
No final de 2017, o presidente 
Edson Pinto se reuniu com o prefei-
to de Osasco, Rogério Lins, quando 
apresentou o sindicato patronal e 
abordou o mapeamento e o reca-
dastramento do comércio ambu-

lante de alimentos na cidade. Além 
disso, também foi pauta da reunião 
a realização da Feira Gastronômica, 
que acabou sendo cancelada, já que 
causava uma concorrência desleal 
com os estabelecimentos formais do 
entorno da prefeitura. Por fim, Lins 
também se comprometeu a analisar 
o pleito de colocar o Turismo na cida-
de em nível de secretaria municipal 
ou coordenadoria ligada ao seu gabi-
nete, além da criação de um grupo de 
trabalho de Turismo no Cioeste . 
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Contribuição Sindical/Negocial fortalece atuação 
do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região

Atenção, empresários! Todas as 
empresas devem fazer o E-TIG!

I N F O R M AT I V O

A Contribuição Sindical/
Negocial, paga apenas uma vez 
por ano, é obrigatória e garante 
uma atuação forte do SinHoRes 
Osasco – Alphaville e Região! 
É através dela que o sindicato 
viabiliza diversos benefícios ofe-
recidos aos estabelecimentos da 
região, visando sempre o desen-
volvimento e o fortalecimento 
das empresas de Gastronomia, 
Hospitalidade & Turismo.

Nosso sindicato atua comba-
tendo projetos que prejudicam o 
setor; oferece orientação jurídica; 

desenvolve palestras e workshops 
que auxiliem os empresários na 
gestão do negócio; firma parce-
rias que beneficiam o ramo na 
região; informa os empresários 
sobre os acontecimentos do se-
tor e dá dicas de administração; 
investe em benefícios e serviços; 
trabalha na preparação e aperfei-
çoamento da Convenção Coletiva 
de Trabalho e na resolução prévia 
de conflitos com o sindicato dos 
trabalhadores.

Além de tudo isso, o com-
provante de enquadramento/

ACESSE O SITE E FIQUE SÓCIO DO SINHORES!
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No dia 8/1, o presidente Edson 
Pinto se reuniu com o Secretário 
Estadual da Agricultura e Abaste-
cimento de São Paulo, deputado 
federal Arnaldo Jardim, quando dis-
cutiram o cenário político estadual 
e nacional, além de estratégias de 
ação para uma alimentação segura, 

saudável e em quantidade suficiente 
à população.

No dia 25/1, o presidente Edson 
Pinto participou de audiência com o 

Deputado Estadual Campos Machado,  
também presidente do PTB São Paulo 
e Secretário Geral do PTB Nacional. Na 
oportunidade, foi discutido o cenário 
político estadual e nacional, além de 
propostas para o incremento do turismo 
e da alimentação fora do lar na base do 
SinHoRes e no estado de São Paulo.

recolhimento do imposto sindical 
continua obrigatório para obter e 
renovar o alvará de funcionamen-
to do estabelecimento, de acordo 

com o Art. 608 da CLT – Consolida-
ção das Leis de Trabalho.

O boleto estará disponível em 
nosso site em breve.

De acordo com a Convenção 
Coletiva de Trabalho, assinada 
pelo SinHoRes e Sinthoresp, em 
2017, todas as empresas da base 
devem fazer o E-TIG – Termo de 
Implantação de Gorjeta Eletrôni-
co, independente do número de 
trabalhadores, porte da empresa 
ou regime tributário.

Em breve, no site do  
SinHoRes estará disponível 
para feitura o Termo de Implan-
tação de Gorjeta Compulsório, 
Termo de Implantação de Gor-

jeta Espontânea e o Termo de 
Implantação de Gorjeta Inexis-
tente. Mesmo as empresas que 
não recebem nenhum tipo de 
gorjeta deverão fazer o termo.

O E-TIG será assinado tanto 
pelo SinHoRes quanto pelo Sin-
thoresp dando maior segurança 
jurídica para as empresas, evitan-
do questionamentos na esfera 
trabalhista futuramente.

Para fazer o E-TIG, é necessá-
rio estar em dia com todas as con-
tribuições do sindicato. 



1° Seminário SinHoRes de Gastronomia & Hospitalidade 
aborda reforma trabalhista e lei da gorjeta
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Em dezembro, em parceria com 
o Sebrae e o Sinthoresp, realizamos 
o 1° Seminário SinHoRes de Gastro-
nomia & Hospitalidade para discu-
tir a reforma trabalhista, as aplica-
ções da Lei da Gorjeta, entre outras 
temáticas, no Hotel Best Western, 
em Osasco.

O evento contou com a participação 
do gerente do Sebrae Regional de Osas-
co,  Carlos Alberto de Freitas, que falou 
sobre a nova parceria com o SinHoRes 
para produzir diversas articulações para 
atender o maior número de empresas do 
segmento através das atividades de ges-
tão empresarial, de pessoas, financeira e 

gestão de marketing.
A reforma trabalhista foi um dos 

principais pontos abordados e contou 
com o advogado da CNTur e Consultor do 
SinHoRes, Dr. Carlos Augusto Pinto Dias 
abordando os pontos mais relevantes 
alterados pela nova legislação. O advo-
gado do  Sinthoresp, Gilmar Xavier Alves, 
explicou as mudanças trazidas pela nova 
lei da gorjeta, as modalidades do termo 
de implantação da gorjeta e os cuidados 
que os estabelecimentos devem ter a 
partir de agora.

O evento contou com apoio do Sin-
thoresp; da Casa do Empreendedor; e 
hotel do Best Western.

Vitória do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região!SinHoRes já tem 
Diretor Regional em 
Santana de Parnaíba Liminar da Justiça suspende lei que obrigava restaurantes e bares a darem 

desconto para pessoas que fizeram cirurgia bariátrica
No final de 2017, o juiz João Carlos Saletti, da Comarca 

de São Paulo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
acatou pedido do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região e 
concedeu liminar que suspende a Lei Municipal de Osasco 
4.791, de fevereiro de 2017, que obrigava restaurantes, lan-
chonetes e bares a concederem 50% de desconto no preço de 
refeições servidas a la carte, porções ou rodízios, ou servirem 
meia porção, para pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica.

O pedido de inconstitucionalidade foi realizado pelo 

departamento jurídico do sindicato patronal. A lei res-
tringia a liberdade de iniciativa dos empreendedores dos 
estabelecimentos e depreciava o serviço realizado, cau-
sando perda financeira. “O alimento é o menor custo de 
um estabelecimento. Os maiores custos são com folha de 
pagamento, aluguel e impostos. Sendo assim, o cliente 
pode ingerir mais ou menos alimento que os valores con-
tinuarão os mesmos”, explicou o presidente do sindicato 
patronal, Edson Pinto.

Em dezembro de 2017, o presidente 
do SinHoRes, Edson Pinto, e o diretor regio-
nal de Santana de Parnaíba, Antônio Hen-
rique Branco Junior, o Toninho, tomaram 
posse no Conselho Municipal de Turismo 
(COMTUR) de Santana de Parnaíba.

O presidente Edson como membro 
titular e o diretor Toninho como su-
plente no COMTUR expandem a atua-
ção do SinHoRes na cidade, ampliando 
a interlocução com o poder público 
para melhorar a visibilidade do setor 
de turismo e o ambiente de negócios.

Toninho já possui dois estabelecimen-
tos em Santana de Parnaíba, o Bartolomeu 
Chopp Bar e o Emprestado Di Buteco.

Saiba quais são os benefícios que o associado do 
SinHoRes Osasco – Alphaville e Região tem acesso!

Desconto no pagamento do Termo de 
Implantação de Gorjeta Eletrônico (E-TIG)

Em parceria com o SinHoRes Osasco 
– Alphaville e Região a agência Nova 
Onda Comunicação oferece descontos 
de até 20%.

De acordo com a Convenção Coletiva 
de Trabalho 2017 – 2019, é obrigató-
rio que todas as empresas concedam 
seguro de vida coletivo para os traba-
lhadores.

Profissionais da área técnica, de au-
ditoria, consultoria e treinamentos em 
Vigilância Sanitária, a serviço do cresci-
mento do seu negócio. 

Orientação Jurídica com Dr. Marcel Borro

A concessionária VIGORITO proporciona 
para associados desconto em toda linha de 
veículos CHEVROLET.

Diagnóstico gratuito do seu atual 
sistema de segurança e vigilância, 
além de descontos na contratação 
dos serviços de segurança eletrônica 
e patrimonial.
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