¿Qué vantaxes ten pertencer a USO?

Asesoramento
xurídico

Formación
sindical e profesional

Promocións

Vacacions en
España e Portugal

E moito máis

E lembra...
A USO é o único Sindicato de ámbito estatal que ten Caixa
de Resistencia e Solidariedade. A C.R.S. é un instrumento
de solidariedade e axuda mutua da afiliación para lograr
facer máis forte e eficaz a actividade sindical.

¡AFÍLIATE!

Prestacións do CRS - USO en caso de:
Folga ou peche patronal.
Despido por causas sindicais.
sancións por actividades sindicais ou profesionais.
Antigüidade necesaria para el cobro da CRS:
antigüidade na afiliación

Porcentaxe

Entre 1 e 3 meses
3 meses ou máis

75% del SMI
100% del SMI

A antigüIdade mínima debe ser cumplida en caso de sanción ou despido por causa sindical cando
se produzan os feitos ou cando se produzan a convocatoria en caso de folga.

Máis información sobre o CRS: http://www.uso.es/crs/

www.uso.es
@USOGalicia
UnionSindicalObreraConfederal
galicia@usogalicia.es

¿Por qué aﬁliarse a un sindicato?
Estar afiliado afiliada a un sindicato é estar informado e
respaldado de forma legal ante a empresa ou á
administración.
Os sindicatos representamos e defendemos os dereitos de
todos os traballadores e traballadoras, tanto de empresas
privadas como das administracións públicas.
Os sindicatos velamos pola defensa dos teus dereitos e
negociamos convenios e acordos para que poidas ter
unhas condicións de traballo dignas.
A unión fainos máis fortes e estando afiliado ou afiliada,
terás ferramentas de defensa ante os abusos da empresa
ou administración pública.
Si as organizacións empresariais se agrupan en patronais,
¿por que os traballadores e traballadoras non nos
agrupamos e afiliamos para ser máis fortes?

¿Por que hai que aﬁliarse á USO?
Para seguir crecendo e no depender de outros axentes
económicos ou políticos, porque en USO, dependemos
das cuotas da nosa afiliación.
Porque USO adapta a súa cuota sindical ao teu salario.
Porque a USO é o único sindicato de ámbito nacional que
conta coa Caixa de Resistencia e Solidariedade, (C.R.S.)
que protexe aos seus afiliados e afiliadas en caso de
folgas ou peche patronal.
Porque a USO representa o cambio sindical que realmente
mira polos dereitos dos traballadores e traballadoras e
non por intereses das patronais ou do goberno de turno.
Porque a USO demanda unha rexeneración do marco
sindical actual, esixindo un cambio na Ley Orgánica de
Liberdade Sindical, que introduciu un sistema de
representación a favor dos dous sindicatos mayoritarios a
nivel estatal, otorgándolles unha serie de privilexios,
limitando a participación e a liberdade sindical doutras
organizacións como a USO.
Porque USO é un sindicato participativo, as decisións
veñen de abaixo a arriba, ti tes a última palabra, sen
imposicións.

Da o paso, afíliate

