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TV Sindpetshop

Acesse nosso site: www.sindpetshop.org.br
Atendimentos por telefone:11 3675-1306 

Sede : São Paulo, SP, Bairro Água Branca, Rua Clélia, 550
Sub sedes: Osasco, Campinas, Guarulhos, Ribeirão Preto, 

Mogi das cruzes, Taubaté

Atendimentos por telefone:11 3675-1306

Convenção
Coletiva
Foi assinada a nova CCT, con�ra alguns 
dos benefícios conquistados pelo 
Sindpetshop SP para os trabalhadores 
de todo o Estado de São Paulo!
Listamos abaixo direitos citados na Convenção 
Coletiva de Trabalho assinada e que devem 
estar sendo cumpridos:

Quarentena poderá
ser prorrogada

• ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO
• ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (VALE)
• ESTABILIDADE DA GESTANTE
• DIA DO PROFISSIONAL PET - Você trabalhador 
tem direito de até 2 dias de sua remuneração!
• TRABALHOS EM FERIADOS - Fica autorizado na 
seguinte condição, pagamento do acréscimo de 100% 
sobre o valor da hora normal e pagamento do 
acréscimo de 120% para a jornada superior a 
contratada ou concessão de descanso compensatório 
em dia a ser estabelecido pela empresa,  sem prejuízo 
de remuneração mensal;
• ABONO DE FALTA A MÃE TRABALHADORA - A 
empregada poderá deixar de comparecer ao serviço 
para acompanhamento em consultas médicas de seus 
�lhos menores de 14 (quatorze) anos, inválidos ou 
incapazes, no limite de uma por mês.
• E DIVERSOS OUTROS QUE VOCÊ PODE 
CONSULTAR SOLICITANDO SUA CONVENÇÃO 
COLETIVA PELO NOSSO SITE!
Lembrando que os benefícios descritos nesse documento além 
das informações sobre pisos se aplicam a abrangência(s) a(s) 
categoria(s) pro�ssional dos Trabalhadores em Estabelecimen-
tos de Pet Shops, compreendido na representação do sindicato 
Estabelecimento de Pet Shops, toda a categoria de trabalhado-
res, assim discriminados, recepcionistas, atendentes, ades-
tradores, banhadores, tosadores, esteticistas de animais 
domésticos e trato de animais domésticos, que trabalhem 
ou sejam empregados em estabelecimentos de pet shops, 
canis, escolas de adestradores, clinicas e hospitais veterinários 
(excluídos enfermeiros e médicos veterinários) hotéis para 
animais domésticos.

O Sindpetshop SP lembra que no início da pandemia, setores 
pet como banho e tosa e Petshops foram considerados como 
serviços essenciais então, independente da fase da pandemia 
estão autorizados a funcionar, caso sua região mude de fase e 
você tenha dúvida se pode ou não funcionar, entre em contato 
com o Sindicato!

Empresas que estão em falta da emissão da Certidão de Regu-
laridade Sindical (CRS) sem o cumprimento das cláusulas da 
Convenção Coletiva vigente podem ser sujeitas ao pagamento 
de multas a partir do valor de R$1.000,00 (um mil reais) por 
empregado prejudicado!

Funcionários associados ao Sindpetshop SP,
para este final de ano conheça nossas 
parcerias de pousadas e hotéis com descontos 

exclusivos para funcionário Sindicalizado!

Para mais informações acesse nosso site:
www.sindpetshop.org.br

Ou entre em contato por:
cadastro@sindpetshop.org.br

Telefone: 11 36751306



Sindpetshop-SP
O único Sindicato autorizado
a representar os profissionais do

Setor Pet
COnheça seus direitos e benefícios
e garanta que está recebendo todos

sindicalizando-se 
acessando:
sindpetshop.org.br

Ou escaneie:


