estuda uma nova parceria com a 
empresa, tendo em vista as leis que estão sendo aprovadas em alguns municípios 
da base do sindicato patronal, proibindo o uso de canudos de plástico.

Em dezembro, o presidente Edson 
Pinto esteve reunido com o vereador de 
Osasco, Alex da Academia (PDT), quan-
do tratou de interesses da categoria. 
Um dos temas abordados foi a impor-

tância de leis que fomentem o turismo na cidade e despertem o interesse de 
empresas do setor a se instalarem em Osasco. 

Fique por dentro do 
Benefício Social Familiar

O novo Termo Aditivo à 
CCT 2017-2019 apresenta 
uma novidade: o Benefício 
Social Familiar no valor de 
R$ 20 por trabalhador e que 
traz benefícios e obrigações a 
todas as empresas, mas sem 
caráter salarial.

A cláusula traz 10 bene-
fícios aos trabalhadores e o 
SinHoRes conseguiu inserir 7 
benefícios para as empresas, 
sendo os principais a entre-
ga GRATUITA do Programa 
de Controle Médico de Saú-
de Ocupacional (PCMSO) e o 
Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais – Quali-
tativo (PPRA). Para atender 

as demais exigências 

do e-Social, como os exames 
admissionais, demissionais e 
laboratoriais, o seu Sindicato 
Patronal trará significativos 
descontos através de em-
presa parceira. Além desses 
grandes benefícios, também 
conquistamos o reembolso 
rescisão (R$ 1.000), o reem-
bolso licença paternidade 
(R$ 300) e segunda opinião 
médica (exclusivo para os 
sócios da empresa, em ins-
titutos renomados em São 
Paulo), dentre outros.

ATENÇÃO: As parcelas ven-
cem todo dia 10. O boleto deve-
rá ser emitido no site da admi-
nistradora do benefício, através 
do link no site do SinHoRes.

tronomia, assim como de hotelaria 
e turismo, em todas as cidades de 
nossa base e esse reconhecimento 
nos reafirma que estamos no ca-
minho certo”, afirmou o presidente 
Edson Pinto.

O Habib’s é a maior rede de res-
taurantes genuinamente brasileira 
e a maior rede de comida árabe do 
mundo.

Participaram da reunião Dr. 
Carlos Cruz, advogado Rede Habib’s; 
João P. dos Santos, coordenador de 
RH; Clemilson Abude, da adminis-
tração do Habib’s de Carapicuíba; 
Lucas Polaquine, da administração 
do Habib’s Hirante Salazar; e Marcos 
Bento, da administração do Habib’s 
de Alphaville.



SinHoRes Osasco – Alphaville e Região realiza reunião de 
planejamento 2019 com a presença do Diretor de Turismo de Barueri

Presidente do SinHoRes, Edson Pinto, e presidente da CNTur, Nelson de 
Abreu, visitam Universidade do Hambúrguer do Mc Donald’s
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Em 12/12, o SinHoRes Osasco 
– Alphaville e Região realizou uma 
reunião de encerramento de ano 
que reuniu membros da diretoria, 
associados do sindicato patronal e 
contou com a presença do Diretor 
da Secretaria de Turismo e membro 
do Conselho de Turismo de Barueri 
(CONTUR), Mário Albanese.

Na ocasião, o presidente Ed-
son Pinto realizou uma prestação 
de contas das atividades realiza-
das pelo SinHoRes durante o ano 
de 2018, que abrangeram reuni-
ões com autoridades da região 
e representantes dos setores de 
turismo, hotelaria e gastrono-
mia; fiscalização de projetos e 
leis que prejudicam o  segmen-
to; a realização de parcerias que 
beneficiem os associados do sin-

dicato; entre outras atividades. A 
diretoria também fez um plane-
jamento das ações que serão re-
alizadas pelo SinHoRes em 2019.

A confraternização, que 
aconteceu no restaurante Ville 
Du Vin, em Alphaville, contou 
com a presença de Paulo César 
Andrade, vice-presidente do 
SinHoRes; Danilo Gonçalves, Di-
retor do SinHoRes de Barueri; Ja-
cques Mattos, Diretor Tesoureiro; 
Benê Ferreira, Diretor Secretário; 
Alexandre Militão e José Neves, 
do Conselho Fiscal; Alice Fernan-
des, gerente executiva; Evandro 
Moreti, contador; e o advoga-
do Marcel Borro; Bruno Latini, 
da Rede Accor Hotels; Denilson 
Fernandes, da Biro’ska Hambur-
gueria; Jeferson Martinho, da 

Nova Onda Comunicação; Mário 
Albansese, diretor do Museu de 
Barueri/CONTRU; Sergio Sicuto, 

do Canto da Mata; Sérgio Nonato 
Rodrigues, da Grilleria; e Hermes 
Beznos, da rede HB Hotels.

Em dezembro, o presidente do 
SinHores Osasco – Alphaville e Re-
gião, Edson Pinto, e o presidente da 
CNTur, Nelson de Abreu, visitaram 
a Universidade do Hambúrguer do 
Mc Donald’s e foram recebidos pelo 
diretor da RH Brasil, Marcelo de Frei-
tas Nóbrega e o gerente nacional SR 
Relações Sindicais, Wagner Enrique.

Site: www.sinhoresosasco.com.br

Na oportunidade, foram trata-
dos temas de interesse da catego-
ria e aperfeiçoamento da parceria 
entre a entidade e a maior rede de 
lanchonetes do mundo.

Com sede em Barueri, base 
sindical do Sindicato, o Mc Do-
nald’s é sócio efetivo do SinHoRes 
Osasco – Alphaville e Região.

Prazo improrrogável para implantação 
do e-TIG: Termo de Implantação de 

Gorjeta Eletrônico: 10/3/2019

SEGURO DE VIDA
Para garantir a melhor cobertura do mercado de seguro e assim fazer 

cumprir a exigência da Convenção Coletiva de Trabalho, o SinHoRes 
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.

O seguro é obrigatório e o SinHoRes tem as melhores tarifas do 
mercado, além da chancela de garantia da sua entidade patronal. Evite 
problemas trabalhistas e feche logo seguro dos seus funcionários.

Saiba mais no Departamento de Benefícios no site do SinHoRes!


