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SinHoRes Osasco - Alphaville e Região 
no combate ao coronavírus

Em meio a pandemia do novo coronavírus, o SinHoRes Osasco – Alphaville e Região vem trabalhando 
para minimizar os prejuízos econômicos ao setor de hotéis, restaurantes, bares e similares 

Para minimizar impactos da crise, SinHoRes 
e Sinthoresp firmaram dois Termos Aditivos 

Emergenciais da Convenção Coletiva de Trabalho
Diante da grande crise econô-

mica atual em razão da pandemia 
de coronavírus, o SinHoRes Osasco 
– Alphaville e Região e o Sintho-
resp, sindicato laboral, fi rmaram 
dois Termos Aditivos Emergenciais 
da Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) 2019/2021, válidos para as 
empresas do setor de Gastronomia, 
Hotelaria e Turismo das cidades de 
Osasco, Barueri, Santana de Parnaí-
ba, Carapicuíba, Cajamar (incluindo 
Jordanésia), Itapevi, Jandira e Pira-
pora do Bom Jesus.

As negociações visam mini-
mizar o impacto socioeconômico 
para os empresários e os traba-
lhadores do setor que atuam na 
região do ponto de vista das rela-
ções de trabalho.

No 1º Termo Aditivo, 
estão previstas uma série de me-
didas para ajudar o empresário a 
preservar ao máximo o emprego do 
funcionário. Entre elas: a concessão 
de férias individuais ou coletivas 
sem necessidade de comunicação 
prévia e facilidades de pagamento 
do benefício; redução dos salários 
em 25% com redução correspon-
dente proporcional de jornada de 
trabalho, pelo prazo de 120 dias; 
suspensão dos contratos de traba-
lho, por 120 dias, substituindo o 

salário mensal pelo pagamento do 
abono indenizatório mensal não 
inferior a 50% do piso salarial; res-
cisão (em caso de impossibilidade 
de aplicação de qualquer medida, 
o empregador poderá rescindir o 
contrato respeitando as cláusulas 
previstas na CLT).

Já o 2º Termo Aditivo 
traz novas medidas que contem-
plam a concessão de férias, redução 
salarial proporcional a redução de 
jornada de trabalho, suspensão de 
contrato de trabalho, PLR – Parti-
cipação nos Lucros e Resultados e 

medidas de proteção e prevenção. 
O Termo contempla também a 
Medida Provisória 936 que propor-
ciona o Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Ren-
da, quando alguns trabalhadores 
poderão ter parte da renda com-
plementada pelo governo federal 
na celebração de acordos.

Todos os acordos ou discordân-
cias de redução de jornada de tra-
balho e salário, além dos acordos 
de suspensão temporária DEVERÃO 
ser enviados para o e-mail contra-
tosdetrabalhoMP936_osasco@sin-

thoresp.org.br, no prazo de 10 dias 
após assinados.

Atenção: em qualquer circuns-
tância, o BSF – Benefício Social Fa-
miliar (CCT cláusula 71ª) e o Novo 
Seguro de Vida (CCT cláusula 62ª) 
continuam obrigatórios  e serão fi s-
calizados pelo Sinthoresp.

Para dúvidas, o sindicato em-
presarial estará atendendo através 
do e-mail comunicacao@sinhore-
sosasco.com.br ou pelo telefone 11 
4556-0314.

Confi ra os Termos na íntegra 
em nosso site!



Tratativas com o governo

Presidente Edson Pinto vem participando de reuniões 
com representantes do governo de SP para discutir 

a retomada das atividades do setor
Durante o mês de abril e maio, o 

presidente do SinHoRes, Edson Pinto, 
representando também a Federação 
de Hotéis, Restaurantes, Bares e Si-
milares do Estado de São Paulo (FHO-
RESP), vem participando de reuniões 
com o secretário de Turismo do Esta-
do de São Paulo, Vinicius Lummertz; 
o secretário de Agricultura e Abaste-
cimento, Gustavo Junqueira; e Júlio 
Serson, de Relações Internacionais; 
além das principais entidades repre-
sentantes do setor de Turismo.

O governo do Estado de São 
Paulo vem alinhando com o setor 
novos protocolos sanitários a serem 
observados pelos estabelecimentos. 

“Para o SinHoRes e a FHORESP, o ca-
minho para uma retomada gradual 
das atividades econômicas é o de 
estabelecer novos protocolos sanitá-
rios  mínimos, de forma que todas as 
empresas possam aplicar. Acredita-
mos que medidas mais complexas e 
custosas  possam ser “recomendadas”, 
sem obrigatoriedade de implantação, 
uma vez que geram burocracias e in-
vestimentos muitas vezes impossíveis 
para micro e pequenas empresas”, 
afirmou o presidente Edson Pinto.

Ainda segundo o presidente 
Edson, o setor está consciente da ne-
cessidade de se estabelecer um novo 
“normal”, que passará a ser a regra 

por um bom tempo. Empresas que 
não demonstrarem ao seu público 
um comprometimento efetivo com 
questões sanitárias, terão problemas 
com o mercado e com a vigilância sa-

nitária. O momento exige sacrifícios e 
adoção de protocolos rígidos.

O presidente Edson Pinto é mem-
bro do grupo de trabalho montado 
pela SETUR.

SinHoRes negocia reabertura e novos protocolos 
sanitários diretamente com Governo de SP

O SinHoRes Osasco – Alphavil-
le e Região, ao lado do Sinthoresp 
– Sindicato dos Trabalhadores 
em Hotéis, Bares e Restaurantes 
de São Paulo, enviou ofício ao 
governador de São Paulo, João 
Dória, mostrando que as micros 
e pequenas empresas do setor de 
Gastronomia quebram após pou-
cos dias fechados e sugerindo uma 
volta gradual das atividades. O 
sindicato empresarial também en-
viou ofício a todos os prefeitos de 
sua base sindical (Osasco, Barueri, 
Santana de Parnaíba, Carapicuíba, 
Cajamar, Itapevi, Jandira e Pirapo-
ra do Bom Jesus).

Vale dizer que o ofício foi ba-
seado em estudo realizado por JP 
Morgan Chase Institutte, e vali-
dado à realidade brasileira pelo 
Núcleo de Consultoria do SinHo-
Res, que pontua que micro e pe-
quenas empresas de alimentação 
fora do lar não suportam mais de 
16 dias sem faturamento.

Para o presidente Edson Pin-
to, as duas entidades fizeram a 

mais importante Convenção Co-
letiva de Trabalho Emergencial 
para salvar empregos. O SinHo-
Res vem apoiando as decisões e 
ações do governo para estabe-
lecer uma lenta propagação da 
pandemia para não colapsar o 
sistema de saúde e coloca a enti-
dade à disposição para continuar 
colaborando. No entanto, lembra 
que “no estado de São Paulo, te-
mos mais de 200 mil micros e pe-
quenos bares e restaurantes, res-
ponsáveis por mais de um milhão 

de empregos. Precisamos pensar 
em medidas que garantam que 
esses empresários consigam pas-
sar por essa difícil fase mantendo 
seus negócios e preservando em-
pregos”, afirmou.

Sendo assim, no documento 
enviado, é sugerida a manuten-
ção da quarentena aos grupos de 
risco, proibição de eventos, aglo-
merações e demais determina-
ções do governo, mas que sejam 
reabertos gradualmente bares e 
restaurantes. Para isso, as entida-

des sugerem uma série de medi-
das e novos protocolos sanitários.

“É urgente a necessidade de 
reabertura das empresas! Embo-
ra tenhamos enviado os ofícios 
a todos os prefeitos da base do 
SinHoRes, o melhor caminho 
é negociar diretamente com o 
governador do estado, já que os 
prefeitos não vão passar por cima 
da orientação do Governo e do 
Ministério Público Estadual”, afir-
mou o presidente Edson Pinto.

O SinHoRes também enviou 
ofício a todos os shoppings centers 
da região solicitando a renegocia-
ção dos aluguéis, especialmente 
das empresas de alimentação, e 
também que os estabelecimentos 
pudessem operar na modalidade 
delivery, com portas fechadas e 
sem atendimento ao público, mas 
realizando entregas. Além disso, 
o sindicato empresarial também 
enviou ofício aos prefeitos da 
base solicitando o diferimento do 
pagamento do ISS e do IPTU por 
180 dias.

SinHoRes solicita 
reabertura gradual 
imediata de hotéis, 

bares e restaurantes



LIVE

Informação

Para debater desafios de gestão em hotéis, bares 
e restaurantes durante pandemia de coronavírus, 

SinHoRes realizou live com profissionais renomados

Em meio a pandemia, SinHoRes Osasco – Alphaville 
e Região lança cartilha e e-book com orientações

No dia 14/4, o SinHoRes Osasco – 
Alphaville e Região realizou uma live 
com profi ssionais renomados do setor 
de food service falando sobre os atuais 
desafi os na área de gestão de hotéis, 
bares e restaurantes durante a pan-
demia de Covid-19. Participaram da 
transmissão, Flávio Guersola, consultor 
de gestão, especialista em alimentos e 
bebidas, e em engenharia de cardápios; 
Flávia Zibordi, Consultora e Professora 
de Segurança de Alimentos; Juliana Let-
trari: especialista em higiene e limpeza 
nos serviços de alimentação fora do lar; 
e o jornalista Sérgio Lerrer, do Canal Res-
taurante, conduzindo o evento online.

Os palestrantes abordaram os no-
vos desafi os de compras, de processos 
e segurança alimentar e de higieni-
zação. “Hotéis, bares e restaurantes 
estão sendo pressionados a adotar 

Em março, o SinHoRes lançou 
uma cartilha explicativa sobre a 
Covid-19 e cuidados de higiene, 
limpeza e demais medidas de 
precaução nos estabelecimentos 
comerciais, como manipulação de 
alimentos e utensílios, e contato 
com clientes.

Além disso, o sindicato em-
presarial lançou também um 
e-book para auxiliar empresários 
e contadores em questões traba-
lhistas, tributárias e de crédito 
que surgiram devido à crise eco-
nômica causada pela pandemia 
do novo coronavírus.

O e-book apresenta um roteiro 
explicativo sobre as iniciativas de 
crédito disponíveis para o enfren-
tamento dos efeitos econômicos 
da pandemia e sobre as medidas 
tributárias que surgiram, sendo 
fundamental que os empresários 

estejam atualizados 
sobre as alternati-
vas disponíveis para 
atenuar os impactos 
da crise econômica.

O material tam-
bém traz um rotei-
ro para ajudar os 
empresários a pla-
nejarem a melhor 
estratégia para suas 
empresas, utilizan-
do todas as possibi-
lidades negociadas 
pelo SinHoRes no 
primeiro e no se-
gundo Termo Adi-
tivo Emergencial à 
Convenção Coletiva 
de Trabalho, além 
da medida provisória 936.

O SinHoRes também disponibi-
liza modelos de acordo para redu-

novas tecnologias, soluções, processos 
e políticas para o sucesso do suporte 
comercial, segurança alimentar e ain-
da fi delizar os clientes. Os palestrantes 

convidados tiveram como objetivo 
apresentar de forma sintética os prin-
cipais pontos dessas áreas na gestão”, 
explicou o presidente do sindicato em-

presarial, Edson Pinto.
O Portal Visão Oeste, parceiro de 

mídia do evento, também transmitiu a 
live em sua fanpage do Facebook.

e Região lança cartilha e e-book com orientações

ção do salário e da jornada 
de trabalho e de suspensão 
de contrato de trabalho.

Todos os materiais, você pode 
conferir no site do SinHoRes: 
www.sinhoresosasco.com.br 



Em 10/4, Edson Pinto falou 
ao Jornal da Cultura sobre o fe-
chamento de hotéis, bares e res-
taurantes durante a pandemia do 
novo coronavírus. O presidente 
chamou atenção ao comentário 
do médico infectologista Marcelo 
Buratini, sobre a possibilidade de 
que algo muito errado esteja sendo 
feito com o setor ao se promover o 
fechamento total e linear dos esta-
belecimentos. Ele argumenta ainda 
sobre a importância do setor dentro 
da cadeia produtiva do agronegó-
cio e logística de transportes, com 
efeitos negativos em cascata sobre 

a economia e os empregos.
O presidente, representando 

também a Federação de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares do 
Estado de São Paulo (FHORESP),  
deu entrevista ao programa Zona 
Leste em Pauta, quando destacou 
o Termo Aditivo da Convenção Co-
letiva de Trabalho fi rmado com o 
Sinthoresp. 

Já em 13/4, o presidente Ed-
son Pinto concedeu entrevista ao 
Giro Play, programa do jornal Giro 
S/A, falando sobre os prejuízos 
econômicos ao setor, como o de-
semprego e falência de estabeleci-

Presidente Edson Pinto concede 
entrevistas exclusivas à imprensa

O presidente Edson Pinto vem concedendo entrevistas a alguns veículos de 
comunicação sobre os efeitos econômicos no setor durante a pandemia
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Entrevistas

mentos. O presidente falou ainda 
sobre a importância da reabertura 
gradual e imediata desses estabe-
lecimentos, com todas as medidas 

de higiene e segurança.
Todas as entrevistas estão 

disponíveis em nosso site e canal 
no YouTube.

Em 17/3, Edson Pinto e Claudino 
Veloso, presidente do SinHoRes Uba-
tuba e Litoral Norte, representando 
o presidente da Fhoresp, Nelson de 
Abreu Pinto, se reuniram com re-
presentantes dos trabalhadores em 
Hotéis, Bares e Restaurantes de todo 
o estado, e membros do Governo es-

tadual para discutir medidas emergenciais de ordem trabalhista e tributária 
durante a pandemia do novo coronavírus que está trazendo enormes conse-
quências ao segmento.

Em 11/3, Edson Pinto partici-
pou de reunião do GT Turismo do 
Cioeste, ao lado do diretor de Tu-
rismo de Barueri, Mário Albanesi. 
Na pauta, foi discutido o desenvol-
vimento do turismo regional. 

Em 11/3, Edson Pinto e o diretor 
de Turismo de Barueri, Mário Albane-
si estiveram reunidos com o Secretá-
rio de Indústria, Comércio e Trabalho 
de Barueri, Joaldo Macedo Rodrigues 
(Magoo). Durante o encontro, o pre-
sidente Edson teve a oportunidade 

de apresentar o trabalho do SinHoRes; os projetos do sindicato para o fo-
mento do setor de turismo, hospitalidade e gastronomia na região; além 
de entregar o convite do Diretor Mario Albanesi à Secretaria da Indústria 
para integrar o Conselho de Turismo de Barueri – CONTUR.

Em 9/3, o presidente Edson 
Pinto participou de reunião com a 
jornalista Rita Minami, do progra-
ma Turismo em Pauta, e Claudino 
Veloso, o 1º vice-presidente da 
Fhoresp, que também presidente o 
SinHoRes Ubatuba.

Em 9/3, Edson Pinto participou 
de reunião, na sede Fhoresp, com o 
núcleo de planejamento para tra-
çar as ações do calendário Fhoresp 
2020. Também participaram da reu-
nião, Claudino Veloso (1º Vice Pre-
sidente da Fhoresp), do SinHoRes 
Ubatuba; Luiz de Oliveira (Tesourei-
ro Geral da Fhoresp), do SinHoRes 

Limeira; Alfredo Gimenez, Gerente Executivo; Robson, advogado; e Sér-
gio Machado, advogado.

Em março, o SinHoRes destacou 
o trabalho do até então secretário 
de Turismo e Desenvolvimento 
Econômico (STUDE) da cidade de 
Osasco, Paulo Contim, que orientou 
e tirou dúvidas da categoria econô-
mica em relação ao funcionamento 
dos estabelecimentos do setor na 

cidade no início do isolamento social.
*Todas as reuniões presenciais aconteceram antes do isolamento social.


