Quines avantatges té pertànyer a USOCV?
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I recorda...
La USO és l'únic Sindicat d'àmbit estatal que té Caixa de
Resistència i Solidaritat. La C.R.S. es un instrument de
solidaritat i ajuda mútua de l'afiliació per a aconseguir fer
més fort i eficaç l'activitat sindical.

AFILIA’T!

Prestacions C.R.S. USO En Cás De :
Vaga o Tancament Patronal.
Acomiadament per causes sindicals.
Sancions per activitats sindicals o professionals.
Antiguitat necessària per cobrar la CRS:
antiguitat en l'afiliació

percentatge

Entre 1 mes i 3 mesos
3 mesos o més

75% del SMI
100% del SMI

L'antiguitat mínima ha de ser complida en cas de sanció o acomiadament per causa sindical
quan es produïsquen els fets o quan es produïsca la convocatòria en cas de vaga.

Mes informació sobre la CRS: http://www.uso.es/crs/

www.usocv.org
@sindicatousocv
https://www.facebook.com/usocv
usocv@uso-cv.org

Per què aﬁliar-se a un sindicat?
Estar afiliat a afiliada a un sindicat és estar informat i
protegit de forma legal davant de l'empresa o
l'administració.
Els sindicats representem i defenem els drets de tots els
treballadors i treballadores, tant d'empreses privades
com de les administracions públiques.
Els sindicats vetlem per la defensa dels teus drets i
negociem convenis i acords perquè pugues tindre unes
condicions de treball dignes.
La unió ens fa més forts i estant afiliat o afiliada, tindràs
ferramentes de defensa davant dels abusos de l'empresa
o administració pública.
Si les organitzacions empresarials s'agrupen en patronals,
per què els treballadors i treballadores no ens agrupem i
afiliem per a ser més forts?

dóna el pas, aﬁlia't

Per què cal aﬁliar-se a la USOCV ?
Per a continuar creixent i no dependre d'altres agents
econòmics o polítics, perquè en USOCV, depenem les
quotes de la nostra afiliació.
Perquè USOCV adapta la seua quota sindical al teu salari.
Perquè amb la teua afiliació contribuïxes a eixa
independència sindical i formaràs part del projecte i
regeneració sindical que la USOCV representa des de fa
més de 5 dècades.
Perquè la USO és l'únic sindicat d'àmbit nacional que
compta amb la Caixa de Resistència i Solidaritat, (C.R.S.)
que protegix als seus afiliats i afiliades en cas de sobres o
locaut.
Perquè la USOCV representa el canvi sindical que
realment mira pels drets dels treballadors i treballadores i
no per interessos de les patronals o del govern de torn.
Perquè la USOCV demanda una regeneració del marc
sindical actual, exigint un canvi en la Llei Orgànica de
Llibertat Sindical, que va introduir un sistema de
representació a favor dels dos sindicats majoritaris a a
nivell estatal, atorgant-los una sèrie de privilegis, limitant
la participació i la llibertat sindical d'altres organitzacions
com la USOCV.
Perquè USOCV és un sindicat participatiu, les decisions
vénen de baix a dalt, l'última paraula la tens tu, sense
imposicions.

