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Sindicato Empresarial
Hotéis - Restaurantes - Bares



Muito
prazer,

nós somos o SinHoRes – Sindicato Empresarial de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares de Osasco – Alphaville e Região. 
Representamos a categoria econômica com mais de 20.000 
Hotéis e Meios de hospedagem, Restaurantes, Bares, fast-food, 
deliveries e todos os demais tipos de estabelecimentos que 
servem refeição preparada; casas noturnas, de diversão e lazer, 
gerando assim mais de 50 mil empregos.



SITE:

usuários únicos mensais (julho/2020)

pageviews mensais

assinantes de PushNews 
(novo serviço!)

Classes A/B: 55%
Cidades principais: São Paulo, Osasco, 

Barueri e Carapicuíba

6.393

187
14.008



Disparo regular semanal

Base de Empresas
Sócios
Não sócios
Contadores
Geral

Newsletter

assinantes segmentados

assinantes mensalmente ativos

48.000 
4.734

Disparo regular semanal

Base de Empresas

Newsletter

assinantes segmentados

assinantes mensalmente ativos

48.000 
4.734



veiculação bimestral*

Boletim 
informativo

assinantes digitais
4.734

Distribuição na base de associados



seguidores (julho/2020)

usuários mensais

2.895
94.626
Alcance médio variável das ações: 

Concentração nas faixas etárias de 24 a 64 anos

Ações orgâncias e pagas

Cidades de maior alcance, pela ordem:

Público 62,6% femininino / 37,3% masculino

Osasco
Carapicuíba
Barueri
Itapevi
São Paulo
Santana de Parnaíba
Jandira



seguidores
654

15.386 perfis
Média de alcance

Ações orgânicas e pagas

PÚBLICO:
44,9% feminino
55,1% masculino

Faixa etária concentrada 
entre 24 e 54 anos
São Paulo, Osasco, Barueri



Início – 26 de março

*Programa implantado recentemente. 
Está em continuo acréscimo de contatos.Está em continuo acréscimo de contatos.

usuários 
397





views
11.222

TV SinHoRes / 
Canal Restaurante



exemplares físicos.
2.000

Lançamento: 1º Semestre 2021.

Revista Gastronomia 
& Hospitalidade.

Versão Digital+



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!

www.sinhoresosasco.com.br /SinhoresOsascoeAlphaville SinHoRes Osasco - Alphaville e Região

Presidente do SinHoRes Osasco - Alphaville e Região, Edson Pinto

www.sinhoresosasco.com.br http://bit.ly/sinhores_osasco/SinhoresOsascoeAlphaville SinHoRes Osasco - Alphaville e Região @sinhoresosascoealphaville

Rua Salém Bechara, 140 – Sala 810, 
Edifício Osasco Offi ces, 

Centro – Osasco – SP 06018-180 

(11) 4556-0314
comunicacao@sinhoresosasco.com.br


