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Para Proteger Empregos em Hotéis, Bares 
e Restaurantes, Sindicatos Ajustam Novo 

Acordo em Osasco e Região
Na segunda-feira, 15/02, os pre-

sidentes do Sinthoresp (Sindicato dos 
Trabalhadores em Hotéis, Bares e Res-
taurantes de São Paulo e Região) e do 
SinHoRes Osasco – Alphaville e Região 
(Sindicato Empresarial de Hotéis, Ba-
res, Restaurantes e Similares de Osas-
co – Alphaville e Região), assinaram 
o Terceiro Termo Aditivo à Convenção 
Coletiva de Trabalho vigente, na base 
territorial do SinHoRes.

De acordo com o presidente do 
SinHoRes, Edson Pinto, esse ajuste 
com os trabalhadores foi motivado 
pela grave crise econômica enfrentada 
pelo setor desde fevereiro de 2020, e 
que acabou provocando o fechamento 
de muitas empresas e a dispensa de 
milhares de trabalhadores. “As medi-
das restritivas pelas autoridades go-
vernamentais, para frear o avanço da 
covid-19 no País, também foram fun-

damentais para o fechamento de um 
novo acordo e agradecemos a sensi-
bilidade da representação pro� ssional, 
na pessoa de seu presidente Francisco 
Calasans”.

A medida que tem como objeti-
vo proteger os empregos formais na 
região, prorroga até 31 de junho de 
2021, o período que autoriza a redução 
de jornadas e salários em 25%, bem 
como, a possibilidade de suspensão 
contratual mediante pagamento de 
abono salarial. A data-base da catego-
ria � ca mantida em 1º de julho, ocasião 
em que será negociada uma nova CCT.

Outros dois Termos Aditivos ante-
riores, assinados respectivamente em 
20 de março e 13 de abril de 2020, já 
possibilitavam a redução de jornadas, 
salários e a suspensão dos contratos 
de trabalho. Contudo, o último habia 
expirado em 31 de dezembro de 2020.

As empresas poderão suspender 
contratos de trabalho, mantendo ape-
nas o número necessário para viabilizar 
o funcionamento do estabelecimento 

comercial. Em contrapartida à suspen-
são do contrato ou redução salarial, as 
empresas deverão conceder estabilida-
de provisória no emprego.

Principais entidades Empresariais da região se 
unem para apoiar Flexibilização da Fase Laranja 

do Plano São Paulo, proposto pelo Cioeste
As três Principais entidades 

Empresariais da região: o Sindi-
cato Empresarial de Hotéis, Bares, 
Restaurantes e Similares – SinHo-
Res Osasco – Alphaville e Região, 
Associação Comercial e Industrial 
de Barueri – ACIB (coordena as 
Associações Comerciais na Região) 
e o Sindicato do Comércio Varejista 
de Osasco e Região – Sincomércio 
de Osasco e Região, se unem para 
apoiar Flexibilização da Fase La-
ranja do Plano São Paulo, proposto 
pelo Cioeste (Consórcio Intermuni-
cipal da Região Oeste) em reunião.

Na segunda-feira, 25/01, 

os prefeitos das 11 cidades que 
compõem o Cioeste (Araçariguama, 
Barueri, Carapicuíba, Cajamar, Cotia, 
Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do 

Bom Jesus, Santana de Parnaíba e 
Vargem Grande Paulista), decidiram 
em reunião, pedir ao Governo do Es-
tado estudo técnico para manter a 
região na Fase Laranja do Plano São 
Paulo nos � ns de semana.

Como o� cialização do apoio, as 
três entidades enviaram um Ofício 
em conjunto ao Prefeito Rogério 
Lins, presidente do Cioste, em con-
cordância com a iniciativa. 

Ainda no ofício, as entidades 
ressaltam que a esmagadora maio-
ria dos representados não podem 
ser responsabilizados pela incúria de 
alguns poucos empresários, clientes 

e pessoas descomprometidas com 
as políticas públicas de combate à 
Covid-19 e que pessoas e empresas 
que não cumprem as regras, devem 
ser � scalizadas, multadas e fecha-
das, se for o caso, individualizando 
assim a responsabilidade.

Segundo o presidente do Si-
nHoRes Edson Pinto, a união das 
três mais signi� cativas entidades 
empresariais da região é uma ini-
ciativa inédita e demonstra a im-
portância do momento que esta-
mos atravessando e que é possível 
conciliar saúde e economia, salvan-
do empregos. 



Presidente do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região 
Participa de Reunião com Representantes do Governo

Em 09/02, o presidente do 
SinHoRes Osasco – Alphaville e 
Região, Edson Pinto, participou de 
reunião com o secretário Executivo 
de Turismo do Estado, Guilhermo 
Miranda, representando o secretário 
Vinicius Lummertz, e presidentes de 
diversos SinHoRes do Estado de São 
Paulo.

Na ocasião, Edson Pinto, entre-
gou um ofício da FHORESP – Fe-
deração de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares do Estado de São 
Paulo, entidade Sindical Patronal 
de 2º grau, que reúne 24 Sindicatos 
Empresariais de 1º grau (SinHoRes), 
que representa 300 mil empresas 
que geram cerca de 1 milhão em 
empregos diretos no Estado.

Nesse documento a categoria 
solicita autorização para atendi-
mento local em bares e restaurantes, 
servindo apenas pessoas sentadas; 
sem atendimento no balcão ou na 
calçada; período de 6 horas seguidas 

ou 4×4 (fragmentadas entre almoço 
e jantar); até as 22:00 horas; 40% da 
capacidade de lotação e cumprindo 
todos protocolos do Plano SP, nas lo-
calidades que se encontram na Fase 
Vermelha.

Ele destaca que, a FHORESP, des-
de fevereiro de 2020, vem apoian-
do todas as medidas do Governo 
do Estado diante da COVID-19, em 
promover uma retomada gradual e 
consciente das atividades empresa-

riais, baseada na ciência e na saúde 
e que o macro setor do turismo é 
o mais afetado economicamente, 
tendo em vista sua dinâmica emi-
nentemente social, além disso, o 
segmento de bares e restaurantes é 
talvez o maior gerador de empregos 
no estado, associado a um baixo in-
vestimento.

O representante do Governo 
ouviu o pleito dos representantes 
de toda a categoria econômica de 

hotéis, bares e restaurantes que soli-
citam a � exibilização dos municípios 
que se encontram na Fase Vermelha, 
permitindo o funcionamento da 
atividade, com restrições e respei-
tando todos os protocolos do Plano 
São Paulo. “Nossa categoria precisa 
estar unida porque todos sabemos 
como é devastador o fechamento 
dos estabelecimentos no meio dessa 
crise econômica provocada pelo co-
ronavírus”.

Presidente Edson Pinto se Reúne com Representantes da Finnet
Em 22/02, o presidente do 

SinHoRes Osasco – Alphaville e 
Região, Edson Pinto, participou de 
uma reunião com representantes 
da Finnet, empresa de alta tecno-
logia e gestão financeira.

Na reunião foram discutidos 
estudos para desenvolver aos em-
presários um sistema de voucher 
alimentação (vale-alimentação) 
com tarifas e prazos melhores que 
o mercado, na mesma linha car-
tões de débito/crédito, Conciliado-
ra de Cartões, sistema de check-in/
check-out online e muito mais.

Para o presidente do SinHoRes 
um sistema tecnológico mais mo-
derno fará toda a diferença para o 
empresário e consequentemente 
para os seus colaboradores. “Com 
certeza essa parceria com a Finnet 
será um sucesso. Nossos associa-
dos merecem o melhor sistema de 

voucher alimentação,  mais mo-
derno, com tecnologia de ponta e 
tarifas melhores”.

Estiveram com o presidente do 

sindicato empresarial, Edson Pin-
to; o presidente da Finnet, o Bruno 
Omori; o CEO da Finnet, Yoshimiti 
Matsusaki; e a Fabiana Silva do 

pré-vendas.
Saiba tudo sobre as ações do 

sindicato empresarial em nosso 
site https://bit.ly/3uthuse



Nesta quarta-feira, 24, o presi-
dente do SinHoRes Osasco – Alpha-
ville e Região, Edson Pinto, se reu-
niu com o representante da Dadu 
Indústria e Comércio de papéis, Ge-
orge Henrique, para � rmar a mais 
nova parceria do Clube SinHoRes. 
A Dadu, que está desde 1990 no 
mercado, é considerada uma das 
principais convertedoras de papel 
tissue do Brasil. 

A empresa possui linha de pa-
peleiras e saboneteiras, como, papel 
higiênico, papel toalha, guardana-
po, sabonete líquido e álcool em 
gel, fornecendo os dispensers desses 
produtos em regime de consignado 
para hotéis, restaurantes, bares e 
similares, e oferecerá condições es-
peciais aos associados SinHoRes. 

A Dadu preza pela qualidade 
de seus produtos, investindo sem-
pre em tecnologia e capacitação 
de capital humano, além de uti-
lizar tecnologias e matéria-prima 
sustentável, reforçando a política 
de não agressão e preservação ao 
meio ambiente.

Clube SinHoRes: DADU Papéis Descartáveis 
é Nossa Nova Parceira

Região da Base do SinHoRes Regride para 
a Fase Laranja do Plano São Paulo

A mais nova parceira equipará 
a futura sede do SinHoRes, no CEO - 
Complexo Empresarial Osasco, que 
será inaugurada ainda nesse semestre.
Existem diversas empresas que atu-
am nesse segmento, mas o SinHoRes 
optou pela Dadu, pela qualidade 
do produto, que confere economia, 
pelas condições especiais que serão 
oferecidas aos sócios e por estar na 

sua base de atuação, em Santana 
de Parnaíba. Assim, o SinHoRes pri-
vilegia a indústria e comércio local.
Para o presidente Edson Pinto, essa 
parceria com a Dadu trará ainda 
mais vantagens aos associados do 
SinHoRes. “Com essa parceria entre 
SinHoRes e Dadu, poderemos ofere-
cer aos nossos associados ainda mais 
benefícios e vantagens”, enfatizou o 

presidente do SinHoRes. 
Para mais informações, li-

gue para   (11) 4556-0314 ou 
envie um e-mail para  comuni-
cacao@sinhoresosasco.com.br.
Fique por dentro dessa e de outras 
novidades, como benefícios e vanta-
gens aos associados SinHoRes, não 
deixe de acompanhar nosso site e 
nossas redes sociais.

Nessa sexta-feira, 26/02, toda a 
região metropolitana de São Paulo 
entrou na Fase Laranja do Plano São 
Paulo. O anúncio foi realizado pelo 
governador de São Paulo, João Doria, 
durante coletiva de imprensa.

No entanto, bares não estão au-
torizados a abrirem para consumo no 
local. Restaurantes podem abrir até 
20 horas, até 8 horas por dia. Os esta-
belecimentos podem funcionar com 
sistema delivery e take away.

Os hotéis e demais meios de 
hospedagem podem continuar fun-
cionando normalmente, já que foram 
declarados pelo governo do estado de 
São Paulo como serviço essencial.

A Fase Laranja começa a valer a 
partir de segunda-feira, 1º de março, 
e valerá até 14 de março, podendo ser 
adiantada uma nova reclassi� cação, 
caso haja mudança no cenário.

A seguir, con� ra recomendações para restaurantes e similares para essa fase:
Capacidade 40% limitada, antes era 60%.
Horário reduzido (8 horas): Após as 6h e antes das 20h, antes eram 10 horas de funcionamento
Consumo local e atendimento exclusivo para clientes sentados
Adoção dos protocolos geral e setorial especí� co
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Vitória! Governo atende Pleito do SinHoRes, Suspende 
Fase Vermelha e Lança Pacote de Ajuda ao Setor

Setor de Bares, Restaurantes e Similares é Afetado 
pela Regressão da Fase do Plano São Paulo na Região e 

Sindicato Empresarial emite Nota

Depois de uma reunião Setorial 
de Bares e Restaurantes com represen-
tantes do Governo, que contou com a 
participação do presidente do SinHoRes 
Osasco – Alphaville e Região, Edson 
Pinto, também representando a Fede-
ração de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares do Estado de São Paulo (FHO-
RESP), bem como, de outras entidades, 
da Secretária de Desenvolvimento Eco-
nômico, Patrícia Ellen, e o Secretário de 
Turismo, Vinicius Lummertz, o Governo 
do Estado de São Paulo anunciou a me-
didas que compõe um pacote de ajuda 
emergêncial para o setor de bares e 
restaurantes, atendendo praticamente 
todos os itens do ofício que a FHORESP 

entregou ao Governo.
Durante a coletiva da tarde de 

quarta-feira, 03/02, Edson Pinto foi 
citado pela Secretária de Desenvolvi-
mento Econômico, Patrícia Ellen como 
articulador junto ao governo do pacote 
emergencial. Na coletiva, além do � m 
da Fase Vermelha aos � nais se semana, 
foi anunciado as seguintes medidas:

– Suspensão dos cortes por falta 
de pagamento de Água e Gás, até 30 de 
março. As distribuídora de agua e gás, 
deverão disponibilizar parcelamento 
dos débitos, em até 12 meses;

– R$ 125 milhões de crédito serão 
oferecidos, exclusivamente para setores 
do Turismo, Eventos, Bares e Restauran-

tes, pelo Desenvolve SP e Banco do Povo;
– Suspensão dos protestos de 

inscritos na dívida ativa, possibilitando 
a aquisição de empréstimos e parcela-
mentos de dívidas

Segundo Edson Pinto, o governo 
teve a sensibilidade necessária para re-
verter rapidamente a Fase Vermelha, já 
que o setor não suportaria mais um � nal 
de semana fechado. “As pessoas não es-
tão contraindo Covid em nossos estabe-
lecimentos e nem no comércio em geral. 
Possuímos rígidos protocolos higiênico-
-sanitários, distanciamento entre me-
sas, capacidade reduzida a 40% da ca-
pacidade, uso de máscara, álcool em gel 
etc. Estamos comprometidos com a vida 

e com a ciência”, a� rmou o Presidente do 
SinHoRes. “Uma das causas dessa rápida 
reversão por parte do governo, sem dú-
vida foi a ação do SinHoRes, em parceria 
com ACIB – Associação Comercial de 
Barueri (que coordena as Associações 
Comerciais na Região) e o Sincomercio, 
que o� ciaram ao CIOESTE dando total 
apoio aos prefeitos para atuar junto ao 
governo em defesa dos empregos e das 
empresas, comprometidas que estão 
com os protocolos do Plano São Paulo. 
Assim, quero fazer meu agradecimento 
pessoal ao Moacyr Félix e ao Rafael Paes, 
presidentes dessas entidades por estar-
mos juntos nessa iniciativa pioneira e 
coroada de êxito.

O governo do Estado de São Paulo 
anunciou na tarde de sexta-feira, 22 de 
janeiro, regras mais restritivas de isola-
mento social, e determinou que todo o 
Estado de São Paulo fique na Fase Ver-
melha aos finais de semana e feriados e 
a partir das 20h nos dias úteis. A medi-
da se deve à piora substancial do qua-
dro de infecções e mortes pelo novo 
coronavírus no Estado. Assim, apenas 
serviços essenciais como padarias, 
mercados e farmácias, podem operar.
Nos demais dias úteis, os 8 municípios 
atendidos pelo SinHoRes Osasco – Al-
phaville e Região passam para a fase 
Laranja. Nesta fase Todos os setores 
de comércio e serviços passam a ser 
permitidos.

A entidade sindical empresarial 
de Hotéis, Restaurantes, Bares e Simi-
lares, que representa 20.000 empre-
sas, que geram 50.000 empregos dire-
tos na região, emitiu Nota à Imprensa 

a propósito do anúncio feito à pouco 
pelo Comitê do Covid-19

NOTA À IMPRENSA, 
EMPRESÁRIOS E POPULAÇÃO

Com o aumento da alíquota de 
ICMS do setor de Alimentação Fora 
do Lar – AFL, enviada pelo Governo e 
aprovada na Alesp, e o anúncio feito 
hoje de revisão do Plano São Paulo, 
proibindo a atividade de Bares e Pi-
zzarias, além de restrição de atendi-
mento presencial nos Restaurantes 
ao horário de almoço de segunda 
a sexta-feira, o Governo do Estado 
decreta o fechamento definitivo de 
milhares de estabelecimentos e a 
demissão de milhares de pessoas!
Já a permissão para o delivery não é 
uma opção para a maioria das em-
presas que não dispõe desse serviço 
e o faturamento não chega a 10% do 
necessário para manter a empresa 
aberta, tratando-se exclusivamente 

de uma ação complementar ao sa-
lão, marketing e respeito ao cliente.
A categoria econômica do Turismo, 
representada pelo SinHoRes (hospita-
lidade, gastronomia, eventos, lazer e 
viagens), compreende a boa intenção 
quando ocorreu o primeiro fecha-
mento, em 2020. Mas, naquela opor-
tunidade, havia uma finalidade clara: 
organizar o sistema de saúde! Se essa 
organização não ocorreu, os bares, 
restaurantes, pizzarias, lanchonetes e 
buffets não podem pagar!

A entidade não para de receber 
notícias de encerramento de empre-
sas do setor, que já perdeu cerca de 
20%. Se todos os recursos financeiros 
e esforços governamentais têm sido 
pela saúde, como pode a saúde estar 
padecendo dessa forma, após um ano 
de pandemia? Não tem lógica!

Fechar bares e restaurantes a 
noite e aos finais de semana só vai 

aumentar a aglomeração nas festas 
em residências, nas baladas clandes-
tinas e pontos de encontro de jovens 
que não são fiscalizados pelo poder 
público. Bares e restaurantes são lo-
cais seguros que atuam com respeito 
a todas as recomendações sanitárias 
e de distanciamento. Quando o se-
tor reabriu suas portas, em julho de 
2020, não se verificou aumento de 
casos de Covid -19. Isso ocorreu após 
as eleições e as festas de final de ano.
Essa medida trará inequívocos preju-
ízos e consequente desemprego no 
setor que mais gera postos de trabalho 
na região metropolitana oeste!

A equipe que orienta o Gover-
nador precisa olhar o todo e reverter 
rapidamente essa desastrada medida.

Diretoria Executiva do SinHo-
Res Osasco – Alphaville e Região
Sindicato Empresarial de Hotéis, Res-
taurantes, Bares e Similares.


