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No final da semana passa-
da, reunimos-nos brevemente 
com a base de empregadores e 
sugerimos que estávamos pre-
parados para nos encontrarmos 
no sábado (14), domingo (15), 
segunda (16), terça (17) ou 
quarta-feira (18). Sabemos que 
a administração está reunida 
com outro sindicato na quinta 
e na sexta-feira (dias 19 e 20 de 
maio). Então dissemos, ‘enten-
demos que se vão encontrar 
com eles nesses dias, por isso 
vamos encontrar-nos na segun-
da, terça ou quarta-feira para 
chegarmos a um acordo’.

Infelizmente, a resposta 
deles foi ‘não, vamos encon-
trar-nos no dia 24 de maio, após 
o fim de semana prolongado’. E 
nós acreditamos que isto não é 
uma negociação responsável. 
Dessa forma, não estão a refletir 
ou a respeitar o papel do setor 
da construção na província de 
Ontário. Achamos que somos 
um motor da economia e preci-
samos que os nossos membros 
voltem ao trabalho. E, para fazer 
isso, temos de nos encontrar 
primeiro na mesa de negocia-
ções e chegar a um acordo.

CMC: Isso quer dizer que 
ainda estão à espera de uma 
resposta para esta semana?

MY:  Infelizmente, tudo leva 
a crer que apenas nos vamos 
encontrar no dia 24 de maio. 
Nós oferecemo-nos para nos 
reunirmos mais cedo. Infeliz-
mente, essa oferta não foi aceite 
e os empregadores basicamente 
disseram ‘vemos-nos no dia 24’. 

O setor de construção 
emprega 500 mil pessoas na 
província de Ontário e repre-
senta 7,2% do PIB de Ontário. 
Isso contribui anualmente com 
50 a 60 mil milhões de dólares 
para a economia de Ontário. 
Cada trabalho de construção 
tem um gerador de empregos, 
de 1,1 a 1,7 empregos adicionais, 
seja na fabricação, em serviços, 
no turismo, em gastos do con-
sumidor. Somos uma indús-
tria extremamente importante 
para a província de Ontário e 
acreditamos que é importante 
para nós ter o reconhecimento 
desse valor que trazemos para 
a província e voltar à mesa de 
negociações.

CMC: Por outro lado, no final 
deste mês haverá uma com-
petição amigável, a ‘National 
Apprenticeship Competition 
2022’, dedicada à nova geração 
de carpinteiros. Conte-nos mais 
sobre este evento. 

MY: Ao olharmos para a pró-
xima geração, há também uma 
correlação com o processo de 

negociação coletiva pelo qual 
estamos a passar. Ouvimos os 
nossos membros a dizer que o 
valor da próxima geração de 
aprendizes é a força vital da nos-
sa organização. Nós somos uma 
organização multigeracional: 
temos pessoas mais velhas que 
estão prontas para se reformar; 
temos pessoas de meia-idade 
que têm filhos pequenos, alguns 
com filhos na escola primária e 
outros com filhos na universi-
dade; e temos os mais jovens, 
da Geração Z, que saíram do 
ensino secundário ou da facul-
dade. E reconhecemos o valor 
do programa de aprendizagem 
para uma pessoa de qualquer 
geração e a importância de tor-
nar a construção uma carreira 
viável. Essa foi uma das razões 
pelas quais o acordo provisório 
não foi aceite, não teve valor 
suficiente para os aprendizes de 
carpinteiros. 

Outro aspeto que considera-
mos importante é influenciar a 
nossa próxima geração de uma 
forma positiva. E é isso que 
estamos a fazer com este evento, 
que se realiza em Thunder Bay, 

nos dias 26, 27 e 28 de maio. Os 
melhores dos melhores de todo 
o Canadá estarão reunidos em 
Thunder Bay em cinco discipli-
nas do Carpenters’: ‘drywall’, 
piso, carpintaria, andaimes e 
mecânica industrial. Jovens 
homens e mulheres que estarão 
a construir a nossa economia 
no futuro, a construir as nossas 
comunidades em todo o Cana-
dá, poderão mostrar suas altas 
competências para todos verem.

Além de ser aberto ao públi-
co, este evento é realizado 
durante o ano letivo, por isso 
esperamos que os conselhos 

escolares locais tragam os jovens 
do 8.º, 9.º, 10.º anos para que os 
alunos possam ver os melhores 
aprendizes de todo o Canadá 
em ação. E, então, se tiverem 
interesse ou desejo de seguir 
esta área, seja um jovem rapaz 
ou rapariga, existe essa carreira 
para seguir e no futuro podem 
juntar-se ao sindicato dos car-
pinteiros.

CMC: Este evento é aberto 
ao público, como mencionou. 
Como é que as pessoas podem 
saber mais?

MY: Primeiro, podem pes-
quisar no Google o local do 
evento, que se vai realizar no 
Carpenters’ & Joiners Local 
1669, em Thunder Bay, Ontário 
e lá também terão mais infor-
mações. Para saber mais sobre o 
‘National Apprenticeship Com-
petition 2022’ basta visitar o site 
www.ubcnac.ca, onde estão 
incluídas todas as informações 
que as pessoas precisam caso 
queiram visitar-nos nesses dias 
e ver as várias competências em 
exibição. l
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“Achamos que somos um 
motor da economia e
precisamos que os nossos 
membros voltem ao tra-
balho. E, para isso, temos 
de nos encontrar primeiro 
na mesa de negociações e 
chegar a um acordo”
Mike Yorke, presidente do Carpenters’ 
District Council of Ontario

“Quando se chega ao tra-
balho, muitas vezes, em 
muitas cidades de Ontário, 
há uma taxa de estaciona-
mento 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”
Mike Yorke, presidente do Carpenters’ 
District Council of Ontario

Mike Yorke defende melhores condições para os trabalhadores, referindo a crise de acessibilidade e o custo de vida fora de controlo
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