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DE SUSPEICÃO
REVOLTA SINDICATO
CLIMA
NC

Organismo liderado por
Joaquim Evangelista
critica situações
de assédio no trabalho
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CLÁUDIA MARQUES

El O Sindicato dos Jogadores
mostrou ontem a indignação perante o "clima indiscriminado de
suspeição sobre a conduta profissional dos futebolistas" no nosso
pais, que considera ter atingido
um nível "inaceitável" e que promove o julgamento dos atletas "na
praça pública". O organismo lide radopor Joaquim Evangelista denuncia mesmo a existência de situações em que estas suspeitas tiveram consequências diretas para
estes profissionais, nomeadamente o "afastamento do plantei e
outras práticas que configuram
assédio no trabalho".
"Apesar de existirem meios
adequados para queos clubes e os
seus dirigentes possam assacar
responsabilidades aos jogadores,
ou deixar ajustiça funcionar regularmente, tem-se preferido mediatizar os casos, com as consequências negativas, em particular
para o jogador e, em geral, para o
futebol", refere ainda o comunicado do Sindicato, que aponta "a
cultura desportiva instalada e o
comportamento de alguns dirigentes" como potenciadores destas situações.
Face a estes acontecimentos, o
Sindicato revelaque tem sido contactado por atletas de vários escalões competitivos "ponderando

ATENTO. Evangelista agastado com as suspeições

O SINDICATO ADMITE
UMA TOMADA DE POSIÇÃO
SE CONTINUAREM A ACONTECER
ESTE TIPO DE SITUAÇÕES

uma tomada deposição conjunta,
caso se continuem a verificar episódios desta natureza". No entanto, está afastada a possibilidade de
uma greve. "Se o Governo, a Liga,
os dirigentes, os árbitros, não resolveram o problema, não peçam
aos jogadores para o fazer", afirmou Evangelista aRecord.

"Os jogadores têm sentido de
responsabilidade e atuarão
quando e como acharem conveniente e adequado", observou o líder sindical.
O que Evangelista faz questão de
sublinhar é que os jogadores "não
querem ser arrastados para o lamaçal" e lança um apelo para que
haja "diálogo social" e um "maior
respeito pelos protagonistas" . Recorde-se que amais recente denúncia atingiu o guarda-redes do
Boavista, Vagner e no início do
mês outra queixa tinha sido apre sentada contra Kléber. O

