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VOCÊ TRABALHADOR NOS ESTABELECIMENTOS DE

CUIDADO COM FRAUDES E
ENTIDADES NÃO REGULAMENTADAS

PARA MAIS INFORMAÇÕES 
ENTRE EM CONTATO POR:

CAMPINAS E REGIÃO

Pet Shops, Canis, Escolas de adestramento de animais domésticos, 
Hospitais |Clínicas veterinárias e Hotéis para animais domésticos de

SINDICATO EM CAMPINAS E REGIÃO 
COMETE IRREGULARIDADES LEVANDO A 
FRAUDE AS EMPRESAS

O único Sindicato regulamentado para 
representar a categoria é o Sindpetshop - SP

Pedimos a todos os Trabalhadores de 
Campinas e região e Empresas que fiquem 
atentos com relação a qual Sindicato estão 
sendo representados, pois foram registradas 
denúncias de Sindicatos atuando 
irregularmente e cometendo fraudes, 
suprimindo direitos já conquistados para a 
classe, gerando passivos e sanção jurídica 
para as empresas atuando de forma 
irregular, o Secretário de Relações do 
Trabalho, no uso de suas atribuições legais, 
ANULOU o pedido de registro sindical 
solicitado por parte do Autor contra o Réu.
Conforme sentença abaixo:

O Sindpetshop-SP pensando nas 
empresas e contabilidades, vem 
comunicar que é o único representante das 
categorias do setor pet e é o único com 
reconhecimento a luta pelos direitos dos 
trabalhadores, por meio de reuniões com 
base nas condições de trabalho e 
principalmente dos funcionários a fim de 
chegar a um comum acordo e a partir 
disso é desenvolvido um documento extremamente importante chamado 
Convenção Coletiva, onde são definidos os direitos e benefícios para 
cada classe e setor!
O Sindpetshop-SP já tem em suas Convenções Coletivas direitos já 
conquistados aos trabalhadores ao qual trabalhamos diariamente para 
a manutenção e a garantia que os mesmos estejam sendo aplicados 
para os funcionários do nosso setor que perpetua entre Empregados em 
Estabelecimentos de Pet Shops, Canis, Escolas de Adestramento de 
Animais Domésticos, Clínicas Veterinárias, Hospitais Veterinários e 
Hotéis para Animais Domésticos 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.

Reforçamos que o Sindpetshop-SP é um Sindicato laboral, e que nosso 
foco é lutar pelos trabalhadores do setor!

Confira  seus benefícios e entre em contato com o Sindicato para garantir que você trabalhador 
receba tudo que tem direito formalizado por meio de CCT do seu setor!

Processo nº: 0010595-27.2017.5.15.0032

Autor: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS 
DE PET SHOPS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 “Declaro que o autor é o representante da categoria profissional dos 
trabalhadores em estabelecimentos de pet shops, canis, escolas de 
adestradores, clínicas e hotéis para animais domésticos, 
compreendendo os empregados que atuam nas funções de 
recepcionista, atendente, adestrador, banhador, tosador, esteticista de 
animais domésticos e trato de animais domésticos; - torno definitiva a 
decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória, para reiterar ao 
primeiro réu que: (i) se abstenha de praticar qualquer ato em defesa da 
categoria profissional dos trabalhadores em estabelecimentos de pet 
shops, canis, escolas de adestradores, clínicas e hotéis para animais 
domésticos, categoria profissional cujo representante legítimo é o autor; 
(ii)se abstenha de encaminhar qualquer tipo de comunicação a pessoas 
jurídicas da categoria econômica, escritórios de contabilidade, ou 
outros estabelecimentos, que se refira a cobrança de contribuição 
sindical, assistencial ou confederativa; (iii) se abstenha de celebrar 
normas coletivas - Convenções Coletivas de Trabalho - CCTs ou Acordos 
Coletivos de Trabalho - ACTs - que tenham como representados os 
empregados da categoria profissional representada pelo sindicato 
autor, sob pena de multa diária [...]”
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Confira  seus benefícios e entre em contato com o Sindicato para garantir que você 
trabalhador receba tudo que tem direito formalizado por meio de CCT do seu setor!

Reforçamos que o Sindpetshop é um Sindicato laboral, e que nosso foco é lutar pelos trabalhadores do setor!

Alguns desses benefícios já conquistados são: 

-Piso salarial / Jornada de trabalho;
-Segurança no trabalho;

-PLR (Participação em 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...

O Sindpetshop-SP já tem em suas Convenções Coletivas direitos já conquistados 
aos trabalhadores ao qual trabalhamos diariamente para a manutenção e a 
garantia que os mesmos estejam sendo aplicados para os funcionários do nosso 
setor que perpetua entre Empregados em Estabelecimentos de Pet Shops, Canis, 
Escolas de Adestramento de animais domésticos, Clínicas veterinárias, Hospitais 

veterinários e Hotéis para animais domésticos do Estado de São Paulo.

O Sindicato luta pelos direitos dos Trabalhadores, por meio de reuniões com 
base nas condições de trabalho e principalmente dos funcionários a fim de 
chegar a um comum acordo e a partir disso é desenvolvido um documento 
extremamente importante chamado Convenção Coletiva, onde são definidos os 

direitos e benefícios para cada classe e setor!
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