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Em 15/4, o Dr. Marcel de La-
cerda Borro, coordenador do De-
partamento Jurídico e Arbitral do 
SinHoRes Osasco – Alphaville e 
Região, recebeu o proprietário do 
Mr. Pretzels, do Shopping Tamboré, 
Luiz Antônio de Souza.

Em 9/4, o presidente Edson Pinto, 
também como Conselheiro Titular da FHO-
RESP, Federação de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares do Estado de São Paulo, 
marcou presença na reunião do Conselho 
Estadual de Turismo do Estado de São Pau-

lo (CONTURESP), presidida pelo Secretário Estadual, Vinicius Lummertz.

Em 27/3, Edson Pinto recebeu o 
empresário e seu amigo pessoal, Lu-
ciano Camandoni, quando discutiram 
a situação política atual em Osasco e 
região, além de questões ligadas ao 
empreendedorismo local e ações para 

fomentar o setor de Hotelaria, Turismo e Gastronomia na cidade. 

Em 13/3, Edson Pinto recebeu o Nilo Sér-
gio M. Baracho, proprietário da Grilleria Steak 
Food, que conta com três lojas na base do Si-
nHoRes. Associado ao sindicato empresarial, 
Nilo integra também a diretoria da entidade 

na área de estabelecimentos em shopping centers e conversou com Edson sobre 
dúvidas relacionadas à CCT e o Benefício Social Familiar.

Rede Madero é o novo associado do SinHoRes 
Osasco – Alphaville e Região

O SinHoRes Osasco – Alphaville 
e Região tem mais um associado 
de peso: a rede Madero, que conta 
com três lojas na região da base do 
sindicato empresarial.

A conversa com o especia-
lista em Recursos Humanos da 
Madero, Adriano Marcelo de Sá, 
começou no início do mês, quan-
do se reuniu com o presidente do 

SinHoRes, Edson Pinto. “Ficamos 
muito felizes e honrados com 
essa associação. A rede Madero 
tem grande impacto no setor 
de gastronomia da região e está 
ampliando ainda mais seu alcan-
ce através da própria Madero e da 
rede Jerónimo, pertencente ao 
mesmo grupo”, afirmou Edson. 

Segundo Adriano, a rede con-

ta com cerca de 128 operações no 
Brasil com 4.997 trabalhadores, 
além de 953 colaboradores no 
setor administrativo e mais 354 
colaboradores na área industrial. 
Apenas em 2017, o grupo obteve 
crescimento de 67% em seu fa-
turamento, alcançando a notável 
marca de R$ 510 milhões (site 
Restaurante Madero).

Presidente do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região se 
reúne com secretários da SICA e SECONTRU

Em 11/3, o presidente Edson 
Pinto se reuniu com o secretário de 
Segurança e Controle Urbano de 
Osasco (SECONTRU), José Virgolino 
de Oliveira, e o secretário de Indús-
tria, Comércio e Abastecimento de 
Osasco (SICA), Paulo Contim. Na 
ocasião, Edson pode apresentar o 
trabalho do sindicato empresarial, 
além de discutir propostas voltadas 
aos setores de gastronomia, hospi-
talidade e turismo para o desenvol-
vimento da cidade.

O presidente parabenizou a 
ação da SICA e da SECONTRU, sob 
orientação do prefeito Rogério Lins, 
no combate aos paraquedistas, 
ambulantes totalmente irregulares, 
no calçadão de Osasco. “Os para-

quedistas, aqueles ambulantes que 
expõem seus produtos em panos no 
chão, prejudicam os lojistas da região 
e até mesmo os ambulantes regula-
rizados, já que geram concorrência 
desleal, além de atrapalharem o 
fluxo de pedestres. A ação das secre-
tarias é louvável e o SinHoRes está à 
disposição para colaborar”, concluiu.

Edson cobrou novamente maior 
rigor na fiscalização sanitária e com a 

excessiva quantidade de ambulantes 
que comercializam alimentos, tanto 
os que tem Termos de Autorização 
quanto os irregulares, já que, além 
de um problema de saúde pública, 
acontece a concorrência desleal com 
bares e restaurantes estabelecidos, 
aumentando o desemprego na cida-
de. “Essa solicitação já havia sido pro-
tocolada através de ofício em ambas 
as secretarias”, afirmou.

Os secretários informaram que 
estão desenvolvendo também um 
trabalho de orientação com os em-
presários da região para regulariza-
rem a AVCB – Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros de seus estabe-
lecimentos, além de ações contra o 
comércio irregular.

Por fim, Virgolino e Contim fa-
laram sobre outras ações a serem 
desenvolvidas nos próximos meses 
com foco no desenvolvimento no co-
mércio e indústria de Osasco.

Também participaram da reu-
nião os diretores Paulo César Andrade 
e Benê Ferreira, a gerente executiva 
do sindicato patronal, Alice Fernan-
des, e a Diretora de Abastecimento da 
SICA, Roseli Dionísio Flávio.



Presidente Edson Pinto discute ações
e estratégias de negócios em Barueri

Proprietária do restaurante Internacional Esplanada  
de Alphaville integra diretoria do SinHoRes
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Em 1/4, o presidente do 
SinHoRes Osasco – Alphaville 

e Região, Edson Pinto, recebeu, 
na sede do sindicato, o diretor 
de Turismo da Secretaria de Cul-
tura e Turismo de Barueri, Mario 
Albanese, e o consultor de novos 
negócios do sindicato patronal, 
Ricardo Francisco.

Na oportunidade, além de dis-
cutirem sobre o desenvolvimento do 
setor de Turismo e Hotelaria na cida-
de, também foram alinhadas ações 
e estratégias de negócios e eventos 
do SinHoRes em Barueri.

O SinHoRes é membro titular 
do Conselho de Turismo de Ba-
rueri – COMTUR.

Em 27/2, Edson Pinto e a ge-
rente executiva do SinHores, Alice 
Fernandes, receberam Roberto 
Florentino e Thayla Stalberg Flo-
rentino, proprietários do restau-
rante Internacional Esplanada de 
Alphaville, estabelecimento asso-
ciado ao SinHoRes.

Na ocasião, Thayla aceitou 

Em 2/4, o presidente do SinHo-
Res Osasco – Alphaville e Região, 
Edson Pinto, realizou uma reunião 
ordinária com a diretoria executiva 
do sindicato empresarial par tratar 
de assuntos gerais da entidade.

Participaram da reunião o vice-

-presidente, Paulo César Andrade; o 
diretor tesoureiro, Jacques de Albu-
querque; o diretor secretário, Benê 
Ferreira; além do coordenador do 
Departamento Jurídico e Arbitral, 
Dr. Marcel Borro; e Alice Fernandes, 
gerente executiva.

Em 1/4, o presidente do SinHoRes 
Osasco – Alphaville e Região, Edson 
Pinto, esteve com João Carlos Rodrigues 
Peres, Presidente do Sindal (Sindicato dos 
Fabricantes de Equipamentos de Empre-
sas Fornecedoras de Produtos e Serviços 
de Projeto, Montagem e Manutenção de 
Cozinhas Industriais de SP).

“Peres é um amigo representante do 
setor da indústria de equipamentos para 
bares, restaurantes, hotéis e alimentação 
fora do lar em geral, muito importante 
para a nossa categoria econômica”, afir-
mou Edson. 

Durante a reunião, os presidentes 
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o convite do presidente Edson 
para fazer parte da Diretoria no 
segmento de restaurantes da en-
tidade.

Durante a visita, Roberto e 
Thayla puderam conhecer o sin-
dicato empresarial e seu funcio-
namento, além de tirar dúvidas 
sobre o e-TIG.

CONECTE-SE COM O SINHORES OSASCO – ALPHAVILLE E REGIÃO!

das entidades puderam trocar experi-
ências sobre os sindicatos e discutiram a 
oportunidade de fomentar mais negó-
cios entre os vendedores, que produzem 
os equipamentos, e os compradores, 
empresários do setor de Gastronomia, 
Hotelaria e Turismo.

Empresas de gastronomia, hospitalidade e 
turismo agora têm sindicato forte na região

O SinHoRes – Sindicato de Hotéis, Restau-
rantes, Bares e Similares de Osasco – Alphaville 
e Região é o novo – e único – representante das 
empresas do setor de gastronomia, hospitalida-
de e turismo em Alphaville, Osasco e região.

Desmembrada amigavelmente do SinHoRes 
São Paulo e reconhecida por ato do Ministério 
do Trabalho em março/2017, a entidade defende 
os interesses das empresas nas cidades de Osasco, 
Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Pirapora 
do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Cajamar.

Desde sua criação, o sindicato patronal, 
presidido pelo empresário Edson Pinto, vem 
atuando fortemente, oferecendo orientação 
jurídica aos associados, benefícios, palestras, 
equilibrando interesses de patrões e emprega-
dos na Convenção Coletiva de Trabalho e for-
talecendo politicamente o setor junto ao poder 
público.

Edson destaca que “toda a diretoria está em-
penhada em defender as empresas”. Mas, para 
ampliar sua força, a entidade busca o apoio e a 
parceria efetiva dos empresários, associando-se 
ao sindicato e participando de suas ações.

O SinHoRes Osasco – Alphaville e Região já 
promoveu o 1o. Fórum de Gastronomia e Hos-
pitalidade, transmitido ao vivo para todo o Bra-
sil via Internet, e o 1o. Seminário de Gastrono-
mia e Hospitalidade, em parceria com o Sebrae.

Em fevereiro, o presidente Edson Pinto esteve 
reunido com o Secretário de Turismo de Barueri, 
Jean Gaspar, quando falou suas propostas para 
incrementar o setor de gastronomia, hotelaria e 
turismo para geração de emprego e renda para a 
cidade. Além disso, o SinHoRes Osasco ocupará 
duas cadeiras no Conselho Municipal de Turis-
mo, destinadas à Gastronomia e Hospitalidade.

FORTE ATUAÇÃO EMPRESARIAL

Para defender de forma efetiva as empresas 
do setor, além da interlocução constante com o 
poder público, o presidente do SinHoRes, Ed-
son Pinto, tem buscado uma participação forte 
em entidades nacionais do setor de turismo, 
hotelaria e gastronomia, assim como órgãos da 

região onde é importante a atuação do sindica-
to patronal com o objetivo de propor melhorias 
para o ambiente de negócios.

Estas são algumas das principais  
posições já ocupadas pelo recém-criado  
sindicato patronal:

Vice-presidente de Relações Institucionais 
e Governamentais da Federação de Hotéis,  
Restaurantes, Bares e Similares do Estado de 
São Paulo – FHORESP

Diretor da Associação Brasileira de Gastrono-
mia, Hospedagem e Turismo – ABRESI

Diretor de Assuntos Estratégicos da  
Confederação Nacional de Turismo – CNTur

Titular do Conselho de Turismo da Secretaria 
de Turismo do Estado de São Paulo

Titular do Conselho Municipal de Turismo 
de Osasco

Titular da Comissão Regional de Segurança 
Alimentar e Nutricional da Grande São Paulo 
– CRSANS Grande São Paulo

Titular do Conselho Estadual de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional Sustentável – 
CONSEA –SP

Conselho Municipal de Turismo de Santana 
de Parnaíba

Apoio:

Empresário, a força da sua entidade patronal depende de você!
De acordo com o Art. 608 da CLT, o comprovante de enquadramento/recolhimento do imposto 

sindical continua obrigatório para obter e renovar o alvará de funcionamento do estabelecimento.

Contribuição Sindical/Negocial em 2018!
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