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Em visita ao SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, 
deputada federal Renata Abreu e presidente Edson 

Pinto discutem demandas do Turismo
Em 18/10, o presidente do 

SinHoRes Osasco – Alphaville e 
Região, Edson Pinto, recebeu a 
deputada federal e presidente na-
cional do Podemos, Renata Abreu, 
quando pode apresentar a nova 
sede do sindicato empresarial e 
debater sobre demandas do setor 
de turismo, hospedagem e ali-
mentação.

Atualmente, o SinHoRes, que 
representa 20 mil empresas que 
geram 50 mil empregos na região, 
vem trabalhando pela recuperação 
do setor de Hospedagem e Alimen-
tação, que foi brutalmente afetado 
pela pandemia. “Fechamos por 
meses, abrimos com restrições de 
horário e ocupação e, agora, com o 
andamento da vacinação contra a 
Covid-19, precisamos trabalhar por 
uma rápida e efetiva recuperação. 
No entanto, ainda lidamos com o 
medo da população em voltar ao 
“novo normal” e os empresários que 
continuaram com as portas abertas, 
precisam quitar seus empréstimos”, 
afirmou Edson.

O presidente do sindicato em-
presarial colocou em pauta também 
as indevidas cobranças do ECAD nos 
quartos de meios de hospedagem e 
o trabalho do SinHoRes pelo fim das 
mesmas. O sindicato empresarial 
defende que a cobrança pelo ECAD 
seja apenas nas áreas comuns, e não 
nos apartamentos, considerados ex-
tensões da residência dos hóspedes. 
“É preciso alterar a Lei de Direitos 
Autorais de forma a adequá-la à Lei 
Geral do Turismo, que assegura que 
os quartos dos meios de hospeda-
gem são ambientes de uso priva-

tivo e exclusivo dos hóspedes, 

equiparando-se às suas residências”, 
afirmou Edson. A deputada Renata 
Abreu é relatora do Projeto de Lei 
3.968/1997, que visa isentar o paga-
mento de direitos autorais em hotéis 
e demais locais.

As medidas sobre o trabalho de 
gestantes na pandemia também fo-
ram colocadas em pauta. “No nosso 
setor, grande parte das trabalhado-
ras atuam como garçonetes, cama-
reiras, recepcionistas, ou seja, cargos 
que não permitem o trabalho home 
office. Nestes casos, o salário dessas 
empregadas deve ser subsidiado 
pelo governo. É necessário proteger 
essas gestantes, mas, principalmen-
te na situação em que vivemos, não 
é cabível que as empresas arquem 
com salário e vale-alimentação”, 
afirmou Edson.

Por sua vez, a deputada Renata 
Abreu, relatora do PL 5.638/20, que 
criou o Perse – Programa Emer-
gencial de Retomada do Setor de 

Eventos,  falou sobre a importância 
do setor de Turismo para o Brasil, o 
maior em potencial econômico; e 
pediu a ajuda do sindicato empresa-
rial para levar as pautas da categoria 
econômica para o Congresso. “Po-
tencializar o turismo e a alimentação 
é priorizar a economia”, afirmou.

Na oportunidade, a deputada 
fez o descerramento das placas do 
SinHoRes Osasco – Alphaville e Re-
gião, oficializando a inauguração da 
nova sede do sindicato, localizada no 
Complexo Empresarial Osasco – CEO.

Estiverem presentes Gelso Lima, 
secretário de Emprego, Trabalho e 
Renda de Osasco; Sérgio Di Nizo, 
secretário de governo de Osasco; 
Gerson Pessoa, Secretário de Desen-
volvimento e Inovação; Elsa Oliveira, 
vereadora de Osasco; Cristina Soares, 
Diretora de Relações Institucionais 
do Urban by UNU Hotels & Resorts 
(hotel que substitui o Hotel Rama-
da no CEO – Complexo Empresarial 

Osasco); e o deputado estadual 
Bruno Ganem foi representado por 
seus assessores. Representando o Si-
nHoRes, participaram também o vi-
ce-presidente Paulo César Andrade; 
os diretores Benê Ferreira e Jacques 
Dimas; a gerente executiva Alice Fer-
nandes; e a auxiliar administrativo, 
Mayara do Santos.



Em live do Canal Restaurante, Edson Pinto faz um balanço 
da crise causada pela pandemia no setor de food service 

e fala sobre perspectivas para recuperação
Em 21/10, o presidente do  

SinHoRes Osasco – Alphaville e Re-
gião, Edson Pinto, representando 
também a FHORESP (Federação 
Empresarial de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares do Estado de São 
Paulo), na qual é vice-presidente de 
Relações Institucionais e Governa-
mentais, participou de live do Canal 
Restaurante com as principais lide-
ranças do setor de food service.

Na oportunidade, foi feito um 
balanço sobre as perdas de 2021 no 
setor e as perspectivas para o pro-
cesso de recuperação. O presidente 
Edson destacou o importante traba-
lho realizado pelas entidades duran-
te o fechamento dos estabelecimen-
tos. “Se puder destacar um elemento 
importante, é a atuação das entida-
des, civis e sindicais. Todas traba-
lharam muito forte desde março de 
2020, quando iniciou praticamente 
o processo de fechamento. Foi um 

trabalho muito árduo e duro porque 
o poder político só atua mediante 
pressão das entidades, isso em todos 
os níveis: federal, estadual e munici-
pal. Todas as entidades tiveram uma 
atuação destacada”, afirmou.

Participaram também Alexan-
dre Sampaio, presidente da FBHA 
(Federação Brasileira de Hospeda-
gem e Alimentação); Ricardo Dias, 
presidente da ABRAFESTAS (Associa-
ção Brasileira de Eventos); e Fernan-

do Blower, diretor executivo da ANR 
(Associação Nacional de Restauran-
tes). O painel foi mediado pelo jor-
nalista Sérgio Lerrer.

Assista a live completa no nosso 
site!

Edson Pinto recebe prefeito de Vargem Grande 
e o empresário Luciano Camandoni

Em 27/10, o presidente do  
SinHoRes Osasco – Alphaville e Re-
gião, Edson Pinto, recebeu, na sede 
do sindicato empresarial, o empre-
sário Luciano Camandoni e o prefei-
to de Vargem Grande Paulista, Josué 
Ramos, quando puderam discutir 
algumas demandas do setor.

Em pauta, o grave momento 
econômico do setor de Hospedagem 
e Alimentação e os desafios para a 
retomada das atividades. “Pudemos 
discutir também como os setores de 
Turismo, Gastronomia e Hospedagem 
podem fazer a diferença na geração 
de emprego e renda e, consequen-
temente, no aquecimento da eco-
nomia. O prefeito Josué mostrou-se 
um grande apoiador do nosso setor 
e, tenho certeza, de que o município 
será um importante polo de desen-
volvimento regional”, afirmou Edson.



SinHoRes Osasco – Alphaville e Região e empresa INTUIX discutem 
parceria para associados obterem certificação de adequação à LGPD

No dia 25/10, a gerente executi-
va do SinHoRes Osasco – Alphaville e 
Região, Alice Fernandes, participou de 
reunião com representantes da empre-
sa INTUIX, para discutir nova parceria 
com foco em trazer facilidades aos 
associados. Participaram da reunião 
Sidnei Rubin e Marcelo Tasso, diretores 
comerciais, e Paulo Roizman, fundador 
da INTUIX.

O SinHoRes trabalha uma parceria 
que traga aos associados preços imba-
tíveis para a obtenção da certificação de 
adequação à LGPD – Lei Geral de Prote-
ção de Dados, que obriga todas as em-
presas, desde 1º de agosto, a se adequar 
a mesma. Aquelas que não estiverem 

Em visita ao deputado Emidio de Souza, presidente Edson Pinto 
fala sobre crise que atravessa setor de Hospedagem e Alimentação

Em 22/9, o presidente do SinHoRes 
Osasco – Alphaville e Região, Edson 
Pinto, visitou o gabinete do deputado 
estadual e ex-prefeito de Osasco, Emidio 
de Souza, na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (ALESP), quando 
puderam conversar sobre a política 
nacional, estadual e regional, além da 
grave crise que atravessa o setor de ali-
mentação fora do lar, hotelaria e turismo 
de Osasco e região.

Os bares, restaurantes e similares 
foram duramente atingidos pela pan-
demia, ficando mais de 100 dias com 
as portas fechadas e o restante dos dias 

funcionando com limitação de horário e 
de ocupação. O setor hoteleiro também 
viu as taxas de reservas caírem drastica-
mente. “O deputado mostrou-se muito 
preocupado com os dados que foram 
transmitidos em relação à crise que atra-
vessou (e ainda atravessa) o nosso setor. 
Crise essa que causou milhares de fecha-
mentos e demissões. O deputado colo-
cou-se à disposição para colaborar com 
o setor, com a propositura de projetos e 
medidas efetivas de recuperação econô-
mica e dos postos de trabalho, levando 
em conta que somos o setor que mais 
emprega na região”, afirmou Edson.

Governo de São Paulo reduz ICMS e cria 
linha de micro crédito para MEIs

Em 14/9, o governador de 
São Paulo, João Dória, em reu-
nião, anunciou a volta do ICMS do 
estado de 3.69% para 3.2%, no 
mesmo patamar de 2020. Para o 
presidente Edson Pinto, que par-
ticipou da reunião representando 
também a FHORESP (Federação 
Empresarial de Hotéis, Restauran-
tes, Bares e Similares do Estado de 
São Paulo), na qual é vice-presi-
dente de Relações Institucionais 
e Governamentais, a redução do 
imposto era um dos pleitos da 

Federação, oficializado em ofício 
enviado ao governo do Estado e 
trabalhado em conjunto com ou-
tras entidades.

Ainda de acordo com Edson 
Pinto, outra solicitação foi aten-
dida: uma linha de micro crédito 
para trabalhadores e MEIs de R$ 
100 milhões direcionados para a 
desnegativação junto aos órgãos 
de proteção ao crédito. “Essas são 
grandes vitórias para o setor de 
bares, restaurantes e similares, 
que ficaram mais de 100 dias com 

adequadas à Lei estão sujeitas a multas 
de até 2% do faturamento da empresa, 
limitada ao teto de R$50 milhões por 
infração.

A LGPD, criada em 2018, tem como 
objetivo regular as atividades de trata-
mento de dados pessoais para garantir 
a privacidade das pessoas, exigindo, 

para isso, transparência das empresas 
e controle dos dados. A LGPD exige que 
os processos de coleta, armazenamento 
e compartilhamento de dados pessoais 
sejam realizados de maneira clara e se-
gura ao usuário, que devem estar cien-
tes dessa coleta e ter acesso às informa-
ções coletadas. Além disso, devem ser 
implementadas medidas de segurança, 
técnicas e administrativas para proteger 
os dados pessoais, dentre outras medi-
das de proteção aos dados.

O SinHoRes alerta para a impor-
tância de sua empresa estar adequada 
à LGPD para proteger a integridade de 
seus clientes, assim como a imagem e o 
bolso de seu estabelecimento.

as portas fechadas e o restante 
dos dias funcionando com li-
mitação de horário e ocupação. 
Aqueles estabelecimentos que 

não fecharam, hoje, lutam para 
sobreviver. E, por isso, precisa-
mos de auxílio do governo para 
nos reerguer”, afirmou Edson.



SinHoRes Osasco – Alphaville e Região discute trabalho 
com o Cioeste para fomentar o turismo na região e pede 

apoio ao Governo do Estado
Em 1/9, o presidente do SinHo-

Res, Edson Pinto, e a gerente execu-
tiva, Alice Fernandes, participaram 
de reunião virtual com o secretário 
de Cultura e Turismo de Carapicuíba e 
coordenador do Grupo de Trabalho de 
Turismo do Cioeste, Evaldo Claudino 
de Almeida, com o chefe de gabine-
te da secretaria da Cultura e Turismo 
de Carapicuíba, Ronaldo Barbosa, 
além de representante da Secretaria 
Estadual de Turismo, Ana Clemente, 
responsável pelo departamento de 
Feiras e Eventos, para tratar de assun-
tos ligados ao setor na região oeste.

Na pauta, as iniciativas do Cio-
este para fomentar o turismo nos 

municípios onde atua (Araçariguama, 
Barueri, Carapicuíba, Cajamar, Cotia, 
Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do 
Bom Jesus, Santana de Parnaíba e 
Vargem Grande Paulista) e a reali-
zação da primeira edição da Feira de 
Turismo de Negócios da Região Oeste 
(EXPO Turismo), em 2022, em Osasco.

O SinHoRes solicitou à Ana Cle-
mente uma parceria entre Governo do 
Estado e o Cioeste para a realização da 
Feira de Turismo. “Esse evento mobi-
lizará toda a região oeste, o trade de 
turismo, universidades, empresas da 
nossa e de outras regiões turísticas 
de todo o país. Pela importância do 
evento, pedimos ao governo de São 

Em 28/10, o presidente e o vice-presidente do SinHoRes Osasco – Alphaville e 
Região, Edson Pinto e Paulo César Andrade, estiveram no restaurante El Uruguayo, 
em Alphaville, com o gerente geral Batista.

Em 19/10, a gerente executiva do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, Alice 
Fernandes, recebeu, na sede do sindicato empresarial, Ana Paula, responsável pelo 
Departamento de Relações Sindicais da Rede Madero. Todas as lojas Madero da base 
do SinHoRes são associadas ao sindicato. 

Em 13/10, o Dr. Marcel de Lacerda Borro, coordenador do Departamento 
Jurídico do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, esteve com José Carlos dos 
Santos, gerente de RH do Empório de Comidas, filiado ao sindicato empresarial, 
prestando orientação jurídica.
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Paulo que forneça apoio institucional 
e de infraestrutura para a realização 
do mesmo” afirmou Edson Pinto.

Na oportunidade, o presidente 
falou sobre ofício enviado ao secre-
tário de Turismo do estado de São 
Paulo, Vinicius Lummertz, solicitando 
a inclusão de Alphaville, em Barueri, 

no Programa Rotas Gastronômicas do 
Estado. Edson ainda solicitou apoio 
institucional à secretaria no trabalho 
para fomentar o turismo na região e 
gerar mais emprego e renda.

Edson Pinto é membro efetivo 
do CONTURESP (Conselho Estadual de 
Turismo).


