
TERÇA-FEIRA 17 MAIO 2022   CORREIO DA MANHÃ CANADÁ 22 CANADÁ

PUB

GREVE NA CONSTRUÇÃO 

“Queremos receber uma
compensação justa pelo nosso trabalho”,
diz presidente do Carpenters’ of Ontario

E
ENTREVISTA

Mike Yorke lamenta que as negociações tenham sido adiadas para o dia 24 de maio, justificando que os membros precisam 
de voltar ao trabalho

ecebemos nos estúdios do 
Correio da Manhã Canadá 
o presidente do Carpen-

ters’ District Council of Ontario, 
Mike Yorke, que nos falou sobre 
a greve no setor da construção 
civil, que envolve milhares de 
trabalhadores em toda a pro-
víncia. Falamos também de 
uma competição amigável entre 
aprendizes de carpinteiros, a 
‘National Apprenticeship Com-
petition 2022’, que vai decorrer 
nos dias 26, 27 e 28 de maio, em 
Thunder Bay, Ontário. 

Correio da Manhã Canadá: 
Qual é o principal objetivo des-
ta greve que envolve cerca de 
15 mil trabalhadores em toda a 
província?

Mike Yorke: Para contex-
tualizar, ninguém quer entrar 
em greve. Este é o nosso caso. 
Os nossos carpinteiros falaram 
alto e bom som em toda a pro-
víncia de Ontário e reconhecem 
que estamos numa crise de 
acessibilidade e que o custo de 
vida está fora de controlo. Seja 
para comprar ou alugar casa, 
para colocar comida na mesa, 
para comprar gasolina para ir 
trabalhar… E quando se chega 
ao trabalho, muitas vezes, em 
muitas cidades de Ontário, há 
uma taxa de estacionamento de 
25 ou 30 dólares por dia. Então, 
na verdade, a raiz do nosso 
problema, da nossa greve, tem a 
ver com a acessibilidade e com 
o facto de querermos receber 

uma compensação justa por um 
trabalho justo.

CMC: Como considera que 
estão a correr as negociações 
até agora?

MY: Contextualizando nova-
mente, nós temos um acordo 
coletivo no ICI – Industrial 
Commercial Institutional Sec-
tor – entre os setores de toda a 
província. Portanto, não esta-
mos a falar apenas de Toronto, 
é Toronto mais Ottawa, London, 
Sarnia, Windsor, Sue Saint 

Marie, Sudbury, Thunder Bay… 
Portanto, o acordo existe essen-
cialmente em toda a província, 
tem mais de 40 anos e é renego-
ciado a cada três anos.

E foi isso que aconteceu 
desta vez: reunimo-nos com 
os empreiteiros nos meses de 
janeiro, fevereiro e março, e até 
chegamos a algumas conclusões 
no que diz respeito aos salários. 
Tínhamos um acordo provisório 
sobre os salários, que levámos 
depois aos membros, e que foi 
rejeitado pelos membros de uma 
ponta à outra da província. E é 

por isso que temos 15 mil mem-
bros em greve agora. O pacote 
salarial não era suficiente para 
as necessidades dos membros 
trabalhadores e respetivas famí-
lias, e isso foi-nos dito alto e 
bom som.

Então, agora, estamos à 
espera para voltar à mesa de 
negociações. Achamos que esse 
é um próximo passo importan-
te. Quando se tem um acordo 
provisório que é apresentado 
aos membros e eles dizem ‘não, 
não vamos aceitar’, há uma 
responsabilidade da adminis-

tração e da nossa parte, líderes 
trabalhistas, de voltar à mesa, 
de resolver as nossas questões 
e de obter um acordo que fun-
cione, que seja votado pelos 
membros com sucesso, para que 
possamos voltar a trabalhar e a 
contribuir com as nossas com-
petências para a economia da 
província de Ontário.

CMC: Quais são os próximos 
passos em termos de expetati-
vas e negociações?

MY: Esse é um bom ponto. 

ANDREIA ANJOS
LJI Reporter 

O presidente do Carpenters’ District Council of Ontario, Mike Yorke, conversou com a jornalista Andreia Anjos
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