
Em 9/5, o Dr. Marcel Borro, coor-
denador do Departamento Jurídico e 
Arbitral do SinHoRes, retirou a Carta 
Sindical da entidade no Ministério 

do Trabalho e Emprego, cujo registro 
oficial ocorreu em março de 2017, 
conforme publicado no Diário Oficial 
da União.

Em 12/6, o presidente Edson Pin-
to participou de reunião do Conselho 
Estadual de Turismo de São Paulo, 
do qual é membro titular, represen-
tando a Fhoresp. Na imagem, Edson 

está ao lado do Secretário Estadual 
de Turismo, Junior Aprillanti; e Lima, 
da Federação dos Trabalhadores em 
Hospitalidade no Estado de SP e do 
Sinthoresp.

SinHoRes Osasco – Alphaville e Região 
reformula Departamento de Benefícios

SinHoRes 
acompanha 
atividades 

parlamentares 
em Brasília

I N F O R M A T I V O

Nos últimos meses, o SinHoRes 
reformulou a área de Benefícios do 
site para melhor atender o associado!

Agora, em Departamento de 
Benefícios, o sócio encontra todos 
os serviços e parcerias oferecidas 
pelo SinHoRes de maneira mais 
organizada e prática, separadas por 
Departamento Jurídico e Arbitral, 
Vantagens Associativas,  Produtos 
e Núcleo de Consultoria.

Na área de Departamento Jurí-
dico e Arbitral, setor coordenado pelo 
Dr. Marcel de Lacerda Borro, os asso-
ciados são informados sobre o funcio-
namento do serviço, áreas atendidas 

Em 7/5, o vice-presidente Paulo 
César Andrade, participou de reunião 
do Comsea Osasco, no qual o sindicato é 
membro permanente. A reunião contou 
com a presença do secretário adjunto da 

Secretaria de Indústria, Comércio e Abas-
tecimento (SICA), Hamilton Sant’anna, 
que pode responder sobre as denúncias 
do SinHoRes sobre a explosão do núme-
ro de vendedores ambulantes na cidade.

Em 11/5, o presidente Edson 
Pinto se reuniu com o deputado 
estadual Campos Machado, que 
tem sido o grande defensor da 
categoria na Assembleia Legis-

lativa, para discutir o desenvol-
vimento do mercado de Gastro-
nomia, Hospitalidade & Turismo 
na região e o quadro eleitoral no 
estado de São Paulo.

O presidente Edson Pinto se reuniu, 
em 5/5, com executivos da iFood, em sua 
sede administrativa. Segundo Edson, “a 
iFood é capaz de potencializar pequenas, 
médias e grandes empresas do nosso 

segmento e, por isso, o interesse em re-
alizar projetos em parceria, não apenas 
na redução de custos em delivery, mas 
em áreas estratégicas do conhecimento, 
como capacitação e gestão empresarial”.

e a taxa de assistência jurídica para 
sócios efetivos e sócios sindicais.

Já em vantagens associativas, 
são apresentados uma série de be-
nefícios que só os sócios do SinHo-

Res podem aproveitar.
Em Produtos, todas as parce-

rias realizadas pelo SinHoRes são 
apresentadas aos associados. São 
descontos em serviços de comu-

Além do monitoramento nas 
Câmaras Municipais de nossa 
base sindical, também acompa-
nhamos as Atividades Parlamen-
tares em Brasília, que somam 
mais de 40 PL e PLS, apenas na 
Capital Federal.

Esse trabalho é de extrema 
importância no sentido de se 
antecipar ou evitar a aprovação 
de Projetos de Lei contrários aos 
nossos interesses institucionais 
ou inaplicáveis ao setor.

No site do SinHoRes, você 
pode visualizar relatório com 
acompanhamento de todos Pro-
jetos referentes à Gastronomia, 
Hospitalidade & Turismo!
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nicação corporativa, criação de 
cardápios, suporte técnico e infor-
mática, seguro de vida, desconto 
em veículos, serviços de vigilância 
sanitária e segurança eletrônica e 
patrimonial. O cadastro de novos 
parceiros é realizado regularmente, 
por isso, é importante estar sempre 
de olho para aproveitar tudo que o 
SinHoRes oferece!

O Núcleo de Consultoria auxilia 
nossos associados a conduzir seus 
empreendimentos e projetos com 
mais eficiência, gerando resulta-
dos, produtividade e qualificando 
produtos, serviços e processos.

Seja um associado do SinHoRes!
MENSALIDADES A PARTIR DE R$ 60



SinHoRes apoia  implantação do Novo Ceasa na região

SinHoRes fecha parceria com 
empresa especializada em 

criação de cardápios

Na Alesp, presidente Edson Pinto 
participa de homenagem ao 
deputado Campos Machado

Empresa especializada em 
consultoria de projetos de 

acessibilidade auxilia associados

Empresa Trezideltafire é a nova 
parceira do SinHoRes!
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O SinHoRes tem sido 
um dos principais apoiadores 

da vinda da Companhia de En-
trepostos e Armazéns Gerais de 
São Paulo (Ceagesp), o chamado 
Novo Ceasa, para a região de Al-
phaville.

Para o presidente Edson Pin-

to, a possível transferência do 
Novo Ceasa trará benefícios aos 
negócios, especialmente de Hote-
laria, Turismo e Gastronomia, e ao 
desenvolvimento da cidade, como 
na geração de emprego e renda. 
“O Novo Ceasa tem tudo para se 
tornar uma área de grande lazer 

para a população, ainda mais em 
um local acessível para todos. 
Uma estrutura nova, moderna, 
com diversidade nos serviços 
oferecidos, comodidade e mobi-
lidade facilitada representa um 
benefício enorme aos negócios 
e ao desenvolvimento da cidade 

em que se instalará. A vinda dele 
enriquecerá muito toda a região e 
seu entorno. Por isso, afirmamos 
todo nosso apoio e desejo em 
contribuir para o sucesso desse 
projeto! Também nos colocamos à 
disposição para o que for necessá-
rio”, afirmou Edson.

O Sindicato fechou parceria 
com a i9 Menu, líder no segmento 
de criação e produção de cardápios, 
inclusive em braile.

A maioria dos municípios da base 
do sindicato tem legislação específica 
sobre a obrigatoriedade de disponibilizar 
ao menos um cardápio em braile aos 
clientes. Contudo, independentemente 

da lei, os estabelecimentos devem estar 
atentos em atender bem o cliente com 
deficiência visual. Assim, fechamos essa 
parceria com a i9, especializada no ramo 
e que atenderá a demanda de cardápios 
em brailes para os restaurantes, bares e 
similares da região, assim como todo o 
design da linha de cardápios, porta con-
tas, carta de vinhos e jogos americanos. 

Edson Pinto participou, em 21/6, 
de sessão solene, na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo (Alesp), em home-
nagem ao Deputado Campos Macha-
do, líder do SinHoRes-SP e da FHORESP. 

Na ocasião, Edson Pinto esteve tam-
bém em audiência com o Ministro do 
Trabalho, Helton Yomura, presente no 
evento, e conversaram sobre temas de 
interesse da categoria.

O SinHoRes iniciou negociação com o 
Sinthoresp, sindicato dos trabalhadores, 

para revisar a Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), cuja data base é 1º de julho.

A TreziDeltafire – Sistema Inte-
ligente de Detecção e Alarme de In-
cêndio Sem Fio, é a nova parceira do 
SinHoRes. A tecnologia Deltafire tem 
ajudado muitos clientes a elevar níveis 
de segurança, ampliar gestão do risco 

de incêndio e reduzir falhas ao eliminar 
a dependência do sistema de fios. Aos 
nossos associados, a TreziDeltafire tem 
o compromisso de ofertar condições 
especiais para a aquisição do Sistema 
de Alarme Deltafire.

A Consultoria de Projetos de 
Acessibilidade, COPRAC, nova par-
ceira do SinHoRes, tem como ob-
jetivo adequar o empreendimento 
dos associados à Inclusão Social, 
ou seja, proporcionar, promover e 
incluir todas as pessoas com defici-
ência nas mais variadas atividades, 
espaços de lazer e meios de hospe-
dagem.

Em parceria com o SinHoRes, a 
COPRAC realizará a verificação das 
adaptações arquitetônicas e físicas 
para acessibilidade no empreendi-
mento e para atividades turísticas; 
e realizará cursos  de capacitação 
para atendimento com excelência 

ao público com as mais diversas 
deficiências permanentes e tempo-
rárias e ao público GLBT.

A Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência em  
hotéis e pousadas brasileiras, 
publicada em março, define os 
critérios mínimos para acessi-
bilidade nos estabelecimentos. 
De acordo com a Lei, desde 3 de 
janeiro, os estabelecimentos 
devem dispor de 5% dos dor-
mitórios construídos seguindo 
todas as regras da ABNT e os 
demais 95% devem dispor de 
recursos de acessibilidade. 

Edson Pinto em reunião com a equipe da i9 Menu, Diego Novais e Tatyane Vianna.

Representantes da COPRAC com Edson Pinto
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