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Com foco no desenvolvimento 
do turismo, o SinHoRes Osasco – Al-
phaville e Região, o Cioeste e o Visite 
São Paulo se unem com o objetivo  
de realizar atividades para o desen-
volvimento do turismo regional.

Com o intuito de discutir ações 
estratégicas, em 26/8, o presidente  
Edson Pinto e o diretor Regional de 
Barueri, Danilo Gonçalves, se reuni-
ram com o diretor de Comunicação, 
Mauro Sérgio, o diretor de Progra-
mas e Projetos, Carlos Abrão e Fran-
cisco Maciel, Secretário-Executivo, 
todos do CIOESTE; além de Toni San-
do, Raul Sulzbacher e Roberto Adler, 
do Visite São Paulo; também parti-
cipou do encontro, Mario Albanesi, 

Em julho, no primeiro progra-
ma TV SinHoRes, uma parceria com 
o Canal Restaurante, o presidente 
Edson Pinto, falou sobre a área de 
atuação e atividades realizadas pelo 
sindicato empresarial, além dos 
benefícios e vantagens aos associa-
dos. “Nosso maior objetivo é levar 
conteúdo rico aos empresários da 
região! Dicas de gestão, legislação 
e informações relevantes ao setor 

de hotéis, restaurantes, bares e 
similares, com profis-

sionais qualificados da área. Fiquem 
ligados! O programa TV SinHoRes 
vai ao ar quinzenalmente, sempre 
com uma novidade para você”, afir-
mou Edson.

O segundo programa contou 
com Alessandra Calabresi Pinto, es-
pecialista jurídica da No Alvo, e Rui 
Dammenhain, diretor da Imbravisa, 
especialista em vigilância sanitária, 
ambos consultores do Núcleo de 
Consultoria do SinHoRes Osasco – 
Alphaville e Região.

Parceria trabalhará pelo fomento do turismo 
na região metropolitana oeste de São Paulo

TV SinHoRes estreia no 
Canal Restaurante

Em 15/7, o diretor-secretário Benê 
Ferreira participou de reunião do Fórum 
de Desenvolvimento Econômico de Osas-
co. Foram discutidas ações colaborativas 
para Osasco, como a criação de uma 
Comunidade de Negócios, proposta por 

Benê, com a finalidade de facilitar o contato e a troca de experiências entre as em-
presas da cidade. Em 19/8, Benê participou de nova reunião do Fórum.

Em 13/8, Edson Pinto e Alice Fer-
nandes receberam Marcelo Paranzani 
e Isabela Ribeiro da Cruz, do Sebrae, 
quando alinharam projetos e ações 
dirigidas aos empresários do setor de 
gastronomia, hotelaria e turismo.

Em 21/8, a gerente executiva Alice 
Fernandes recebeu o vereador Ricardo Sil-
va, quando apresentou o trabalho que vem 
sendo desenvolvido pelo SinHoRes no que 
diz respeito ao desenvolvimento do setor 
de hotéis, restaurantes, bares e similares. 

Por sua vez, o vereador, criador da Frente Parlamentar de Turismo, colocou seu man-
dato a disposição no trabalho que o sindicato vem realizando para o turismo da cidade.

Em julho, Edson Pinto participou do 
Mercado de Eventos – Empregabilidade e 
Tendências, no Senac Osasco, que contou 
com profissionais e especialistas da área. A 
gerente executiva Alice Fernandes também 
participou do evento.

diretor de Turismo da Secretaria de 
Cultura e Turismo de Barueri. A reu-
nião aconteceu no Restaurante Ville 
du Vin Bistrô, em Barueri.

As entidades trabalharão para 
atrair eventos; fomentar a gastro-

nomia e hospitalidade regional; 
na atração de feiras e congressos; 
organização do calendário turístico; 
capacitação de autoridades gover-
namentais, empresários e demais 
trabalhadores envolvidos com essa 

atividade econômica. O objetivo é 
atração de mais visitantes, turistas e 
a circulação de pessoas entre as ci-
dades, além de atrair investimentos 
públicos e privados nesse importan-
te setor da economia.



SinHoRes Osasco – Alphaville e Região apresenta manifestação 
perante a Comissão Oficial que avalia transferência do CEAGESP

Presidente Edson Pinto nomeia representantes para participarem 
da Comissão de Negociação Patronal - CCT 2019/2021
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O SinHoRes Osasco – Alphaville 
e Região, ao lado da FHORESP (Fe-
deração de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares do Estado de São 
Paulo) e a CNTur (Confederação Na-
cional do Turismo), obtiveram, jun-
to a Secretaria da Fazenda e do Pla-
nejamento do Estado de São Paulo 
e a Procuradoria Geral do Estado, o 
parcelamento dos débitos relativos 
ao ICMS na venda dos pescados  em 

60 meses para restaurantes, bares e 
similares.

Os parcelamentos poderão ser 
requeridos até o dia 31/12/2019. 
Para saber como fazer o pedido de 
parcelamento, número de parcelas, 
valor, vencimento, e demais infor-
mações, acesse nosso site!

ENTENDA
No dia 11/7, a Secretaria da 

Fazenda iniciou a emissão de co-

municados aos restaurantes, bares 
e similares do estado de São Paulo 
referente à existência de débitos 
relativos ao ICMS na venda dos pes-
cados, no período de janeiro de 2015 
a março de 2018.

Nesse caso, o varejo e os forne-
cedores de refeições ficam responsá-
veis pelo pagamento do ICMS refe-
rente às operações anteriores (pela 
chamada “quebra do diferimento”). 

No entanto, a partir do cruzamento 
de dados, o Fisco paulista identificou 
indícios de falta de pagamento do 
imposto. 

De acordo com o presidente Ed-
son Pinto, “a receita estadual chegou 
a multar bares e restaurantes. No 
entanto, o sindicato empresarial, 
FHORESP e CNTur recorreram duas 
vezes até que, agora, conseguimos o 
parcelamento dos débitos”.

Em 22/8, Edson Pinto, participou de reu-
nião para planejamento de ações em relação 
a cobrança do imposto. “Ficou acertado que 
levaremos o pleito de todos os SinHoRes do 
Estado (são 24 sindicatos) ao governador 
João Doria. Os sindicatos representados pela 
Fhoresp e pela CNTur entendem que, "embora 
já tenhamos conseguido da Fazenda o par-
celamento do pagamento em até 60 vezes, a 
cobrança de impostos passados é indevida”, 
afirmou Edson.

Após anos de estudos e intenções, 
o Governo Federal e o Governo do Es-
tado, finalmente, decidiram remover a 
Companhia de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo, a CEAGESP, da Vila 
Leopoldina, em São Paulo.

Com isso, foi aberto um edital de 
chamamento para a nova concessão 

pública e estudos de quatro consór-
cios foram apresentados. Um deles, 
encabeçado pela empresa Ideal 
Partners, estuda a transferência da 
CEAGESP para a região de Alphaville, 
mais especificamente o trecho oeste 
do Rodoanel Mário Covas, em Santa-
na de Parnaíba.

Sendo assim, o SinHoRes, como 
parte interessada, analisou as pro-
postas e apresentou para a Comissão 
Oficial, que analisa a questão, robus-
to material científico e mercadoló-
gico para a tomada de decisão mais 
correta. O sindicato empresarial 
destaca a necessidade da mudança 

da CEAGESP e da Zona Cerealista; a 
questão ligada à segurança do abas-
tecimento alimentar; e ainda que a 
região metropolitana oeste de São 
Paulo está pronta e apta para rece-
ber o futuro entreposto.

Você pode conferir os estudos 
em nosso site!

Edson Pinto nomeou como coor-
denador da Comissão de Negociação 
Patronal – CCT 2019/2021, que está à 
frente das negociações com o Sintho-
resp (sindicato laboral), o vice-presi-

dente do sindicato empresarial, Paulo 
César Andrade.

Os diretores Benedito Ferreira dos 
Santos e Jacques Dimas Mattos serão 
membros efetivos; já o Dr. Marcel de 

Lacerda Borro, coordenador do Dep. 
Jurídico e Arbitral do SinHoRes, e Dr. 
Carlos Augusto Pinto Dias, do escritório 
Dias e Pamplona, parceiro da entidade, 
serão consultores.

Fica a critério do coordenador con-
vidar outros empresários para partici-
parem da Comissão, assim como reali-
zar reuniões internas do grupo e abrir 
espaço para sugestões dos associados.
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SinHoRes, FHORESP e CNTur obtém parcelamento 
da dívida dos impostos de pescados

VITÓRIA!


