
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS, GANIS,
ESCOLAS DE ADESTRAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, CLíNICAS

VETERNÁRNS E HOTÉIS PARAANIMAIS DOMÉSTICOS
DO ESTADO DE SÃO PAULO . STNDPETSHOP.SP

São Paulo,21 de Fevereiro 2418

Oficio 11212018

Ao Ministério do Trabalho e Emprego

C/Cópia Caixa Econômica Federal e Poupa Tempo

G
Ref: HOMOLOGAÇÃO DAS RESCISÔES CONTRATUATS DE TRABALHO

Considerando.que a REFORMA TRABALHISTA, introduzida peia Lei 13.46712017, teve
o inicio de sua vigência em 11/1112017, trazendo a prevaiência do Negociado sobre o Legislado
(CLT. ar1. 611-A). necessário orientar as empresas e escritórios que as ConvençÕes Coletivas de
Trabalho firmadas esse ano pelo SINDPEfSHOP. nrantiveram obrigatoriedade da realização das
Homologações de rescisões de contratos de trabalho junto ao Sindicato, sob pena de multa de um
salário do trabalhatlor em caso de descumprimento.

ccT. STNDPETSHOP 20t7-20r8. 2s - HOMOLOGAÇÕES DAS RESCTSÕES CONTRATUATS.
As homologações. de rescisões de contratos de trabalho com prazo superior a 1 (um) ano. deverão
ser realizadâs no prazo máximo de até 30 ltlinta) dias corridos, na sede do sindicato laboral, sob pena
de pagamento em favor do empregado de multa equivalente'ao valor do seu último salario contratual,
sem prejuízo dos prazos e penaiidades previstos no afi. 171 da CLT; para o pagamento dos valores
líquidos. (as normas coletivas ficam disponíveis em uosso site .v_t""'..: -....-l:_i!.slj_,;l1

Assim, solicitamos especial atenção de Vossas Senhorias para a apresentação de
rescisões contratuais de nossos representados, relação anexa, sem a devida homologação do sindicato
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João AP de Paula Brito

Presidente
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Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS, CANIS,

ESCOLAS DE ADESTRAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, CLíNICAS

VETERINARIAS E HOTÉIS PARAANIMAIS DOMÉSTICOS

DO ESTADO DE SÃO PAULO . SINDPETSHOP.SP

São Paulo,21 de Fevereiro 2018

Oficio 11212418

Ao Ministerio do Trabalho e Emprego

C/Copia Caixa Econômica Federal e Poupa Tempo

Ref. HOMOLO6AÇÃÔ onS RESCISOES CONTRATUAIS DE TRABALHO

Considerando que a REFORMA TRABALHISTA, introduzida pela Lei 13.467120117, teve

o inicio de sua vigência em 1li 1 IDAü, trazendo a prevalência do Negociado sobre o Legislado

(CLT. ar-t. 61 l-A):necessário oriental as empresas e escritórios que as Convenções C.oletivas de

irabalho firmadas'' es;e'ano pelo SINDPETSHOP, mantiveram obrigatoriedade da realização das

Homologações de rescisões de contratos de trabalho junto ao Sindicato, sob'pena de multa de um

salário do trabalhador em caso de descumprimento'

CCT. STNDpETSHçr Z0r7-z0ta. 2s - HOMoLOGAÇÕES DAS RESCISOES CONTRATUAIS.

As homologações, de rescisões de contratos de trabalho com prazo superior.l 1 (um) ano. deverão

ser realizadàr r-,o pruro máximo de ate 30 (trinta) dias corridos, na sede dó sindicato iaboral, sob pena

de pagamento em favor do empregado. de muita equivalente ao valor do seu último salário contratual,

sem frejuízo dos prazos e penalidades previstos ne ar1. 47V da CLT. p!.ra o pagamento dos valores

Hquiàos, (as normás coletivas ficam disponíveis em nosso site fiiglsi.&IiiÊ#*'tÜf*XüUl:

Assim, solicitamos especial atenção de Vossas Seúorias para a apresentação de

rescisões contratuais de nossos representados, relação anexa, sem a devida homologação do sindicato
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.Ioão AP de Paula Brito
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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE PET SHOPS' CANIS'

ESCOLAS DE ADESTRAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS' CLíNICAS

vereniuínlaS e norÉls PARAANIMAIS ooruÉsncos
DO ESTADO DE SÃO PAULO . SINDPETSHOP'SP

São Paulo,21 de Fevereiro 2018

Oficio 11212018

Ao Ministério do Trabalho e Emprego

ClCopia Caixa Econômica Federal e Poupa Tempo

Assim.
rescisões contratuais de
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ffiRef: HOMOLOGAÇÃO DAS RESCISÔES CONTRATUAIS DE TRABALHO
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III§TA ,ei l3'467l2017,híó
considerando qr.re a REFORMA TRABALHISTA, introduzida pela I

o inicio de sua vigência em 1111 112017. trazendo a prevalência do Negociado sobre o Legislado

(CLT, art. 611-A), necessário orientar as emplesas e escritórios que as Convenções Coletivas de

Trabarho firmadas ;;r"'urro pelo snv»rursHop, mantiveram obrigatoriedade da rcalização das

Homologações de rescisões de contratos de trabalhc junto ao sindicato, sob pena de multa de um

salário dã irabalhador em caso de descumprimento'

" ES DAS RESCISÕES CONTRATUAIS.ccr. SINDPETSHOP 2017-2018. 25 - HOMOLOGAÇO

As homologações, de rescisões de contratos de trabalho com prazo superior 
,1 

1 (um) ano' deverão

ser realizadur rro pruro Àa*i*o de até 30 (trinta) dias corridos, na sede do sindicato laboral' sob pena

de pagamento em Íàvor do empregado de mrúta equivalente ao valor do seu último salário contratual'

sem prejuízo dos prazos e penalidades frevisto, ,to ,ra. 471 c'a cLT' para o pagamento dos valores

líquidos"(asnormascoletivasficamdisponíveisemnossositegeSg;id}át]âi.*j.al}.§,4j1}|

solicitamos especial atenção de vossas Senhorias pafa a apresentação de

ssos representâdos, relação anexa, sem a devida homologação do sindicato

LJ =
João AP de Paula Brito

Presidente
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