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Negociações para a nova Convenção Nacional (CN) para o sector principal da construção terão 
lugar em breve. Esta é a sua oportunidade de fazer ouvir a sua voz sobre as suas condições de 
trabalho - com o SCIV ao seu lado! 

Qual destas afirmações é particularmente importante para si? 

O subsídio de refeição é pago por cada dia de trabalho

Tempo de viagem totalmente pago

Dia de trabalho reduzido
Se o tempo de viagem exceder uma hora e meia por dia

Trabalhos nas obras durante o tempo de alto risco (calor, mau tempo)
Regras claras para as condições em que as obras de trabalho devem ser encerradas

Limitação do trabalho temporário
Máx. 10% de empregados temporários por obra

Protecção dos trabalhadores mais velhos
Melhores condições de despedimento e prazos de pré-aviso prolongados

Dias de férias suplementares

Mais controlo das condições de trabalho e protecção da saúde

Vestuário de trabalho pago
Os empregadores pagam por um certo número de roupas ou pagam um montante

Outras sugestões pessoais
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Preencher o questionário online :

Reenviar sondagem : 

Syndicats Chrétiens du Valais
Rue de la Porte-Neuve 20

1950 Sion
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Nas obras, é-lhe pedido que trabalhe cada vez mais 
e sempre mais rápido. O resultado: mais stress e 
acidentes. E agora os empreiteiros querem para poupar 
ainda mais dinheiro - nas suas costas! - sob o disfarce 
de Covid. Os SCIV opõem-se com determinação. Por 
favor, ajude-nos, dizendo-nos na sondagem o que é 
mais importante para si.

Fortes Juntos
Durante as últimas negociações da CN, conseguimos 
juntos, aumentos salariais.
E assegurámos a reforma antecipada (RA).
Mais uma vez, queremos defender as suas
condições de trabalho. Para isso, 
precisamos de si, da sua ajuda. Porque 
juntos é que somos fortes !

Gostaria de me tornar sócio :

Nome     Nome proprio

Endereço

Telefone

Torne-se sócio do SCIV !

Também pode 
aderir online


