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O SinHoRes Osasco – Alphaville 
e Região e o Sinthoresp concluíram as 
negociações da Convenção Coletiva de 
Trabalho 2019/2021 e Convenção das 
Gorjetas 2019/2021, com vigência de 
dois anos.

Neste ano, o reajuste salarial � cou 
em 4%, retroativo a julho de 2019 (data 

base). Sendo assim, as parcelas retroa-
tivas de agosto, setembro, outubro, no-
vembro e dezembro poderão ser pagas 
em duas vezes, nos meses de janeiro e 
fevereiro de 2020. Vale ressaltar que o 
reajuste previsto não se aplica aos em-
pregados com salário igual ou maior a 
R$ 8.500,00 (a esses trabalhadores será 

acrescida uma parcela � xa de R$ 340, 
também retroativo a julho).

“A maioria das cláusulas foram 
atualizadas com poucas modi� cações. 
Mas temos algumas novidades, como 
a criação da Câmara Intersindical de 
Conciliação, que funcionará em nossa 
sede, tendo como função a conciliação 

do sindicato laboral com as empresas da 
nossa base antes do ingresso no judiciá-
rio; além da realização de homologações 
de rescisões de contrato”, a� rmou o pre-
sidente do SinHoRes Osasco – Alphaville 
e Região, Edson Pinto.

Para saber mais sobre os principais 
pontos das CCTs, acesse nosso site! 

O SinHoRes Osasco – Alphaville 
e Região anunciou a mudança de en-
dereço de sua sede, hoje localizada na 
Rua Salém Bechara, 140, no Edifício 
Osasco O�  ces, já em 2020.

“Mudaremos para um dos me-
lhores empreendimentos da região 
oeste e de Osasco, o recém-lançado 

Complexo Empresarial Osasco (CEO), 
localizado na Avenida Santo Antônio, 
também no centro da cidade. Estamos 
trabalhando com muita dedicação e 
a consequência disso é o crescimento 
do sindicato empresarial. Por isso, 
sentimos a necessidade de ir para um 
espaço ainda maior do que temos hoje 

para receber da melhor maneira nos-
sos associados. Nosso espaço terá cerca 
de 320 m2, pé direito duplo, mezanino 
e estamos planejando uma reforma de 
acordo com todas as necessidades do 
sindicato empresarial. Por isso, a obra 
demandará alguns meses”, a� rmou o 
presidente Edson Pinto.

Em novembro, o presidente Edson 
Pinto se reuniu com o empresário Lu-
ciano Camandoni e com o advogado 
especializado em Direito Eleitoral, Geor-
ge Melão.

Durante a reunião, além de discu-
tirem a atual política em Osasco e nas 
cidades vizinhas, foi pautado também 
o empreendedorismo na região. “Sabe-
mos que as cidades de Osasco e Barueri 
foram consideradas recentemente, 

por pesquisa da consultoria Urban 
System, ótimas cidades 
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SinHoRes Osasco – Alphaville 
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Turismo, Hotelaria e Gastronomia podem ser os grandes 
impulsionadores para o desenvolvimento de Osasco e região

para se fazer negócio. Osasco � cou em 
4º lugar e Barueri, em 8º”, ressaltou o 
presidente.

O SinHoRes realiza um contínuo tra-
balho de orientação aos empresários dos 
setores de hotelaria e gastronomia sobre 
gestão de negócios, capacitação pro-

� ssional e informações gerais sobre o 
ramo. “Acreditamos que o turismo atrela-
do a um excelente trabalho na hotelaria 
e na gastronomia é um grande impulsio-
nador do crescimento da região! Através 
do setor, criam-se vagas de trabalho, 
renda para a população e tributos para os 

municípios”, concluiu o presidente Edson.
O empresário Luciano Camandoni, 

em razão de ser uma personalidade de 
grande importância para a região, preo-
cupa-se com políticas públicas de desen-
volvimento local, em especial aquelas 
destinadas a impulsionar o empreende-
dorismo, fortalecendo a indústria, o co-
mércio e o setor de serviços, dentre eles 
o ramo de turismo e hotelaria, para a 
plena recuperação de sua capacidade 
para gerar empregos e renda para todos 
os municípios da região.



Em 8/11, o presidente do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, Edson Pinto, realizou reu-
nião ordinária com a diretoria executiva do sindicato empresarial para apresentar o projeto da 
nova sede e realizar uma prestação de contas.

Em 20/11, Edson Pinto se reuniu com os ar-
quitetos Marcela Lamonato e Tiago Caligiuri, da 
Calamo Arquitetura, responsável pelo projeto e 
execução da obra da nova sede do sindicato em-
presarial.

Em 12/12, o presidente Edson Pinto esteve 
na comemoração dos 70 anos da Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de 
São Paulo (ABIH-SP) e da entrega do livro que 
marcou o aniversário, no qual o sindicato é pa-
trocinador.

Em reunião com Secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo, SinHoRes defende vinda do Ceagesp para Santana de Parnaíba

Presidente Edson Pinto é eleito Vice-Presidente 
de Comunicação Social da FHORESP

Em 6/11, o coordenador do 
Departamento Jurídico, Dr. Marcel 
de Lacerda Borro, representando 
o presidente Edson Pinto, partici-
pou de reunião com o Secretário 
da Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, Gustavo Jun-
queira.

Durante a reunião, o secretário 
falou sobre o acordo do Governo 
Federal com o Governo Estadu-
al que anunciou a permissão da 
transferência da unidade da Cea-
gesp (Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São Paulo), 
localizado atualmente na Vila Le-
opoldina, zona oeste da cidade de 

Em 26/11, Edson Pinto foi 
eleito vice-presidente de Comu-
nicação Social da Federação de 
Hotéis, Restaurantes, Bares e Si-
milares do Estado de São Paulo 
(FHORESP).

O próximo mandato tem iní-
cio no dia 1º de janeiro de 2020 

e termina em 31 de dezembro de 
2024.

“Estou muito honrado com a 
eleição e vamos dar continuidade 
ao trabalho que vem sendo rea-
lizado pelo desenvolvimento e 
promoção do setor em todo esta-
do de São Paulo”, a� rmou Edson.

São Paulo, para um novo endereço 
que tenha acesso a rodovias que 
facilitem o trafego e garantam a 
� uidez dos visitantes, além da sua 
concessão para a iniciativa privada.

De acordo com Dr. Marcel, foi 
entregue para o secretário o parecer 
técnico do presidente Edson Pinto 
sobre as vantagens do novo entre-
posto ser � xado na região de Santa-
na de Parnaíba e a importância que 
isso teria para o desenvolvimento 
dos setores de Turismo, Hotelaria e 
Gastronomia na região metropoli-
tana oeste de São Paulo. Para saber 
mais, clique aqui!



Natal Solidário SinHoRes Osasco – 
Alphaville e Região

O SinHoRes Osasco – Alphaville e 
Região participou do 14º Natal Feliz da 
Comunidade Santa Mônica, que distri-
buiu 1.600 sacolinhas com vários itens, 
como roupas, calçados, livros, brinque-
dos e guloseimas para crianças carentes 

da região do Jaguaré, zona oeste de São 
Paulo.

As doações, feitas por empresários, 
foram entregues no domingo, 8/12. A 
iniciativa agora conta com o apoio do 
SinHoRes Osasco – Alphaville e Região.

No dia 28/11, foi publicado no 
Diário O� cial do Estado de São Pau-
lo comunicado do Governo de SP, 
através da Secretaria Estadual de 
Turismo, comandada pelo ex-Minis-
tro Vinicius Lummertz, autorizando 
o SinHoRes Osasco – Alphaville e 
Região a usar as peças institucionais 
da campanha “SP pra Todos”. Clique 
aqui para conferir!

A campanha consagra o Turismo 

Em 10/12, a Comissão da Mu-
lher da OAB Pinheiros lançou a carti-
lha “A Importunação Sexual e outros 
crimes contra a liberdade sexual 
em estabelecimentos comerciais”, 
material patrocinado pelo SinHoRes 
Osasco – Alphaville e Região.

Idealizada e produzida por 
Alessandra Caligiuri Calabresi Pinto, 
presidente da Comissão da Mulher 
Advogada; Sandra Jardim, procura-
dora de justiça e advogada; e Mayra 
Jardim Martins Cardoso, advogada, 
a cartilha aborda os conceitos de 
importunação e assédio sexual, es-
tupro, consequências para a vítima, 
como denunciar, além de orientar 
estabelecimentos comerciais sobre 
como agir para auxiliar a vítima.

“O SinHoRes Osasco – Alphaville 
e Região,  como representante do 

Governo do Estado de SP autoriza SinHoRes Osasco – 
Alphaville e Região utilizar peças da campanha “SP pra Todos”

Com patrocínio do SinHoRes Osasco – Alphaville e 
Região, OAB lança cartilha sobre importunação sexual em 

estabelecimentos comerciais

como fator de desenvolvimento eco-
nômico, gerador de empregos, valo-
rizando a cultura e as características 

regionais. Sendo assim, mostra a 
força do turismo na capital, na Gran-
de São Paulo, no litoral e no interior.

“A campanha ‘SP pra Todos’ é de 
grande relevância para impulsionar 
o turismo no estado, incentivando 
turistas brasileiros e internacionais 
a conhecerem diversos destinos de 
São Paulo, desde os pontos turísticos 
mais badalados quanto locais me-
nos conhecidos, mas que tem gran-
de potencial”, a� rmou o presidente 
do SinHoRes Osasco – Alphaville e 
Região, Edson Pinto.

setor de alimentação, lazer e turis-
mo, tem a responsabilidade social 
de orientar os empresários para esse 
grave problema que, infelizmente, 
se repete constantemente. O esta-
belecimento não pode se omitir e 
deve estar sempre ao lado da vítima, 

orientando e protegendo. Sendo as-
sim, a cartilha � cará disponível no 
nosso site para livre acesso”, a� rmou 
o presidente Edson Pinto.

O evento contou com a presença 
do coordenador do Departamento 
Jurídico do SinHoRes Osasco – Al-

phaville e Região, Dr. Marcel de 
Lacerda Borro; a Comandante Elza, 
primeira mulher a comandar a Guar-
da Civil Metropolitana de São Paulo; 
Valderez Abbud, procuradora da 
Justiça; Fabiana Dal’Mas Paes, Pro-
motora de Justiça; e Sandra Jardim.
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