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Em 10/6, o presidente do SinHoRes, 
Edson Pinto, representando também a Fho-
resp, na qual é também vice-presidente de 
Relações Institucionais e Governamentais, 
participou de reunião virtual do Grupo 
Econômico do Governo, quando falou dire-
tamente com o governador de São Paulo, 
João Dória.

Na oportunidade, Edson reforçou a so-
licitação do setor de bares e restaurantes 
serem reenquadrados na Fase 2 – Laranja 
de reabertura das atividades. Hoje, o setor 

poderá reabrir, com menos da metade da 
capacidade, apenas na Fase 3 – Amarela, 
o que trará um prejuízo ainda maior tan-
to social quanto econômico. “Nosso setor 
representa o maior gerador de emprego 
do estado! Vale ressaltar também que em-
pregamos pessoas sem qualificação técni-
ca, muitas até no primeiro emprego. Essa 
característica poderá ajudar o governo na 
crise da empregabilidade, que com certeza 
enfrentaremos”, afirmou o presidente.

Edson ainda falou sobre a MP 936, que 

já expirou, e o crédito que não é liberado, 
principalmente, aos micros e pequenos 
empresários. “Estamos há 80 dias fechados, 
mas nosso setor quebra depois de 16 dias 
sem faturamento, de acordo com estudo 
da JP Morgan Chase Institute. Já estamos 
vivendo um quadro dramático e só irá pio-
rar se demorarmos mais para reabrir. Vale 
lembrar que reabriremos seguindo todos 
os protocolos higiênico-sanitários para ga-
rantir a saúde dos clientes e trabalhadores”, 
afirmou.

Em reunião com governador João Dória, Edson Pinto solicita 
reenquadramento do setor na Fase 2 de reabertura

SinHoRes Osasco – Alphaville e Região lança 
e-book com orientações para uma retomada 

segura das atividades de hotéis, bares, 
restaurantes e eventos

O SinHoRes Osasco – Alpha-
ville e Região, em coautoria com a 
CNTur (Confederação Nacional do 
Turismo), elaborou o e-book “Pro-
tocolos Covid-Free” para orientar 
os empresários, entidades civis e 
sindicais para ações corretas na 
retomada da atividade econômica 
dos setores de Gastronomia, Hote-
laria, Turismo e Eventos.

Além disso, por sua qualida-
de técnica, o e-book também foi 
escolhido como protocolo oficial 
pela FHORESP (Federação de Ho-
téis, Restaurantes, Bares e Simila-
res do Estado de São Paulo) e CN-
Tur e será apresentado a governos 
de todo o Brasil como propostas 
para a reabertura do setor.

“Em um cenário em que esta-

belecimentos e clientes ainda te-
rão que conviver com a Covid-19, 
é essencial que diversas medidas 
de higiene sejam tomadas para 
a preservação da saúde e bem-
-estar de todos. Sendo assim, o 
e-book traz protocolos higiêni-
cos-sanitários para garantir uma 
volta segura das atividades. São 
orientações de especialistas, 
tanto de saúde pública como do 
trade, além de fontes governa-
mentais que devem ser seguidas 
criteriosamente pelos estabele-
cimentos. O Sinthoresp, sindicato 
laboral, assina junto o protocolo, 
demonstrando o fundamental 
envolvimento dos trabalhado-
res!”, afirmou o presidente do sin-
dicato empresarial, Edson Pinto.



SinHoRes entrega protocolo de reabertura de bares 
e restaurantes às prefeituras da região e denuncia 

risco à segurança alimentar
O SinHoRes e o Sinthoresp 

(sindicato laboral), protocolaram 
ofício conjunto nos gabinetes dos 
prefeitos de Osasco, Barueri, San-
tana de Parnaíba, Carapicuíba, 
Cajamar, Itapevi, Jandira e Pira-
pora do Bom Jesus e nas Secreta-
rias de Turismo.

No documento, as entidades 
questionam decisão do Gover-
no do Estado de inserir bares e 
restaurantes apenas na Fase 3 
– Amarela. “Somos o maior gera-
dor de empregos da região e se o 
setor de alimentação fora do lar 
reabrir apenas na Fase 3, signifi-
cará o fechamento definitivo de 

milhares de estabelecimentos e a 
expectativa de 15 mil demissões! 
Além disso, a atividade hoteleira 
está com 80% dos hotéis fechados 
por falta de movimento. E como 
poderão reabrir sem seus restau-
rantes?”, indagou o presidente 
do sindicato empresarial, Edson 
Pinto.

Os sindicatos ainda denuncia-
ram que a segurança alimentar 
da população está em risco, pois 
com a volta de demais atividades 
e de milhares de trabalhadores às 
ruas, não haverá fornecimento de 
alimentação para todos. “Com res-
taurantes fechados, como esses 

trabalhadores farão uma refeição 
de maneira segura, saudável e 
econômica ao custo de um vale 
refeição? Essa conta não fecha e 
não faz sentido shoppings, pada-
rias, lojas de material de constru-
ção abrirem, mas restaurantes e 
bares não”, concluiu Edson.

Junto ao ofício, foi entregue 
também o e-book Protocolos Co-
vid-Free. Os sindicatos também 
farão uma Comissão Intersindical 
para fiscalizar o cumprimento dos 
protocolos, receber denúncias e 
fornecerá um Selo de Qualidade 
aos interessados.

Edson Pinto entrega protocolos sanitários e propostas 
de reabertura ao Governo de São Paulo

O presidente Edson Pinto, re-
presentando a FHORESP e as princi-
pais entidades de bares, restauran-
tes, padarias e similares, entregou 
ofício ao secretário de Turismo do 
Estado de São Paulo, Vinicius Lum-
mertz, em que apresenta argumen-
tação técnica solicitando a reclassi-
ficação do setor na Fase 2 – Laranja 
e a flexibilização das restrições em 
relação ao Plano São Paulo.

Para a reabertura imediata do 
setor, ainda na Fase 2, as entidades 
sugerem a restrição ao horário de 
funcionamento inicial ao período 
diurno e apenas com serviço de 
refeições em mesas, sem balcão; 
disposição das mesas com 1.5m de 
distância e cadeiras a 1m, reduzin-
do assim em 50% ou mais a capa-
cidade; eliminação da restrição “ao 
ar livre”, liberando áreas internas 
e externas; recomendação estatal 
para as empresas liberarem os tra-
balhadores dos demais setores para 
almoço em três turnos para evitar 
aglomerações. Já na Fase 3 (Ama-
rela), em acréscimo, restaurantes 
abririam no período noturno e com 

60% da capacidade.
Para a retomada consciente, o 

setor utiliza o Protocolo Setorial e 
Intersetorial do Plano São Paulo, 
protocolos específicos elabora-
dos pelas entidades signatárias 
(e-books nos sites das entidades), 
e em especial, a legislação sanitária 
federal da ANVISA, constante das 
Normas Regulamentadoras (NRs), 
bem como Normas Técnicas (NTs) 
mais recentes para a Covid-19.

“Todas as ações de ordem 
técnica e política que poderíamos 
ter feito nesse grave momento da 
humanidade e do nosso setor em 
especial, fizemos, registrando o 
fundamental apoio do Secretário 

Lummertz, para fazer chegar e 
articular nosso pleito junto ao go-
verno do estado. Agora, estamos no 
aguardo, da posição do Comitê de 
Saúde do Gabinete da Covid-19, do 
Palácio do Governo e validação final 
do governador João Dória”, afirmou 
Edson Pinto, que coordenou o gru-
po. “A nossa retomada consiste em 
rígidos protocolos higiênico-sani-
tários que proporcionarão aos con-
sumidores a segurança necessária 
para voltar a frequentar nossos 
estabelecimentos e condições de 
higiene necessárias a colaborado-
res e empresários”, afirmou Edson.

Além da FHORESP, assinam 
o documento pelos empresários 

a ANR – Associação Nacional de 
Restaurantes, ABRASEL SP – As-
sociação Brasileira de Bares e 
Restaurantes, SP SAMPAPÃO – 
Sindicato da Indústria da Panifi-
cação e Confeitaria de São Paulo, 
AIPESP – Associação da Indústria 
da Panificação e Confeitaria do 
Estado de São Paulo, SIPAN – Sin-
dicato da Indústria de Panificação 
e Confeitaria de Santo André, AI-
PAN – Associação dos Industriais 
de Panificação e Confeitaria do 
Grande ABC; já pelos trabalhado-
res, o SINTHORESP – Sindicato dos 
Trabalhadores em Hotéis, Bares e 
Restaurantes e o Sindicato dos Pa-
deiros de São Paulo.



Presidente Edson Pinto participa de Comitê de Crédito 
da Secretaria de Estado do Turismo e ajuda a destravar 

recursos para as empresas

TV SinHoRes entrevista Secretário de Turismo do 
Estado de São Paulo, Vinicius Lummertz

TV SinHoRes realiza live sobre serviços oferecidos pelo 
SinHoRes Osasco – Alphaville e Região!

Em entrevistas a diversos veículos de comunicação, Edson Pinto 
fala sobre retomada das atividades do setor

Após duas reuniões com a equipe 
da Secretaria de Turismo do Estado 
de São Paulo (SETUR), Caixa Econô-
mica, Banco do Brasil e Desenvolve 
SP, o presidente do SinHoRes Osasco 
– Alphaville e Região, Edson Pinto, 
representando também a FHORESP, 
conseguiu melhorar os critérios dos 
empréstimos.

Segundo Edson Pinto, os bancos 
terão 100% do recurso emprestado 

garantido pelo Tesouro, através do FGI 
– Fundo Garantidor de Investimento 
e não precisará mais ser oferecida 
garantia real, como bens imóveis ou 
fiança bancária. Contudo, a empresa 
não poderá constar em cadastros de 
proteção ao crédito e deverá apresen-
tar Certidão Negativa do INSS. “Quem 
estiver com alguns problemas dessa 
natureza e precisar do recurso, deve 
se apressar para regularizar”, enfati-

zou o presidente.
Bares, restaurantes, similares e a 

maioria dos hotéis já estão fechados 
há mais de 90 dias na base do sin-
dicato empresarial (Osasco, Barueri, 
Santana de Parnaíba, Cajamar, Cara-
picuíba, Itapevi, Jandira e Pirapora do 
Bom Jesus) devido ao isolamento so-
cial causado pela pandemia do novo 
coronavírus. As consequências econô-
micas foram sentidas pelos empre-

sários instantaneamente, visto que, 
de acordo com estudo da JP Morgan 
Chase Institute, as micro e pequenas 
empresas de alimentação fora do lar 
não sobrevivem mais de 16 dias sem 
faturamento.

No site do SinHoRes, você confere 
algumas linhas de crédito (Fungetur, 
Programa de Crédito Turístico e Pro-
nampe) que podem ajudar na sobre-
vivência de seu estabelecimento.

Em 19/5, o SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, 
através da TV SinHoRes, entrevistou o Secretário de Tu-
rismo do Estado de São Paulo, Vinicius Lummertz.

Durante a entrevista, dentre outros temas, o secre-
tário falou sobre o Plano São Paulo, que diz respeito a 
protocolos para a reabertura de estabelecimentos e a 
retomada das atividades econômicas do setor.

Em 9/6, o SinHoRes Osasco – Al-
phaville e Região, através da TV SinHo-
Res, realizou live para falar sobre serviços 
oferecidos pelo sindicato empresarial às 
empresas voltados para a medicina ocu-
pacional, além de diversos outros.

Para falar sobre o tema, a live con-
tou com a presença de André Luís Portu-

Em maio e junho, o presidente Ed-
son Pinto concedeu entrevistas a diver-
sos veículos de comunicação que o pro-
curaram para falar sobre as expectativas 
do setor para a retomada das atividades 
econômicas e o trabalho do sindicato 
empresarial frente ao governo do estado. 
Edson falou ao Jornal da Manhã Se-
gunda Edição, com apresentação 
de Adriana Reid, da Jovem Pan, e à 
CNB Campinas, sobre o e-book Pro-
tocolos Covid-Free, com orientações 

O presidente do SinHoRes, Edson Pinto, e o jor-
nalista do Canal Restaurante, Sérgio Lerrer, também 
participaram da entrevista, assim como o jornalista 
Gustavo Bornwinnson, do Portal de Notícias Giro S/A, 
com participação especial.

O programa está disponível em nosso site e ca-
nal no YouTube!

para retomada das atividades econômicas dos se-
tores de Gastronomia, Hotelaria, Turismo e Eventos. 
À TV Câmara de Campinas, à Folha de Alphaville e ao Giro 

Play, Edson falou sobre os pre-
juízos econômicos trazidos pela 
pandemia ao setor de hotéis, 
bares, restaurantes e similares, 
como o desemprego e falên-
cia de estabelecimentos, além 
da importância da reabertura 
gradual e imediata, com me-
didas de higiene e segurança. 
O presidente também partici-
pou do Programa Plenário Food 
Service, do Canal Restaurante, 

com debate de políticas se-
toriais e cenário econômico. 
Na edição, participaram o 
Dep. Federal Jerônimo Go-
ergen; Henry Chmelnitsky, 
Presidente SINDHA- RS, e Ale-
xandre Sampaio, Presidente 
FBHA. O moderador da live 
foi o jornalista Sérgio Lerrer. 
Todas entrevistas estão dispo-
níveis no site do SinHoRes e 
redes sociais.

guês, representante do Benefício Social 
Familiar (BSF), e Geraldo R. Bizerra, 
promotor de Saúde Pública e Higienista 
Ocupacional.

O presidente do SinHoRes, Edson 
Pinto, e o jornalista do Canal Restauran-
te, Sérgio Lerrer, também participaram 
da entrevista.



Em 21/6, o presidente Edson Pinto se reuniu 
com o vereador de Osasco, Ralfi  Rafael Silva, para 
discutir a reabertura de bares, restaurantes e simi-
lares na cidade.

Na oportunidade, Edson falou sobre as ações do 
sindicato empresarial para retomar imediatamente 
as atividades, os esforços e tratativas junto ao gover-

no, principalmente com o secretário de Turismo do 
Estado de São Paulo, Vinicius Lummertz, e o e-book 
idealizado pelo SinHoRes, Protocolos Covid-Free, 
com orientações e protocolos higiênico-sanitários 
que deverão ser seguidos pelos estabelecimentos 
quando acontecer a reabertura.

O vereador Ralfi , por sua vez, quem solicitou a 

reunião com Edson, protocolou duas indicações na 
Câmara dos Vereadores. Uma solicitando a reaber-
tura de bares e restaurantes seguindo as determi-
nações do governo do estado; e outra indicando a 
realização de parcerias com meios de hospedagem, 
tendo como objetivo, disponibilizar leitos para pro-
fi ssionais de saúde.

Em junho, o SinHoRes Osasco – Alphaville e 
Região e o SEBRAE realizaram o “Programa En-
frentar”, com objetivo auxiliar micro e pequenos 
empreendedores com soluções práticas para o 
enfrentamento da crise econômica causada pela 

pandemia do novo coronavírus que vem atingindo 
com muita força os setores de hotelaria, gastrono-
mia e turismo.

O Programa, totalmente online e gratuito, 
ofereceu cinco cursos: Inovando nas vendas; Pro-

tegendo o caixa da sua empresa; Conhecendo o 
crédito certo para a sua empresa; Negociando 
com clientes e fornecedores; e Entendendo os 
seus direitos; além de mentorias e consultorias 
individuais.

Presidente Edson Pinto e vereador Ralfi discutem 
reabertura de bares, restaurantes e similares em Osasco

SinHoRes e SEBRAE realizaram programa para 
ajudar empresas durante a crise
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No início de maio, Edson Pinto 
participou de reunião com o secretário 
de Turismo, Vinicius Lummertz, e as 
principais entidades civis do trade de 
turismo, gastronomia e hospitalidade.

O governo de SP vinha alinhando 
com o setor novos protocolos sanitá-
rios a serem observados pelos estabe-

lecimentos. “Para o SinHoRes e a FHORESP, o caminho para uma retomada 
gradual das atividades é de estabelecer novos protocolos sanitários mínimos, 
de forma que todas as empresas possam aplicar. Acreditamos que medidas 
mais complexas e custosas possam ser “recomendadas”, sem obrigatorieda-
de de implantação, uma vez que geram burocracias e investimentos muitas 
vezes impossíveis para micro e pequenas empresas”, afi rmou o presidente.

Em 7/5, Edson Pinto, participou do Se-
minário Virtual de Crédito Turístico, realiza-
do pela Secretaria de Turismo do Estado de 
São Paulo, que contou com a participação 
do secretário Vinicius Lummertz e as prin-
cipais entidades representativas de hotéis, 
pousadas, restaurantes, bares e similares, 

agências  de viagem, centros de convenção, organizadores de eventos e demais seto-
res do trade. Na oportunidade, foram apresentadas as atualizações e perspectivas do 
Programa de Crédito Turístico, uma iniciativa da Secretaria e da Desenvolve SP, que tem 
como objetivo viabilizar o acesso ao crédito de empresas e municípios.

Em 23/6, o presidente Edson Pinto participou de reunião ordinária do CONTURESP (Conselho Estadual de Turis-
mo). Na pauta, a atualização das ações da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, além da eleição do novo 
secretário- executivo e o ato de posse do Conselho.

Em 27/5, o presidente Edson Pinto 
participou de reunião virtual com repre-
sentantes de associações, convocada pela 
prefeitura de Osasco para discutir a reto-
mada gradual das atividades na cidade. 
Representando o prefeito Rogério Lins, 
participaram o Secretário de Finanças, 
Pedro Sotero, e o Secretário de Planeja-

mento e Gestão, Bruno Mancini. Na ocasião, os participantes da reunião discutiram a 
classifi cação de Osasco no Plano SP, que ainda estava na fase vermelha.

Estiveram presentes o presidente da ACEO, Amir Gomes; Rafael Paes, do Sinco-
mércio; os secretários titulares e adjuntos da STUDE – Secretaria de Turismo e Desen-
volvimento Econômico, além de representantes dos shoppings, do calçadão, dentre 
outras lideranças.

Em 2/6, o presidente Edson Pinto, 
como membro do CONTURESP (Conselho 
Estadual de Turismo), participou da Ofi cina 
de Planejamento para Retomada do Turis-
mo do Estado de São Paulo, que aconteceu 
via plataforma Zoom. O convite partiu do 
Governo do Estado de São Paulo, através 
da Secretaria de Turismo, que vem dando 
andamento na formulação do Plano Estra-

tégico de Desenvolvimento do Turismo Paulista – Retomada. Para isso, representantes 
do setor de turismo ajudam a planejar e traçar estratégias para um retorno responsável 
das atividades.


