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Em 24/9, o presidente Edson 
Pinto recebeu, na sede do sindicato 
empresarial, Roberto Barsomian 
Filho, sócio proprietário dos restau-
rantes Es� has Dozza, quando con-
versaram sobre a atuação do sindi-
cato na região e a importância do 
trabalho que vem sendo realizado.

Na oportunidade, a rede de 
restaurantes se tornou associada 
ao SinHoRes e Roberto aceitou o 
convite para integrar a diretoria 
técnica do sindicato. “Estamos 

Em 22/10, o presidente do 
SinHoRes Osasco – Alphaville e 
Região, Edson Pinto, recebeu o 
empresário Marcelo Bianco, pro-
prietário do restaurante Frangão, 
Nona Caterina, Dom Vitorio e sócio 
do Canto da Mata.

Na oportunidade, Marcelo asso-
ciou as empresas ao SinHoRes Osasco 
– Alphaville e Região e, a convite do 
presidente, aceitou compor a dire-

toria do sindicato. “Ficamos muito 
felizes por ter Marcelo no nosso time! 
Temos certeza que ele trará muito 
conhecimento, experiência e ótimas 
propostas para o SinHoRes e para o 
setor de Hotéis, Restaurantes, Bares 
e similares da região”, a� rmou Edson.

Também participaram da reu-
nião o vice-presidente do SinHoRes, 
Paulo César Andrade, e a gerente 
executiva, Alice Fernandes.

Rede de restaurantes Esfihas Dozza é o novo 
associado do SinHoRes Osasco – Alphaville e 

Região e integra diretoria técnica do sindicato

Restaurantes Frangão, Nona Caterina e Dom Vitorio são os 
novos associados do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região

Em 2/9, Edson Pinto recebeu o 
vereador de Osasco, Ricardo Silva 
(PRB). Foram discutidos assuntos 
de interesse do setor do Turismo, 
como a realização de uma Audiên-
cia Pública sobre o segmento na 
cidade de Osasco. 

Em 3/9, o presidente Edson Pinto, 
recebeu o diretor e jornalista do jornal 
Correio Paulista, Wanderley Berrocozo, 
na sede do SinHoRes.

Em 16/9, o presidente Edson Pinto 
participou do lançamento da Frente Par-
lamentar de Combate ao Contrabando e 
Mercado Ilegal, na Assembleia Legislativa 
de São Paulo (ALESP). A iniciativa é do de-
putado Jorge Caruso.

O presidente Edson Pinto, represen-
tando também a FHORESP e a CNTur, 
compôs a mesa de honra  e discursou no 
lançamento da Frente Parlamentar da 
ALESP de Hotéis, Bares e Restaurante.

O objetivo da Frente é criar e mo-
nitorar Projetos de Lei que fortaleçam o turismo do Estado, apoiar o liberalismo 
econômico e integrar ações do trade turístico e governo.

muito animados por ter Roberto 
no nosso time! Ele é um empresá-
rio de sucesso e tenho certeza que 
agregará muito valor na nossa di-
retoria trazendo ótimas propostas 
para a categoria econômica”, afir-
mou Edson.

A Es� has Dozza tem uma histó-
ria de tradição desde 1956 e conta 
com três unidades, sendo duas em 
Osasco, em Presidente Altino e Vila 
São Francisco, e outra em Alphavil-
le, Barueri.



Em audiência com vereador Ralfi Silva, 
SinHoRes Osasco discute PL que proíbe 

utensílios plásticos em Osasco

SinHoRes Osasco – Alphaville e Região lançará novo site mais moderno e dinâmico
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Em setembro, a Secretaria de In-
dústria, Comércio e Abastecimento 
de Osasco (SICA) foi renomeada para 
Secretaria de Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico (STUDE), através 
da Lei Complementar 371, de 13 de 
setembro de 2019, sancionada pelo 
prefeito Rogério Lins.

A mudança de nome da Secreta-
ria é uma demanda antiga do SinHo-

Res Osasco – Alphaville e Região, que, 
desde 2017, vem solicitando o acrés-
cimo da palavra “turismo” na nomen-
clatura. “Sempre nos colocamos à dis-
posição para colaborar com propostas 
e soluções, junto à prefeitura, para o 
desenvolvimento de nossa área de 
atuação, o macro setor de turismo”, 
a� rmou o presidente Edson Pinto.

O sindicato empresarial já havia 

encaminhado ao prefeito Rogério 
Lins e ao então secretário da SICA, 
Rafael Paes, ofício solicitando a mu-
dança no nome, entre demais suges-
tões para o turismo na região. “Em 
reunião com prefeito, em agosto de 
2017, e com o Rafael, em novembro 
do mesmo ano, o SinHoRes fez a so-
licitação de mudança de nome. Atu-
almente, o segmento de turismo é o 

maior gerador de emprego do país 
e é uma indústria que não para de 
crescer! Através dessa modi� cação, 
Osasco passa a reconhecer a impor-
tância desse segmento para a eco-
nomia! Cada real investido pode ser 
multiplicado através do aumento no 
recolhimento de tributos, geração 
de empregos, entre outros benefí-
cios”, a� rmou Edson.

Em 29/8, o presidente Edson 
Pinto; o vice-presidente, Paulo César 
Andrade; o diretor-secretário, Benê 
Ferreira; o diretor-tesoureiro, Jacques 
Dimas, e o conselheiro � scal, José 
Neves Neto, receberam Certi� cado da 
Ordem dos Emancipadores de Osasco, 
durante jantar solene.

O certi� cado é destinado a pesso-
as reconhecidas por sua contribuição 

pelo crescimento econômico � nancei-
ro da cidade de Osasco. “É uma honra 
receber esse Certi� cado dos Emancipa-
dores da cidade, ainda mais das mãos 
do empresário, Luciano Camandoni, 
coordenador do evento. Prova de que 
o trabalho que realizamos no SinHoRes 
Osasco – Alphaville e Região contribui 
para o desenvolvimento econômico de 
Osasco e Região”, a� rmou Edson.

Em 2/9, o presidente Edson Pinto e o 
vice-presidente Paulo César Andrade, esti-
veram no gabinete do vereador de Osasco, 
Ralfi Silva, para conversar sobre o Projeto 
de Lei 71/2019, que determina a proibição 
do fornecimento de utensílios de plástico 
aos clientes de restaurantes, bares, hotéis, 
padarias, buffets, entre outros.

“De acordo com o PL, copos, pratos, 
canudos, talheres e todo material de 
plástico teriam que ser substituídos por 
materiais biodegradáveis ou reutilizáveis. 

A medida encareceria demais os custos 
do estabelecimento com esses utensílios. 
Por isso, fomos conversar com o vereador 
sobre o assunto, que gentilmente se pro-
pôs a pedir vistas para melhor analisar o 
projeto, que está nas comissões”, explicou 
o presidente. “O vereador Ral�  tem sido 
um parceiro do nosso setor e conhece a 
importância de estabelecer legislações 
sensatas que não in� uenciem nega-
tivamente na atividade empresarial”, 
� nalizou.

Em breve, o SinHoRes Osasco – Al-
phaville e Região lançará seu novo site 
totalmente reformulado, mais moder-
no e dinâmico!

Com uma interface mais atual, o 
novo site do sindicato empresarial foi 
projetado para trazer mais praticidade, 
fácil navegação e interação para o usu-
ário! Seu design oferece uma leitura 
leve e bem segmentada, já que pen-
sando em otimizar o tempo de nave-

gação e focando na excelência do nosso 
atendimento, disponibilizamos botões 
em nossa home que darão acesso a 
assuntos de extrema relevância para 
você, tais como Notícias, Circulares, 
Emissão das guias de contribuição, De-
partamento Jurídico (com orientações 
sobre o funcionamento e Informativos 
produzidos pelo nosso corpo de ad-
vogados e consultores), Termo de Im-
plantação de Gorjeta Eletrônico - e-TIG, 

Benefício Social Familiar, Convenções 
Coletivas de Trabalho, entre outros.

Prezando pela exclusividade de 
seus associados, foi desenvolvida 
também a Área do Sócio. A apenas 
um clique de distância, o sócio do sin-
dicato empresarial pode se cadastrar e 
ter acesso a uma área do site pensada 
especialmente nele, que conta com 
notícias exclusivas, benefícios ofere-
cidos apenas aos associados, como o 

download de placas obrigatórias para 
os estabelecimentos da região, mais 
de 200 cursos gratuitos e descontos 
especiais em diversos serviços voltados 
para a saúde, diversão, turismo, cultu-
ra, educação, entre outros, só para citar 
alguns exemplos!

Em poucos dias, te convidamos 
a navegar em nosso site e conhecer 
as vantagens de ser membro do Si-
nHoRes!

Site: www.sinhoresosasco.com.br

Após solicitações do SinHoRes Osasco – Alphaville 
e Região, nome da SICA é alterado para Secretaria de 

Turismo e Desenvolvimento Econômico

Edson Pinto e diretores do SinHoRes são 
reconhecidos por contribuírem com o 

desenvolvimento econômico da cidade


