VEJA 09 (NOVE) MOTIVOS PARA ACREDITAR
E SER SÓCIO (A) DO SITICOM!!
1. Garantia de Respaldo Jurídico.
Uma das melhores maneiras que um sindicato tem para zelar efetivamente por seus associados é por
meio do respaldo jurídico que proporciona à sua categoria. O jurídico do SITICOM atua em questões
trabalhistas, representação profissional em negociações.
2. Painel de Vagas.
O SITICOM auxilia seus Sócios (as) na recolocação no mercado de trabalho, através de divulgação de
vagas.
3. Acesso a Convênios e Descontos.
Sócios (as) do SITICOM tem a manutenção de programas de convênios (médicos, dentistas, exames,
medicamentos e muito mais) que visam proporcionar vantagens econômicas aos seus associados.
4. Fonte de Informação.
Na era da informação, acesso a conteúdo de alta qualidade e em primeira mão. Os sindicatos
geralmente são as fontes primárias de informações sobre um setor, sendo referência para o
conhecimento sobre tudo o que acontece em uma categoria. Sócios (as) do SITICOM estão sempre
bem informados.
5. Auxílio na luta pelos Direitos dos Trabalhadores (as).
Seja por desconhecimento, seja na busca por acumular mais dinheiro, muitas empresas acabam
tomando atitudes que prejudicam o trabalhador (a) de alguma forma. Para evitar essas situações,
além de lutar por regulamentos e leis que beneficiem a categoria, o apoio do SITICOM ao trabalhador
(a) é muito importante.
6. Possibilidade de Negociação Coletiva.
Os SITICOM também está presente em negociações coletivas em reivindicações dos trabalhadores
(as), além de atuar ativamente sugerindo aprovação de projetos de lei que beneficiem a categoria.
7. Aumento da Força da Categoria.
A união do SITICOM e trabalhadores (as) faz com que toda a categoria se fortaleça e seja mais
organizada, já que poderão planejar melhor o que deve ser adicionado ou implementado na
legislação atual para que se tenha uma profissão mais digna.
8. Ganho de Proteção.
Em caso de algum problema trabalhista, é possível contar com o SITICOM para ajudar a mediar a
situação, fazendo com que a ação termine favorável ao trabalhador (a), além de reduzir os custos
com a ação.
9. Reajustes salariais.
Sócios (as) das categorias do SITICOM tem a certeza do compromisso do SITICOM de todos os anos
pleitear reajustes salariais para sua categoria.

