DIRECÇÃO DO S. C. DE BRAGA
ABANDONOU O BINGO
A sala de jogo do Bingo concessionada ao S. C. Braga tem vindo a baixar sucessivamente
a ocupação.
A situação é tanto mais incompreensível quando a sala de Bingo do Braga tem o maior
prémio acumulado a nível nacional de mais de 80.000 euros.
A Direcção do Braga desinteressou-se do negócio e deixou degradar as instalações ao
ponto de hoje não oferecerem condições mínimas de funcionamento.
Por outro lado, os trabalhadores não têm aumentos salariais há dois anos e a sala corre o
risco de encerrar e, em consequência, serem postos em causa mais de 20 postos de
trabalho.
Há cerca de um ano e meio que decorrem negociações mas o clube não acta nem
desacata.
A Direcção do Braga acha difícil recuperar a receita da sala do Bingo mas o Sindicato não
se conforma com esta apatia do Braga e dá como exemplo a sala do Bingo do Salgueiros
que tinha uma receita de 120.000 euros em Outubro, teve em Fevereiro 800.000 mil e
este mês deve ultrapassar um milhão de euros.
Há cerca de um ano e meio que decorrem negociações. O Sindicato tem reclamado
medidas para viabilizar a sala, designadamente:
 Nova decoração interior, melhoria das condições de higiene, nova instalação luminosa
no exterior, instalação de um ecrã gigante de TV no interior para passar jogos de
futebol e outros espectáculos, promoção do prémio do acumulado no exterior da sala,
nas viaturas do clube, no estádio, no jornal, nos demais órgãos de comunicação social,
promoções especiais no decorrer das festa da cidade, dia da Mulher, dia da Juventude,
comemoração do aniversário do Bingo, promoção do dia semanal, novos produtos de
bar, redução e ofertas no serviço do bar, espectáculos nos intervalos de jogadas,
substituição da máquina por trabalhadores a cantar as bolas, etc., etc., etc..
Contudo, a Direcção do Braga não acta nem desata.
Assim, uma sala que poderia ter uma receita de 500.000 euros mensais se funcionasse
todos os dias à tarde e à noite tem apenas uma receita mensal de 120.000 euros.
Recorde-se que quando há 6 anos a sala mudou de local (por muita pressão do Sindicato)
criou-se uma grande expectativa, e com razão. Durante três anos a sala funcionou muito
bem e deu muito lucro ao clube.
Por isso, o Sindicato não pode deixar de denunciar publicamente a situação e exigir
medidas que viabilizem a sala, garantam os postos de trabalho e uma actualização justa
dos salários dos trabalhadores.
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