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SinHoRes abre Programa de 
Recuperação de Créditos Tributários

A crise trazida pelo novo corona-
vírus impactou a economia e as con-
sequências desse período ainda estão 
repercutindo no fechamento de muitas 
empresas. Diante deste cenário inédito 
na história, muitas empresas estão bus-
cando meios de recuperação de crédito 
para que possam formar capital de giro 
em curto prazo.

O Sindicato Empresarial de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares – SinHo-
Res Osasco – Alphaville e Região, dispo-
nibiliza através de seu departamento 
Jurídico, coordenado pelo Dr. Marcel 
Borro, um novo serviço que possibilitará 
a recuperação de créditos tributários de 
forma administrativa e rápida, indis-
pensável à sobrevivência do pequeno 
e médio empresário. Dr. Marcel Borro, 
explica: “O Fisco sempre faz cobranças a 
mais e 95% das empresas tem créditos a 
receber, mas muitas não sabem disso ou 
não sabem como proceder”.

O Programa de Recuperação de 
Crédito, vale tanto para o Simples Nacio-
nal, quanto para o Lucro Real ou Lucro 

Presumido. Em caso de haver créditos 
relevantes a serem resgatados, o asso-
ciado só haverá custos em caso de êxito. 
Se não houver a recuperação, nenhum 
valor será devido.

Os créditos apurados poderão ser 
depositados pelo Fisco em conta cor-
rente em aproximadamente 4 (quatro) 
meses.

Outros setores além dos represen-
tados pelo SinHoRes, também poderão 
utilizar o serviço, mas poderá haver 
custos.

“Essa é mais uma ação do SinHoRes 
em benefício das empresas de nosso 
setor, que está atravessando seu pior 

momento com a crise trazida pela Co-
vid-19”, ressaltou o presidente do SinHo-
Res, Edson Pinto.

Modalidade Simples 
Nacional:

Para o segmento de bares, restau-
rantes e hotéis, optantes do Simples 
Nacional, será realizado compliance ad-
ministrativo, com auditoria dos SPED’s 
dos últimos 5 (cinco) anos, cujos créditos 
apurados serão depositados pelo Fisco 
em conta corrente do empresário num 
prazo aproximado de 4 (quatro) meses.

Modalidade Lucro
Real:

As empresas que atuam em ativi-

dades industriais ou prestação de servi-
ços, que adotam o regime do Lucro Real, 
podem se bene� ciar de créditos referen-
tes aos insumos, cujos créditos apurados 
podem ser compensados administrati-
vamente mês a mês.

Esse serviço é oferecido aos asso-
ciados do SinHoRes Osasco – Alphaville 
e Região, que além disso contam com 
descontos em mais de 400 empresas; 
exames admissionais e demissionais 
gratuitos;

Assessoria Jurídica e Contábil; preços 
imperdíveis em Certificação Digital e em-
presas conceituadas, como de comuni-
cação e marketing, segurança, seguro de 
vida, vigilância sanitária; além de consul-
torias com profissionais renomados.

Para mais informações o telefone 
é (11) 4556-0314 ou entre em contato 
pelo e-mail comunicacao@sinhoreso-
sasco.com.br.

Sua Empresa Está Precisando de 
Reforço de Caixa? Quer Fazer Um Novo 
Investimento? O SinHoRes Vai Te Ajudar

O Clube SinHoRes Apresenta 2 Novos Benefícios Para a Sua Empresa

 Reforço de Caixa para Pequenas 
e Médias Empresas

 Capital de Giro com Garantia de Imóvel

“Nesse momento crítico em que 
a crise causada pela pandemia do 
novo coronavírus trouxe impactos 
no � uxo de caixa e queda no fatura-

mento, muitos empresários do setor 
de Hotéis, Bares, Restaurantes e Si-
milares precisam recorrer a progra-
mas emergenciais de crédito. Esse 

novo serviço será importante para 
recuperar o caixa da empresa, já que 
o crédito poderá ser utilizado para 
investimento em negócios, folha de 

pagamento, quitar dívidas, além de 
construir ou reformar”, Edson Pinto, 
Presidente do SinHoRes Osasco – Al-
phaville e Região.

Capital de giro com o BNDES 
FGI para sua empresa, em 15 dias 
e sem garantia de imóvel

Você pode solicitar um em-
préstimo de até R$ 10 milhões por 
meio do BNDES, com a garantia do 

Fundo Garantidor de Investimen-
tos – FGI.

Quem aderir ao novo serviço 
terá prazo de 48 meses, 6 meses de 
carência e taxas de juros especiais 
pré-� xados a partir de 0,55% a.m.

6 meses para começar a pagar! 
Você pode solicitar um empréstimo de 
até 50% do valor do seu imóvel comer-
cial ou residencial.

É possível viabilizar os créditos 
sem precisar vender ou desocupar o 
imóvel, de forma simples e ágil.

Quem aderir ao novo serviço de 
Capital de Giro, com Garantia de Imó-
vel, terá entre 36 a 240 meses para 
pagar e com taxas pré-� xada a partir 
de 1% a.m. (sem correção), para crédi-
tos que variam de R$ 500 mil a R$ 50 
milhões.

O Clube SinHoRes ajudará viabilizar crédito às empresas 
associadas de forma ágil e liberação em tempo recorde.

Para mais informações, ligue  (11) 4556-0314 ou envie um e-mail para comunicacao@sinhoresosasco.com.br



O presidente do SinHoRes 
Osasco – Alphaville e Região, 
Edson Pinto, representando a 
FHORESP – Federação de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares 
do Estado de São Paulo, do qual 
também é vice-presidente de re-
lações governamentais, partici-
pou de live do Canal Restauran-
te,  sobre a Reforma Tributária e 
o Setor de Foodservice.

Durante o encontro, Edson 
cobrou apoio governamental 
para o setor de Turismo e desta-
cou que está muito preocupado 
com as propostas de reforma em 
tramitação no Senado e na Câ-
mara dos Deputados.

Intermediado pelo jornalista 
Sérgio Lerrer, o encontro levou 
para o debate Luiz Carlos Hauly, 
ex-Deputado Federal, Econo-
mista e Tributarista e Bernard 
Appy – Economista do Centro de 
Cidadania Fiscal, ex-secretário 
de Políticas Econômicas, autores 

das propostas de Reforma Tribu-
tária em andamento no Senado 
Federal e Câmara dos Deputados. 
Eles responderam dúvidas de li-
deranças e empreendedores do 
setor de alimentos e bebidas.

No início da live, o presidente 
do SinHoRes, Edson Pinto, apre-
sentou um panorama do setor e 

disse acreditar que é preciso sim-
plificar o sistema tributário e que 
a reforma total, incluindo ISS e 
ICMS, é a mais importante. “A dú-
vida é se esse é o melhor momen-
to, tendo em vista a dificuldade 
de contato com os parlamentares 
e acesso às emendas que possam 
trazer algum aperfeiçoamento 

aos projetos que tramitam nas 
Casas Legislativas. Além disso, a 
proposta base que está no con-
gresso precisa ser aperfeiçoada, 
já que da forma como está não 
conta com o apoio da categoria, 
pois entendemos que nossa alí-
quota será aumentada já que o 
setor de serviços não muitas eta-
pas anteriores à produção para 
abater impostos. E nem mesmo 
uma eventual desoneração da 
folha seria suficiente para cobrir 
esse aumento de custo”, pontuou 
o presidente do sindicato empre-
sarial.

Participaram da live tam-
bém Ely Mizrahi, Presidente do 
Instituto Foodservice Brasil-IFB; 
Fernando Blower, Presidente 
SindRio; Marcus Galeb, Diretor 
Sindcerv e Tributário Ambev; 
Flávio Gaiana, Diretor Tributário 
Heineken; Ricardo Roman, Pre-
sidente ABIH-SP e Nelson Rama-
lho, Sócio Mule Bule/POA.

SinHoRes oferece Certificação 
Digital para as empresas da região

Com o objetivo de atender de 
maneira mais eficaz seus associa-
dos, o SinHoRes Osasco – Alpha-
ville e Região, por meio de seu 
Clube de Vantagens, e o Benefício 
Social Familiar (BSF), disponibili-
zam Certificados Digitais (e-CPF 
e e-CNPJ) aos empregadores.
O Certificado Digital é um do-
cumento eletrônico que contém 
dados sobre a pessoa ou empresa 
que o utiliza para comprovação 
mútua de autenticidade. Funcio-
na como uma carteira de iden-
tidade eletrônica, permitindo 
que uma transação realizada via 
internet torne-se perfeitamente 
segura, já que as partes envol-
vidas deverão apresentar mutu-
amente suas credenciais, com-
provando as suas identidades.
Além do recurso também ofe-

Em live sobre reforma tributária, presidente do SinHoRes 
destaca: “Turismo não pode pagar mais impostos”

recer a opção de atendimento 
a domicílio, o valor investido é 
outro diferencial, se contrata-
dos através do Clube SinHoRes. 
O valor médio de mercado é R$ 
250, já contratado pelo bene-
fício cai para R$ 88, e pode ser 
feito no próprio domicílio ou 
através de videoconferência. 
De acordo com o presidente do 
Sinhores, Edson Pinto, com os 
certificados digitais, o empre-
gador pode fazer transações 
online com validade e mais 
segurança jurídica. “Essa par-
ceria é o resultado dos esfor-
ços da entidade para reduzir o 
custo de gestão das empresas”.
Para mais informações, ligue 
para (11) 4556-0314 ou envie um 
e-mail para comunicacao@sinho-
resosasco.com.br.



SinHoRes envia ofício para Rodrigo Maia e Davi 
Alcolumbre sobre reforma tributária

Equipe do SinHoRes faz avaliação das ações 
do sindicato no período da pandemia

O presidente do SinHoRes Osas-
co – Alphaville e Região, Edson 
Pinto, enviou ofício ao presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre, ao pre-
sidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia e ao Relator da PEC, 
Deputado, Aguinaldo Ribeiro. No 
documento, Edson Pinto apresente o 
posicionamento da categoria sobre 
o PL 3887/2020, enviado pelo Poder 
Executivo, que cria o CBS, em subs-
tituição ao atual PIS/COFINS, assim 
como as PECs 45/19 e 110/19.

Entre os argumentos, Edson sa-
lienta que o Turismo nacional foi o 
setor mais afetado pela pandemia do 
covid-19, e em especial, os setores de 
hotelaria e alimentação fora do lar, 

Em 9 de setembro, o presidente do 
SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, 
Edson Pinto, esteve reunido com a geren-
te executiva, Alice Fernandes, a coordena-
dora Ana Ribeiro e o coordenador jurídico, 
Marcel de Lacerda Borro. Na pauta, a re-
estruturação administrativa e a avaliação 
das ações do SinHoRes no período mais 
crítico da Pandemia.

Segundo Edson Pinto, a reunião foi 
muito importante para uma avaliação 
das ações estratégicas adotadas pelo sin-
dicato durante e pós o período de Pande-
mia, principalmente na fase mais crítica. 
“Nossa busca é pela excelência no atendi-
mento, prestação de serviços e resultados 
obtidos, com foco nas necessidades do 
empresário do nosso setor”, disse.

que tem enorme capacidade de ge-
ração de empregos, terão majorada a 
sua carga tributária caso o texto base 
não passe pelo aperfeiçoamento do 
legislativo. “As categorias econômi-
cas representadas nesse documento, 
perderam grande parte do seu capital 
econômico, cerca de 20% do setor fa-
liu e já estão com a manutenção e ge-

ração de empregos comprometida”.
Segundo ele, a categoria entende 

que, sem a opção de créditos a com-
pensar, grande parte das empresas 
do setor veria sua tributação saltar de 
3,65% para 12%. Além disso, o setor 
de alimentação fora do lar que conta 
com regime especial de tributação do 
ICMS na maioria dos estados (3.5% 

em média), perderia essa condição. 
“Setores que são grandes geradores 
de empregos, em sua grande maioria 
de pessoas com baixa escolaridade e 
sem quali� cação pro� ssional, como 
é o nosso caso, precisam ser tratados 
com critérios de desigualdade, ou 
perderão essa capacidade emprega-
dora”, concluiu.

SinHoRes Participa de Mais Uma Etapa do Programa 
de Desenvolvimento Local do Sebrae

O presidente do SinHoRes Osas-
co – Alphaville e Região, Edson Pinto, 
está participando do Programa de 
Desenvolvimento Local do Sebrae e 
da FIPE (Fundação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas) pela governança de 
Barueri. Estão sendo realizadas uma 

série de reuniões virtuais para de� nir 
os coordenadores, prazos e indicadores 
dos objetivos das ações estabelecidas 
na O� cina de Construção da Agenda 
Estratégicas que ocorreu em 02/10.

O grupo foi dividido em 5 Núcleos 
Estratégicos. O SinHoRes Osasco – Al-

phaville e Região estão participando 
de todas as frentes com atuação mais 
destacada na área do turismo. O pre-
sidente, Edson Pinto, por exemplo, 
integrou o Núcleo #5: Turismo de 
eventos, negócios, cultura, compras e 
gastronomia.

Edson Pinto destacou a impor-
tância da união da sociedade para 
o desenvolvimento local. “Com o 
envolvimento e o compromisso de 
todos vamos estimular e movimen-
tar ainda mais a economia no setor 
de turismo”.



Equipe do SinHoRes faz visita técnica 
na obra da nova sede do Sindicato

SinHoRes solicita volta gradual dos eventos sociais, 
corporativos, feiras e congressos

Presidente do SinHoRes participa de encontro para 
discutir estratégia e incentivar o turismo em São Paulo

SinHoRes solicita 
atendimento 
em bares e 

restaurantes até 
23 horas

Em 10/9, o presidente do SinHo-
Res Osasco – Alphaville e Região, 
Edson Pinto, esteve reunido com a 
diretoria executiva e sta�  do Sindi-
cato Empresarial, para uma visita 
técnica na obra da nova sede do sin-
dicato empresarial.

Na oportunidade, a arquiteta 
Marcela Lamonato, da Cálamo Ar-
quitetura, falou sobre o andamento 
dos serviços e esclareceu dúvidas em 
relação à obra.

Segundo o presidente do SinHo-
Res, essa visita técnica é periódica e 
tem como objetivo acompanhar de 
perto o que tem sido feito no espaço.

A sede será instada em um dos 
melhores empreendimentos da re-
gião oeste e de Osasco, o Complexo 

O presidente do SinHoRes 
– Sindicato Empresarial de 
Hotéis, Restaurantes, Braes e 
Similares Osasco – Alphaville 
e Região, Edson Pinto, enviou 
no final de setembro um ofício 
aos oito municípios da base 
sindical, solicitando a edição 
de ato administrativo para es-
clarecer que o horário de en-
trada de clientes seria até às 
22 horas. Porém, a categoria 
pede mais 60 minutos, com as 
portas já fechadas, para que 
os clientes que entraram até 
esse horário, possam terminar 
suas refeições e pagar suas 
contas.

O ofício foi encaminhado 
às prefeituras de Osasco, Ba-
rueri, Santana de Parnaíba, 
Cajamar, Carapicuíba, Itapevi, 
Jandira e Pirapora do Bom Je-
sus, que contam com cerca de 
15 mil empresas do setor e 50 
mil empregos diretos em sua 
base sindical.

No documento, o Sindica-
to sugere que às 22 horas, a 
entrada dos estabelecimentos 
seja sinalizada com uma placa 
informando que a casa está 
fechada, impedindo a entrada 
de novos clientes. “Os estabe-
lecimentos que não controla-
rem aglomerações nas calça-
das e logradouros públicos, 
não poderiam permanecer 
com clientes em suas áreas 
internas após as 22 horas”, es-
clareceu Edson Pinto.

Empresarial Osasco (CEO), localizado 
na Avenida Santo Antônio. O novo 
espaço terá cerca de 400 m2, pé 
direito duplo, mezanino e estamos 
planejando uma reforma de acordo 
com todas as necessidades do sindi-

cato empresarial.
Na sequência, a responsável 

pelo departamento � nanceiro, Ana 
Ribeiro, fez uma apresentação da 
Prestação de Contas do período de 
janeiro a agosto de 2020.

O SinHoRes também enviou 
ofício no � nal de setembro, aos oito 
municípios da base sindical, solici-
tando a volta gradual dos eventos 
sociais, corporativos, feiras e con-
gressos. O documento foi encami-
nhado às prefeituras de Osasco, Ba-
rueri, Santana de Parnaíba, Cajamar, 
Carapicuíba, Itapevi, Jandira e Pira-
pora do Bom Jesus, que contam com 
cerca de 20 mil empresas do setor de 
hotéis, bares, restaurantes, bu� ets e 
similares, e 50 mil empregos diretos 
em sua base sindical.

De acordo com o presidente do 
SinHoRes, as empresas e trabalha-
dores do setor de eventos estavam 
passando por uma situação emer-

gencial, já que estavam paralisados 
em 100% das suas atividades até 
o momento. “Além disso, esse seg-
mento do turismo é fundamental 
para melhorar a frequência em ho-
téis, bares e restaurantes”.

Edson destacou no documento 
que o Turismo não é uma atividade, 
mas sim uma dimensão econômica 
de mais de 52 setores da economia 
e 26 tipos diferentes de turismo. 

“Parados há mais de 6 meses, em-
presários e trabalhadores vivem 
um drama social e pessoal que 
deixará marcas por muitos anos e 
cabe à municipalidade ser rápida e 
e� ciente na retomada da atividade, 
minorando a dor dessas pessoas e 
recuperando a arrecadação do setor, 
importante para equilibrar os cofres 
públicos e a execução das políticas 
sociais”.

O presidente do SinHoRes, Edson 
Pinto, representando a FHORESP – Fe-
deração de Hotéis, Restaurantes, Bares 
e Similares do Estado de São Paulo, par-
ticipou na quarta-feira, 30 de setembro, 
de reunião com o secretário de Turismo 
do Estado de São Paulo, Vinicius Lum-
metz, e as principais entidades do trade 
de turismo, para discutir estratégias 
para estimular viagens e passeios no 

Estado e alavancar a retomada do setor 
na pós-pandemia.

Segundo Edson Pinto, o encontro 
foi muito importante para o setor. “Dis-
cutimos o planejamento da retomada 
das atividades no Estado e o incremen-
to de pacotes turísticos, que possam 
atrair pessoas que deixaram de viajar 
para o exterior e para outros estados, de 
forma a fazer com que optem por viajar 

e passear por São Paulo, que também é 
conhecido por ser o maior emissor de 
turistas do Brasil”, a� rmou.



TV SinHoRes debateu os desafios 
da retomada para os negócios 

de Foodservice

Presidente do SinHoRes participa de entrevista na TV 
Alesp e fala sobre principais desafios e expectativas 

para a retomada do setor

Prefeito de Osasco envia mensagem de apoio ao SinHoRes e à categoria

Região 
representada 
pelo SinHoRes 
passa para fase 
Verde do Plano 

São PauloEm 13 de outubro, o SinHoRes, 
em parceria com o Canal Restaurante, 
realizou uma live com representantes 
do setor do Turismo com o tema “De-
sa� os da Retomada para os Negócios 
de Foodservice”.

Participaram Edson Pinto, presiden-
te do SinHoRes; Luciano Neves, Diretor da 
Rede El Uruguayo; Roberto Barsomian 
– Sócio Proprietário da Rede Dozza; sob 
moderação do jornalista Sérgio Lerrer.
O SinHoRes conta com cerca de 20 mil 
empresas do setor e gera 50 mil em-
pregos diretos em sua base sindical. É o 
maior gerador de empregos da região.

O presidente do SinHoRes Osasco 
– Alphaville e Região, Edson Pinto, que 
também é vice-presidente de Relações 
Institucionais e Governamentais da Fe-
deração de Hotéis, Restaurantes, Bares 
e Similares de São Paulo (FHORESP), 
participou no último dia 2, do Programa 
#IdeiaseDebates, da #TVAlesp. O encon-
tro que também reuniu o secretário de 
Turismo do Estado, Vinicius Lummertz, 
Nelson de Souza, presidente do Desen-
volve SP e o coordenador do programa 
Crédito Turístico, Eduardo Madeira, abor-
dou entre outros assuntos, os impactos 

da pandemia do novo coronavírus no 
turismo de São Paulo.

Ao longo da entrevista, os partici-
pantes falaram sobre os principais desa-
fios e expectativas para a retomada do se-
tor e as linhas de crédito do Desenvolve SP 
voltadas ao amparo às micro, pequenas e 
médias empresas diante das necessida-
des geradas pelo cenário da pandemia.

Durante o encontro, Edson Pinto, fez 
questão de traçar um panorama sobre o 
atual momento do turismo no Estado e 
destacar a importância da atuação do 
secretário Vinicius Lummertz no proces-

so de retomada. “O secretário e sua equi-
pe conduziram a crise com sabedoria e 
liderança, unindo a categoria e levando 
nossas demandas ao governo do Estado. 
Fizemos várias lives e, inclusive, partici-
pei em março, de um grupo de trabalho 
que identi� cou que um dos gargalos 
na questão de crédito seria a ausência 
de um fundo garantidor de 100%, ou 
quase isso, assegurado pelo governo. 
Na época, quase ninguém conseguiu, 
mas hoje, com as ações do Desenvolve 
São Paulo, os créditos estão bem mais 
acessíveis”.

O SinHoRes – Sindicato Empresarial 
de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares 
Osasco – Alphaville e Região enviou ofício 
de agradecimento ao prefeito de Osasco, 
Rogério Lins, que emitiu decreto muni-
cipal, para a Fase 4, Verde, do Plano São 
Paulo de retomada da economia. Além 
disso, divulgou na Imprensa Oficial do 
Município de Osasco (IOMO), através do 
decreto N° 12.656, as novas regras para 

a retomada econômica do setor de bares, 
restaurantes e similares, além de eventos 
culturais, entre outros.

Outras cidades da região como 
Itapevi, Carapicuíba, Cajamar, Jandira e 
Santana de Parnaíba também decreta-
ram através de seus Diários Oficiais a ofi-
cialização da Fase 4 – Verde, do Plano São 
Paulo. No dia 9 de outubro, o Governo do 
Estado já havia anunciado a evolução dos 

municípios da região.
Para o presidente do SinHoRes, Edson 

Pinto, os prefeitos da região, foram sensí-
veis em emitir os decretos municipais. “O 
setor foi um dos mais prejudicados com 
a pandemia do novo coronávirus, com a 
paralização de várias atividades. Por isso 
a importância dos decretos municipais 
que orientam essa retomada segura da 
economia”.

Em 9 de outubro, o Governo do 
Estado anunciou a evolução das cida-
des de Osasco, Barueri, Itapevi, Jandi-
ra, Carapicuíba, Santana de Parnaíba, 
Pirapora do Bom Jesus e Cajamar para 
a fase Verde, do Plano São Paulo de 
retomada da economia, o que afeta 
diretamente o setor de atuação do 
SinHoRes.

Nesta fase as regras são as se-
guintes:

Agora restaurantes, bares e simi-
lares poderão funcionar por 12 horas.

Os restaurantes poderão perma-
necer com clientes até às 23h, mas as 
portas deverão ser fechadas às 22h.

Os estabelecimentos podem ser 
ocupados em até 60% de sua capaci-
dade total.

Eventos e Feiras de Negócios 
também estarão autorizados a reto-
mar suas atividades.

Eventos, convenções e atividades 
culturais com público em pé estão libe-
rados após 28 dias de entrada na fase.
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