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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

Serviços
Setores da área de

Con�ra alguns dos benefícios 
conquistados pelo Sindpetshop 
SP para os trabalhadores de 
todo o Estado de São Paulo

Listamos abaixo alguns dos direitos citados na 
Convenção Coletiva de Trabalho assinada e que 
devem estar sendo cumpridos:
• REAJUSTE SALARIAL
• PLR
• PISO SALARIAL
• DIA DO PROFISSIONAL PET - Você trabalhador 
tem direito de até 2 dias de sua remuneração!
• VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA 
• INSALUBRIDADE - As empresas �cam obrigadas ao 
pagamento do adicional de insalubridade em grau 
médio, a todos os empregados que laborem de forma 
habitual em sua jornada de trabalho manuseando 
animais, no interior do local de trabalho, ou 
externamente, sem qualquer exceção.   

• 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 Estabeleci-
mentos de Pet Shops, compreendido na representação do 
sindicato Estabelecimento de Pet Shops, toda a categoria de 
trabalhadores, assim discriminados, Recepcionistas, Aten-
dentes, Adestradores, 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.

Pelo não cumprimento da presente Convenção, as empresas pagarão multa correspondente a 5% (cinco por cento) 
do piso salarial vigente ao prejudicado ou a coletividade, por infração e por mês enquanto perdurar a quebra 
convencional, em favor da parte prejudicada, exceção feita às cláusulas que estabelecem penalidades especiais. 

Funcionários associados ao Sindpetshop 
SP tem descontos exclusivos!

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

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

Telefone: 11 36751306

Palavra do nosso Jurídico:
“Você trabalhador da nossa Categoria, sabia que tem 
direito a vale refeição ou alimentação e cesta básica? O 
SINDPETSHOP, nos seus anos de luta pelos interesses da 
categoria, negociou para conseguir ao setor de serviços 
o direito à cesta básica desde 2016, hoje no valor de R$ 
140,00 a todos que não tiverem advertências, faltas 
injusti�cadas ou mais de 3 atrasos injusti�cados no 
mês. Já o vale-refeição, direito da categoria desde 2018, 
�ca no valor mínimo de R$ 18,50 e, se for pago nesse 
valor, não pode causar descontos no seu holerite.”



Você trabalhador 
das Categorias pet, 
sabia que tem direito 
a vale refeição e 
cesta básica?
COnheça seus direitos e benefícios

Solicitando A sua CCT
acessando:
sindpetshop.org.br

Ou escaneie:


