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mo, ou seja, adquirir um nível 
de respeito e dignidade, sendo 
um empresário dentro da lei, 
dentro da comunidade. Quando 
alguém se movimenta na eco-
nomia paralela, os clientes que 
existem não querem pagar o 
GST (Goods and Services Tax) e 
outros. Por exemplo, se alguém 
se magoar em contexto de tra-
balho, sob a responsabilidade de 
um empreiteiro ilegítimo, quem 
é que assume a responsabilidade 
perante o WSIB? A compensação 
do trabalhador não foi paga no 
ano anterior, portanto, surgem 
logo investigações para apurar o 
porquê deste trabalhador estar 
a trabalhar naquele projeto, 
naquelas condições e sofre um 
acidente. Quando se trabalha 
dentro da lei, existe um peso 
muito grande que é retirado 
sobre as costas, porque esse risco 
não existe. Estes problemas com 
condições de segurança e saúde 
no trabalho, e que dizem respeito 
ao WSIB, dentro dum contexto 
ilegal, com auditorias, trazem 
um risco muito acrescido para o 
empregador. Nós queremos que 
esse risco continue e queremos 
que as empresas passem a tra-
balhar de forma legítima dentro 
da indústria da construção. Tudo 
isso tem a ver com educação. 
Educação do trabalhador, do 
público, da indústria como um 
todo e, claro, tem a ver com o 
lado político que poderá legis-
lar e aprovar soluções para este 

problema.
CMC: Mencionou que exis-

tem grandes perdas para a 
comunidade, com menos inves-
timentos em escolas e nou-
tros segmentos da economia. 
Poderia resumir os impactos 
positivos de garantir que todos 
estão a trabalhar dentro da lei e 
declarar corretamente os seus 
impostos? Como seria o impacto 
disto na sociedade, como um 
todo, de forma positiva?

MY: Posso dar um exemplo da 

lei. Nós fizemos um poster sobre 
a fraude fiscal, no qual mostra-
mos os montantes de dinheiro 
que são perdidos. Se referirmos, 
por exemplo, que 3,1 mil milhões 
de dólares desapareceram em 
Ontário isso significa, em ter-
mos de receitas de impostos, mil 
milhões de dólares sem rasto. No 
entanto, são também impostos 
de saúde, para o empregador, 
que se cifra na dos 20 a 30 
milhões de dólares. Em termos 
de WSIB, falamos de 340 milhões 
de dólares desaparecidos ou HST 

(Harmonized Sales Tax), com 
800 milhões. Se pudéssemos 
pegar em todo este dinheiro 
e reinvesti-lo da forma que 
deveria ser, em transportes, em 
cuidados de saúde, estaríamos 
todos melhor. Estamos no meio 
de uma pandemia que está real-
mente a atingir os canadianos. 
Em Ontário, existe um número 
de comunidades que ainda não 
foram alvo de um investimento 
apropriado na saúde, como se 
exige e elas requerem. Comuni-
dades como Windsor, Bramp-

ton ou Scarborough, realmente 
precisam desse investimento 
em cuidados de saúde. Neste 
momento, na Grande Área de 
Toronto, Scarborough é o epi-
centro da Covid-19, com um 
impacto muito grande. Se viver 
em Scarborough e necessitar 
de ser internado em cuidados 
intensivos, poderá ter de ser 
transferido para Peterborough, 
Kingston ou para outra área 
que tenha vaga nas unidades 
de cuidados intensivos, devido 
à sobrelotação existente em 
Scarborough. Imagine-se o que 
poderíamos fazer para melhorar 
a saúde se formos atrás desses 
milhares de milhões de dólares 
perdidos.

CMC: Quer deixar alguma 
mensagem final aos nossos 
leitores?

MY: Em primeiro lugar, jun-
tem-se a nós nesta campanha 
em nome dos trabalhadores, 
da indústria e das comunidade 
de toda a província de Ontá-
rio. Para começar, podem ir ao 
nosso website notaxfraud.com, 
onde poderão submeter o nome, 
código postal e enviar uma 
mensagem diretamente para 
os vossos deputados federais e 
provinciais, sobre a sua visão de 
como se poderá proceder para 
eliminar a fraude fiscal, para 
beneficiar as comunidade de 
Ontário. l

CAMPANHA ANTIFRAUDE

Carpenters’ Union lança campanha antifraude fiscal
O desvio tributário prejudica os bolsos dos restantes contribuintes legítimos

Mike Yorke, presidente da Carpenters’ District Council of Ontario, apelou à adesão à campanha anti fraude fiscal
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Carpenters’ District Cou-
ncil  of Ontario lançou 
recentemente uma cam-

panha antifraude para com-
bater os desvios tributários na 
região, e no país, especialmente 
na indústria da construção, e 
que representam a perda de 
milhares de milhões de dólares 
anualmente.

A fraude fiscal é uma prática 
ilegal e injusta para todos os 
trabalhadores dedicados, com 
salários e benefícios legítimos, 
e que, dessa forma, obriga todos 
os habitantes da região de Ontá-
rio a compensar essa receita fis-
cal desviada. Fala-se em perdas 
entre 1,8 e 3,1 mil milhões de 
dólares todos os anos e a Car-
penters’ Union vem sensibilizar 
os canadianos e promover o fim 
desta prática corrupta. 

“Estas atividades ilegais não 
só defraudam os trabalhadores 
de salários e benefícios legíti-
mos, como também resultam 
numa maior probabilidade de 
lesões nos locais de trabalho, 
e que inclusive incluio tráfico 

humano em casos mais extre-
mos”, disse Mike Yorke, presi-
dente do sindicato em Ontário. 
A união sindical de trabalha-
dores na região quer começar a 
responsabilizar as empresas de 
construção no mercado negro e 
acabar com os locais de trabalho 
ilegais. “Está na hora dos nossos 
membros, agentes da lei, legis-
ladores e contribuintes dizerem, 
basta! Juntos, podemos proteger 
a nossa árdua força de traba-
lho, agora e no futuro”, conlui 
Yorke.

O Governo canadiano arre-
cada impostos dos governos 

provinciais e federal através da 
Agência de Receitas do Canadá. 
Segundo o Carpenters’ Union, 
a agência deveria adotar uma 
abordagem mais proactiva, 
propondo inclusive a formação 
de uma equipa para investigar 
a fraude fiscal no setor e apoiar 
os agentes da lei para impedir 
a exploração de trabalhadores 
canadianos.

“A colaboração entre todas as 
partes interessadas é a melhor 

defesa contra a economia sub-
terrânea. Da saúde ao trânsito 
e escolas, imagine a infraestru-
tura que poderíamos construir 
em Ontário sem a fraude fiscal”, 
Tony Iannuzzi, tesoureiro da 
Carpenters’ Ontario.

A união sindical sugere que 
o Governo de Ontário siga o 
exemplo da comunidade do 
estado de Virgínia, nos Estados 
Unidos, que designou a primeira 
Unidade de Proteção ao Traba-

lhador do procurador-geral do 
estado norte-americano, para 
educar os trabalhadores sobre os 
seus direitos e para investigar, 
impedir e processar empresas 
que se envolvam ilegalmente na 
exploração do trabalhador.

O Carpenters’ DistrictCoun-
cil of Ontario é uma organização 
que representa mais de 25 mil 
pessoas em toda a província, 
composta por 16 sindicatos 
locais afiliados, e representan-
tes de mais de 30 mil mulheres 
e homens que trabalham numa 
ampla gama de profissões espe-
cializadas, incluindo carpintaria 
e uma longa lista de outros 
trabalhos relacionados com a 
construção.

A união sindical de Ontário 
incentiva os leitores a visitarem 
a página da campanha notax-
fraud.com para saber mais sobre 
fraude fiscal, as implicações em 
todos os setores, e no dia-a-dia, 
dos contribuintes. Além disso, 
pede a que todos os leitores 
denunciem locais de trabalho 
ilegais, de modo a serem res-
ponsabilizados pelo desvio tri-
butário, algo que fere os bolsos 
de todos os contribuintes. l
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“Estas atividades ilegais 
não só defraudam os tra-
balhadores de salários e 
benefícios legítimos, como 
também resultam numa 
maior probabilidade de 
lesões nos locais de tra-
balho”
Mike Yorke, presidente da Carpenters’ 
District Council of Ontario

Programa é produzido pela equipa do “Long & McQuade Singing Contest”
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