VITÓRIA FORMALIZOU DESPEDIMENTO
COLECTIVO DOS TRABALHADORES DO BINGO
A Direcção do Vitória de Guimarães formalizou a intenção de promover o despedimento
colectivo dos actuais 16 trabalhadores da sala de bingo, ao enviar uma carta a cada um
deles a informar que é sua intenção promover o despedimento de todos no prazo de 3
meses.
Recorde-se que a Direcção do Vitória tinha comunicado no dia 20 de Abril que encerraria
a sala no dia 1 de Maio, o que não veio a acontecer, designadamente porque os
trabalhadores se opuseram e porque não tinham sido cumpridos os formalismos legais.
Agora, a Direcção do Vitória parece querer cumprir os formalismos legais, mas não
sabemos se o Secretário de Estado do Turismo já autorizou ou não o encerramento da
sala de jogo do Bingo do Vitória concessionada a esta instituição até 2013 e se o Vitória
solicitou tal autorização.
Esta decisão do Vitória já era esperada, embora o Presidente, enquanto candidato às
eleições, tenha declarado que iria levar o bingo para o Estádio ou fazer obras de
beneficiação.
O que parece claro é que a Direcção do Vitória se mostra incompetente ou desinteressada
em gerir as actividades do clube.
A sala de jogo do bingo do Vitória é rentável se for encarada como negócio e se se
apostar na mesma. O que levou a esta situação foi a falta de investimento na sala
necessário há muitos anos. O clube aproveitou-se dos fabulosos lucros que obteve na
exploração do jogo do bingo, quando era necessário fazer obras não fez e deixou
degradar a sala a um ponto inaceitável.
Se o Vitoria não investir na equipa de futebol, não contratar bons jogadores, também o
clube descerá de divisão. O mesmo se passa com qualquer negócio, incluindo o jogo do
bingo, se não se investe, se não se promove, a afluência dos jogadores cai.
Agora seguir-se-á obrigatoriamente um período de negociação e o Sindicato vai continuar
a opor-se ao encerramento da sala de jogo do bingo e ao despedimento colectivo destes
trabalhadores.
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