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Sindicalize-se agora acessando nosso site:

www.sindpetshop.org.br

Todos os trabalhadores associados e não 
associados de São Paulo Capital e de todo 
interior do Estado de São Paulo, assim como 
as Cidades de Osasco, Guarulhos, ABC, 
Campinas e Região,Baixada Santista, toda 
região doVale, São josé dos Campos e 
região, já iniciamos nossa campanha 
salarial dos anos de 2020 e 2021, nossas 
metas discutidas em assembléia no início 
Janeiro de 2020, para acessar a nossa pauta 
completa e saber mais sobre a atuação do 
sindicato, acesse nosso site:

A participação dos companheiros e companheiras 
é fundamental para obtermos uma Convenção 
Coletiva de Trabalho e Acordos Coletivos que 
garantam a preservação e manutenção das nossas 
conquistas e permita avançar nos nossos direitos, 
como Piso salarial / Jornada de trabalho, 
Segurança no trabalho, PLR (Participação nos 
lucros e resultados), Assistência jurídica, Cursos e 
reciclagem profissional, Convênio de descontos, 
Insalubridade, Dia do profissional pet, Cesta 
básica, Convênio Odontológico, Convênio para 
faculdades, Aumento Salarial, entre outros.

“Plr” e “dia do profissional pet”
São direitos garantidos aos profissionais da categoria 
por lei preservados e defendidos pelo sindicato dos 
trabalhadores nas Convenções Coletivas, caso haja 
resistência da empresa em conceder esses benefícios, 

O Sindicato deve ser comunicado o quanto antes!
Portanto não perca tempo e junte-se a quem luta, 
defende e preserva seus direitos e garante que você 
como profissional está sendo respeitado, 

Sindicalize-se acessando nosso site
e ainda ganhe uma camisa personalisada!

Já iniciamos nossa

campanha
salarial

Imagem: Funcionário de petshop assinando.
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O sindicato está em negociações para 
manter todos direitos já preservados 
em Convençaõ Coletiva

2020 | 2021



Direitos já conquistados para A CLASSE:
Piso salarial / Jornada de trabalho, Segurança no trabalho, PLR 
(Participação nos lucros e resultados), Assistência jurídica, Cursos e 
reciclagem profissional, Convênio de descontos, Insalubridade, Dia 
do profissional pet, Cesta básica, Convênio Odontológico, Convênio 

para faculdades, Aumento Salarial, Entre outros...

Mas o que faz o sindicato dos trabalhadores?
Precisamos ter claro que uma das formas de organização que a 
classe trabalhadora possui é o Sindicato. Por isso, quando 
fundamos o SINDPETSHOP Sindicato dos Empregados no 
seguimento Pet o primeiro no Brasil, foi para defender a classe 

trabalhadora desse setor.

Além de defender o aumento salarial também lutamos pelo 
aprimoramento profissional, melhoras nas condições de 
trabalho, e dessa forma lutamos juntos a outras categorias 
organizadas de trabalhadores e trabalhadoras, pela valorização 

da categoria para que tenham seus direitos reconhecidos.

Nosso sucesso depende totalmente de sua participação e com 
você nosso sindicato ficará mais forte.

ganhe uma camisa personalizada
Sindicalize-se no nosso site agora e

Acesse:sindpetshop.org.br Ou escaneie 
com seu celular:

TV Sindpetshop

Atendimentos por telefone:11 3675-1306
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