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O SinHoRes Osasco – Alphaville 
e Região conta com mais um asso-
ciado de sucesso, a rede P.F. Chang’s.

Em 29/5, o presidente Edson 
Pinto recebeu Isaías Oliveira, Coor-
denador de Finanças P.F. Chang’s, 
e Débora Barros, coordenadora de 
recursos Humanos da rede, quando 
conversaram sobre as ações da en-
tidade. “Estamos muito felizes com 
a associação da rede! Tenho certeza 
que o trabalho que estamos desen-
volvendo impactará positivamente 
a P.F. Chang’s, além dos benefícios 
que oferecemos aos associados”, 
a� rmou Edson.

O anúncio da mudança do 
circuito brasileiro de Fórmula 1 
do autódromo de Interlagos, em 
São Paulo, para o Rio de Janeiro, 
feito pelo presidente Jair Bol-
sonaro, está gerando polêmica.  
O presidente assinou termo de 
cooperação com o governo do 
estado e a prefeitura do RJ para 
as obras de um autódromo em 
Deodoro.

Segundo Bolsonaro, a mu-
dança acontecerá porque “São 
Paulo, como havia participação 
pública e uma dívida enorme, 
tornou-se inviável a permanên-
cia da Fórmula 1 lá”. No mesmo 
dia do anúncio, no entanto, a 
Prefeitura de São Paulo emitiu 
nota desmentindo qualquer pro-
blema com a realização da prova 
em SP. A capital tem contrato 

para sediar a F1 até 2020 e está 
negociando inclusive a renova-
ção a partir de 2021.

Para Edson Pinto, o presi-
dente comete um “enorme equí-
voco” ao anunciar a mudança. “A 
atração de mega eventos para 
uma cidade não é tarefa fácil e 
nem barata. Esses eventos geram 
grande visibilidade internacional 
e movimentam milhões de dóla-

res. Estabelecer concorrência pre-
datória desnecessária é um des-
serviço ao turismo nacional na 
medida em que gera insegurança 
e faz aumentar as ‘luvas’ para 
fechar o negócio” diz Edson. Se-
gundo ele, “aumentam também 
as exigências dos organizadores 
do evento, no caso, da empresa 
norte americana que detém os 
direitos da Fórmula 1”, diz. 

Rede P.F. Chang’s é o novo associado do 
SinHoRes Osasco – Alphaville e Região

Em reportagem do Visão Oeste, Edson Pinto critica anúncio 
de mudança da Fórmula 1 para o RJ

SinHoRes oferece novo serviço: Departamento Jurídico – 
Assessoria Previdenciária e Direito da Família

O SinHoRes Osasco – Alpha-
ville e Região conta agora com 
Departamento Jurídico – Asses-
soria Previdenciária e Direito da 
Família, com atendimento da 

Dra. Marilda Maria de Camar-
go Andrade.

A Assessoria Previdenciária 
oferece planejamento e simu-
lações para futuras aposentado-
rias; aposentadoria por idade/
tempo de contribuição e invali-
dez; aposentadoria especial/in-
salubridade; auxílio acidente 

de trabalho e doença; pensão 
por morte e revisões de aposen-
tadorias concedidas.

Já o Direito da Família trata 
de divórcios, guarda, reconheci-
mento de paternidade, inventá-
rios e testamentos.

SinHoRes oferece novo serviço: Departamento Jurídico – 
Assessoria Previdenciária e Direito da Família



Presidente Edson Pinto é membro titular do 
Conselho Municipal de Turismo de Osasco

SinHoRes denuncia venda irregular de comida por app

A convite do secretário da SICA, 
Paulo Contim, o SinHoRes Osasco – 
Alphaville e Região passa a integrar 
o Conselho Municipal de Turismo de 
Osasco, o COMTUR, criado em outu-
bro de 2018, através da Lei 4919. O 
presidente do sindicato empresarial, 
Edson Pinto, é membro titular do 
COMTUR. “Agradecemos o convite 

para fazer parte desse importan-
te Conselho para a cidade de 

Osasco. O secretário Paulo 
Contim, através de sua 

dinâmica e acertada 
gestão na SICA, 

SinHoRes Osasco desencadeia ação para 
impedir que restaurantes e famílias brasileiras 

paguem pelo alho mais caro do mundo
Em 15/5, o SinHoRes enviou ofí-

cio à Associação Brasileira de Impor-
tadores e Distribuidores de Alimentos 
(ABRAFOOD), em que se posiciona 
contra a taxa antidumping, que pre-
judica os consumidores. O ofício será 
destinado ao Ministério da Agricultu-
ra e Ministério da Economia.

O alho é um dos alimentos 
mais apreciados pelos brasileiros, 
presente nos pratos populares e nos 
mais so� sticados. Cerca de 10 kg do 
alimento é consumido por segundo 
no Brasil. No entanto, mesmo com 
a grande demanda, o país não é au-
tossu� ciente no cultivo do alimento 
devido ao seu clima. Sendo assim, 
45% do alho é produzido dentro do 

Brasil e 55% é importado.
Mesmo com o grande consumo, 

o Brasil é o país que mais paga caro 
pelo alho no mundo. Só para citar 
alguns exemplos, de acordo com a 
ABRAFOOD, o quilo do alho na China 

é de R$ 3,51; na Espanha é R$ 5,46; e 
na Argentina, R$ 5,85. No entanto, no 
final de 2018, o preço do alho médio 
nos supermercados brasileiros foi, em 
média, R$ 35,53. Uma diferença em 
percentual que chega a 700%.

Refeições em um clique que 
podem custar caro à saúde do con-
sumidor. A chegada de diversos 
aplicativos de entrega de refeições 
no país e o crescimento de ven-
das por ambulantes ilegais têm 
facilitado a venda de produtos 
sem as obediências dos padrões 
sanitários que os restaurantes tra-
dicionais são obrigados a cumprir. 
A denúncia é do SinHoRes Osasco 
– Alphaville e Região.

“Quando o estado e as empre-
sas de aplicativos são permissivos 
com a informalidade não há � sca-
lização adequada de vigilância sa-
nitária, manipulação de alimentos e 
procedência dos produtos. Aceita-se 
a desculpa fácil de crise econômica 
para não combater esse merca-
do ilegal, que pode causar graves 
transtornos à saúde pública e onerar 
os cofres públicos”, denuncia Edson 
Pinto, presidente do SinHoRes. “Es-

sas pessoas estão ganhando tanto 
dinheiro que elas estão migrando 
de ambulante informal para esta-
belecido informal. Estão alugando 
garagens, pequenos prédios, se 
estabelecendo e comercializando 
seus produtos sem pagar impostos 
e vendem mais barato, atentando 
a concorrência desleal, usando in-
clusive os aplicativos de entregas 
para comercializarem seus pratos”, 
explica Pinto. “E quando você faz 

uma compra pelo aplicativo, infeliz-
mente, você não pode ter a certeza 
de que está comprando um produto 
de um estabelecimento formal, ou 
seja, que cumpre todas as regras de 
funcionamento, de higiene e reco-
lhimento de impostos, uma vez que 
os aplicativos não fazem a necessária 
checagem das empresas”, completa.
A reportagem é do jornal Giro S/A, 
que entrevistou o presidente Edson 
Pinto, em maio.

passa a estruturar o COMTUR, visan-
do o desenvolvimento do turismo, 
além do desenvolvimento econômi-
co do município”, a� rmou Edson. 

Em 5/6, Edson participou da 3ª 

reunião do COMTUR, quando foram 
discutidos diversos temas para avan-
çar no turismo local e desenvolver 
esse setor na cidade de Osasco, ge-
rando emprego, renda e tributos ao 

município. Dentre os assuntos, a esti-
mativa de turistas em Osasco, Fórum 
de Desenvolvimento Econômico Sus-
tentável, PIT (Posto de Informações 
Turísticas), entre outros.

Tamanha diferença acontece de-
vido à Lei do Protecionismo, vigente 
desde 1996, um mecanismo usado 
pelo governo que protege a indústria 
nacional da concorrência externa, difi-
cultando a entrada do produto de ou-
tros países com tributos exorbitantes.

“O SinHoRes é favorável aos 
pequenos produtores, que tenham 
incentivos e sejam protegidos dessa 
concorrência desleal com outros pa-
íses. No entanto, neste caso, cerca de 
70% da produção do alho nacional 
está nas mãos de 15 grandes produto-
res. Este cenário tem que mudar, pois 
os prejudicados nessa história são os 
consumidores”, afirmou o presidente 
do sindicato empresarial, Edson Pinto.



Presidente Edson Pinto participa de reunião “Osasco 
que Queremos”, na Câmara de Osasco

SinHoRes Osasco – Alphaville e Região participa do 
Fórum de Desenvolvimento Sustentável de Osasco

Em 7/5, o presidente Edson 
Pinto participou do primeiro 
encontro do projeto “Osasco que 
Queremos”, na Câmara Municipal 
de Osasco, que reuniu convida-
dos de diversos setores empre-
sariais. O projeto “Osasco que 
Queremos” tem como objetivo 
ouvir os mais variados segmen-
tos da sociedade, assim como a 
população, para opinar sobre o 
que pode ser feito para melhorar 
a vida no município nos próxi-
mos anos.

Em 16/5, Edson Pinto se reuniu, 
em almoço no restaurante Bonjar-
dim (anexo ao hotel The Premium, 
em Osasco), associado do sindicato 
empresarial, com Toni Sando, do 
VISITE SÃO PAULO,  primeiro Conven-
tion & Visitors Bureau da América do 

Sul, e com Pedro Sotero, secretário de Finanças de Osasco.

Também em 28/5, Aníbal Araú-
jo, gerente geral do Hotel The Pre-
mium, localizado em Osasco, visitou 
a sede do SinHoRes, onde se reuniu 
com o presidente Edson Pinto.

Em 28/5, Edson Pinto recebeu, 
na sede do sindicato empresarial, em 
Osasco, Marcelo Paranzini, do Sebrae 
Regional. Na oportunidade, Edson 
apresentou as ações da entidade e 
falou sobre o trabalho do SinHoRes 
no desenvolvimento do setor de ho-

téis, restaurantes, bares e similares nas cidades de sua base.

Em 21/6, o presidente Edson Pinto 
almoçou com Fábio Aguayo, presiden-
te do SindiAbrabar – Sindicato das 
Empresas de Gastronomia, Entrete-
nimento e Similares de Curitiba.

Em 13/5, o presidente Edson 
Pinto, a diretoria executiva, Pau-
lo César Andrade e Benê Ferreira; 
e Alice Fernandes, gerente exe-
cutiva do SinHoRes, participaram 
de reunião de reativação do Fó-
rum de Desenvolvimento Susten-
tável de Osasco. O convite partiu 
da Prefeitura de Osasco, por meio 
da Secretaria de Indústria, Co-
mércio e Abastecimento (SICA).

A reunião foi presidida pelo 
secretário da SICA, Paulo Contim, 
que afirmou estar retomando o 
trabalho do Fórum de Desenvol-
vimento Econômico de Osasco, 
ao lado do prefeito de Osasco, 
Rogério Lins. A partir de agora, 
a ideia é discutir programas e 
estratégias de crescimento para 

Osasco em conjunto com em-
presas e entidades da sociedade 
civil. Para isso, Rogério Lins se 
comprometeu a reeditar o de-
creto, ampliando a participação 
da sociedade com mais e novos 
participantes.

Já em 17/6, o diretor-secre-
tário do SinHoRes, Benê Ferreira, 
representando o presidente Ed-
son Pinto, participou de reunião 
do Fórum de Desenvolvimento 
Econômico de Osasco, na Asso-
ciação Comercial e Empresarial 
de Osasco (ACEO).Benê sugeriu 
a criação de uma Comunidade 
de Negócios com a finalidade de 
facilitar o contato e a troca de 
experiências entre as empresas 
da cidade.

“A participação popular nos 
assuntos e decisões do poder 
público consolidam os caminhos 

da inclusão social, conquistando 
cidadania plena para todos, me-
lhorando a qualidade de vida, os 

diretos individuais e coletivos, 
culturais, políticos e econômicos”, 
afirmou o presidente Edson.



Presidente Edson Pinto coordena reunião na Câmara de São Paulo
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As empresas da região oeste da 
Grande São Paulo que compõem a 
base do SinHoRes Osasco – Alpha-
ville e Região terão acesso, como as-
sinantes, ao conteúdo da plataforma 
Canal Restaurante!

O acordo foi fechado nessa se-
gunda-feira, 20/5, pelo presidente 
do sindicato empresarial, Edson 
Pinto, e pelo diretor e jornalista do 

Canal Restaurante, Sérgio Lerrer. 
“Estamos muito felizes com a nova 
parceria. Temos certeza que os 
nossos associados terão acesso ao 
melhor conteúdo do setor de forma 
ágil, a possibilitar que esse conhe-
cimento seja aplicado à prática do 
dia a dia. Essa é uma das missões 
do  SinHoRes Osasco – Alphaville e 
Região”, a� rmou Edson.

Em 11/6, Edson Pinto, tam-
bém representando a Fhoresp e 
a CNTur, esteve na Câmara Mu-
nicipal de São Paulo para tratar 
diversos temas do setor de Gas-
tronomia, Hotelaria & Turismo.

Na ocasião, Edson coordenou 
reunião com o vereador de São 
Paulo, Paulo Frange, defensor e 
principal liderança do setor de 
Turismo na Câmara; Alexandre 
Ortiz, da Associação Comercial 
de São Paulo; Jaime Recena, da 
Abrasel (Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes); o verea-
dor Fábio Riva, líder do Governo 
na Câmara Municipal; Ivan Bal-
dini, do Sindhoteis-SP e Abresi 
(Associação Brasileira de Hospe-
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Em 14/6, o Dr. Marcel de Lacerda Borro, coordenador do Departamento Jurídico e 
Arbitral, e Alice Fernandes, gerente executiva, receberam Renata Maciel, responsável 
pelo Recursos Humanos da rede Beduíno, e Shirlei Marinheiro, advogada da rede. 

Na ocasião, as representantes receberam reorientação jurídica sobre o e-TIG – Ter-
mo de Implantação de Gorjeta Eletrônico. A rede Beduíno é associada ao SinHoRes Osas-
co – Alphaville e Região e conta com três restaurantes na base.

Já em 25/6, o Dr. Marcel se reuniu com Amos Roberto Luperi, proprietário dos 
restaurantes Seu Boteco e Chopping, e Maciel Torres Cavalcante, gerente dos esta-
belecimentos localizados no Shopping Tamboré, base do sindicato empresarial. Na 
ocasião, os representantes puderam contar com orientação jurídica do Dr. Marcel.

SinHoRes Osasco – Alphaville e Região fecha 
parceria com Canal Restaurante

dagem, Gastronomia e Turismo); 
e Manuel Merlin, SIPAN/AIPAM 
(Sindicato e Associação da In-
dústria da Panificação).

Em pauta, foi discutido o ex-
cessivo número de proposituras 
na Câmara Municipal, que afe-
tam a livre iniciativa dos seto-

res representados e a liberdade 
individual dos nossos clientes e 
dos milhões de turistas que visi-
tam a cidade. 


