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Pensando na resolução de con� itos 
entre os empresários da categoria eco-
nômica de Gastronomia, Hospitalidade e 
Turismo, e os trabalhadores, de maneira 
rápida e vantajosa para todas as partes, 
evitando o ajuizamento imediato de 
ações trabalhistas contra as empresas, o 
SinHoRes Osasco – Alphaville e Região e 
o Sinthoresp, sindicato laboral, � rmaram 
no último ano, na Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) 2019/2020, a Câmara In-
tersindical de Conciliação (cláusula 95ª). 

Entre os principais objetivos da Câ-
mara Intersindical de Conciliação estão 
solucionar con� itos oriundos do contrato 

de trabalho, � scalizar o descumprimen-
to da Convenção Coletiva de Trabalho 
e homologar rescisões de contrato de 
trabalho. Tudo feito com a orientação e 
acompanhamento do Sindicato Patro-
nal, o que anteriormente não ocorria.

“A Câmara é uma novidade para o 
setor na região e trará muitas facilidades 
a todos os envolvidos. Vale ressaltar que 
toda e qualquer audiência será conduzi-
da por um árbitro pro� ssional e assistida 
por representantes indicados pelos sin-
dicatos empresarial e laboral”, a� rmou 
o presidente do sindicato empresarial, 
Edson Pinto. 

Hotéis, Bares e Restaurantes da região 
ganham Câmara Intersindical de Conciliação

SinHoRes Osasco - Alphaville e Região monitora Câmaras 
Municipais e Atividades Parlamentares em Brasília

Em 18/2, o presidente Edson Pin-
to recebeu as advogadas, Dra. Caroli-
na Bottaro e Dra. Cristina Duarte, na 
sede do sindicato empresarial. O ob-
jetivo do encontro é fortalecer o siste-
ma de acompanhamento legislativo 
e captação de recursos federais para a 
execução de projetos de interesse do 
setor na região.

O sindicato empresarial monitora 

as Câmaras Municipais da base sindi-
cal e as Atividades Parlamentares em 
Brasília. “Realizamos um trabalho de 
extrema importância para nossa ca-
tegoria econômica no sentido de se 
antecipar ou mesmo evitar a aprova-
ção de Projetos de Lei contrários aos 
nossos interesses institucionais ou 
inaplicáveis ao nosso setor”, a� rmou 
o presidente Edson.

Ainda segundo Edson, "é funda-
mental que as empresas atendam às 
convocações da Câmara, uma vez que o 
não comparecimento implica na libera-
ção para que o SINTHORESP promova a 

respectiva ação judicial".
Dúvidas e orientações poderão ser 

atendidas no SinHoRes pessoalmente ou 
por telefone. O site da entidade patronal 
é www.sinhoresosasco.com.br

Em 20/1, o presidente Edson 
Pinto se reuniu com o deputado 
federal Arnaldo Jardim e com a 
presidente da Comissão da Mu-
lher Advogada da OAB/Pinhei-
ros, Alessandra Caligiuri, para 
conversar sobre o cenário polí-
tico estadual e nacional, além 
de temas do interesse do setor, 
como a Reforma tributária, entre 
outros.

Arnaldo Jardim é presidente 
estadual do Partido Cidadania e defensor do trade de turismo na Câmara 

dos Deputados.

Em 17/1, representantes do SinHoRes 
Osasco – Alphaville e Região participaram 
de reunião com o Sinthoresp, sindicato 
laboral, sobre detalhamentos do funciona-
mento da Câmara Intersindical de Concilia-
ção e Arbitragem.

Em 13/2, Edson Pinto recebeu o 
vereador de Osasco, Tinha Di Ferreira, na 
sede do sindicato empresarial. Durante 
o encontro, puderam discutir a política 
local; o estado de calamidade pública 
da cidade devido às fortes chuvas; e o 

comércio irregular de ambulantes de alimentos na cidade. 



Presidente Edson Pinto e vereador Ralfi Silva 
discutem proibição de plástico em Osasco

Em 3/2, Edson Pinto e a gerente 
executiva, Alice Fernandes, receberam 
o vereador de Osasco, Ral�  Rafael Silva. 
Durante o encontro, dentre vários as-
suntos discutidos, foi abordado também 
o Projeto de Lei 71/2019, de autoria do 
vereador, que determina a proibição do 
fornecimento de utensílios de plástico, 
como copos, pratos, canudos e talheres, 
aos clientes de restaurantes, bares, ho-
téis, padarias, bu� ets, entre outros.

“O SinHoRes apoia projetos de 
sustentabilidade como esse, desde que 
sejam economicamente viáveis e que se 

O SinHoRes Osasco – Alphaville e 
Região patrocinou a cartilha “A Impor-
tunação Sexual e outros crimes contra a 
liberdade sexual em estabelecimentos 
comerciais”, da Comissão da Mulher da 
OAB Pinheiros.

Idealizada e produzida por Alessan-
dra Caligiuri Calabresi Pinto, presidente 
da Comissão da Mulher Advogada; San-

Em 20/1, a gerente executiva do 
SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, 
Alice Fernandes, representando o pre-
sidente Edson Pinto, participou da pri-
meira reunião do GT TURISMO (Grupo de 
Turismo) do Cioeste (Consórcio Intermu-
nicipal da Região Oeste Metropolitana).

Na ocasião, ficou determinada a 
criação de um calendário unificado de 
eventos e ações, que ainda serão de-
finidas, em conjunto ao longo do ano. 
“Hoje, pudemos discutir a importância de 
divulgarmos os eventos dos municípios e 
trabalharmos para que os turistas e visi-
tantes moradores da região atendida pelo 

SinHoRes Osasco – Alphaville e Região orienta Bares e Clubes 
Noturnos sobre como evitar importunação sexual

SinHoRes Osasco – Alphaville e Região e demais 
representantes do GT Turismo do Cioeste definem 

criação de um calendário unificado de eventos

Conheça 
o Clube 

SinHoRes!

Cioeste visitem esses eventos, fomentan-
do a economia local”, afirmou Alice. 

A divulgação dos eventos e ações 
será realizada através de calendário de 
cada município e amplamente difundida 
em redes sociais, imprensa regional, en-

tre outros meios.
O GT Turismo do Cioeste tem como 

� nalidade apresentar propostas, que são 
levadas aos prefeitos, para fomentar o 
Turismo nas cidades contempladas pelo 
Cioeste.

O Clube SinHoRes vem sendo desen-
volvido cuidadosamente pelo sindicato 
empresarial para suprir as necessidades 
dos empresários do setor da região. Para 
isso, o SinHoRes vem reunindo uma série 
de vantagens e benefícios! Con� ra!

Orientação Jurídica
Exames Admissionais, Demissionais, 
Periódicos, Retorno ao Trabalho e Mu-
dança de função GRATUITOS;
PCMSO, PPEA e e-Social em condições 
imbatíveis;
Seguro de Vida Obrigatório;
Núcleo de Consultoria;
Consultoria Contábil e de RH;
Benefício Social Familiar (BSF);
e-TIG (Termo de Implantação de 
Gorjeta Eletrônico);
 Produtos com descontos;
Cursos de gestão – mais de 200 vídeo 
aulas e planilhas;
Descontos em centenas de 
empresas;
Câmara de Conciliação e Arbitragem;
Certificação Digital;
Entre diversos outros serviços.
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tenha um tempo para adequação das 
empresas, já que os materiais biodegra-
dáveis são muito caros e o preço será re-
passado ao consumidor � nal, onerando 
ainda mais a alimentação do trabalhador 
em nossos estabelecimentos”, a� rmou o 
presidente Edson Pinto. 

O vereador Ral� , sensibilizado e 
como um parceiro do setor que reúne 
cerca de 20.000 empresas e gera 50.000 
empregos na região, se comprometeu 
com a categoria a aperfeiçoar sua pro-
posta de lei de forma a mitigar prejuízos 
para empresas e trabalhadores.

dra Jardim, procuradora de justiça e ad-
vogada; e Mayra Jardim Martins Cardoso, 
advogada; a cartilha aborda os conceitos 
de importunação e assédio sexual, estu-
pro, consequências para a vítima, como 
denunciar, além de orientar estabeleci-
mentos comerciais sobre como agir para 
auxiliar a vítima.

“O SinHoRes, como representante 
do setor de alimentação, lazer e turismo, 

tem a responsabilidade social de orien-
tar os empresários e colaboradores para 
esse grave problema que, infelizmente, 
se repete constantemente. O estabe-
lecimento não pode se omitir e deve 
estar sempre ao lado da vítima/cliente, 
orientando e protegendo. Sendo assim, 
a cartilha terá ampla distribuição e � cará 
disponível no nosso site para livre acesso”, 
a� rmou o presidente Edson Pinto.


