NOTA DE ESCLARECIMENTOS

A atual diretoria do SINTECT-GO vem através deste esclarecer as recentes ações envolvendo o Senhor Divino
Alves dos Santos, conhecido como Índio. Este senhor tenta a todo custo descredibilizar a instituição sindical
desde 2008, difamando os trabalhadores que compõe a diretoria e espalhando inverdades em toda a base.
Divino Alves era empregado da ECT, lotado em Goiás, até 07 de abril de 1997, quando o próprio solicitou sua
rescisão contratual à Empresa. Contudo, há alguns anos ele vem tentando voltar para o quadro de
funcionários da ECT, sem sucesso. Por conta disso, sempre que possível, ataca a instituição sindical, a
diretoria e até mesmo seus colaboradores. Ele inclusive já ajuizou nove ações na justiça contra o SINTECT-GO
mas perdeu em todas devido suas falsas alegações, tendo a Justiça reconhecido o trabalho ético feito pelo
Sindicato e o condenado a pagar multa por litigância de má fé equivalente a 2,5% do valor atualizado da causa
e a pagar os honorários advocatícios no valor de R$5000,00 (cinco mil reais) para cada reclamado.
“Ao contrário, entende-se que a conduta da advogada nos autos da RT 0011338-67.2013.5.18.0008,
de trazer a verdade dos fatos à autoridade judicante, sobre os quais tinha conhecimento em
decorrência do seu exercício profissional em prol do SINTECT-GO/TO, mesmo contrariamente
interesse de trabalhador outrora pertencente à categoria do referido Sindicato, revelam apenas o
compromisso com a lealdade e boa-fé processuais” MPT/CCR/NF/Nº 000517.2019.18.000/1.
“...razão pela qual julgam-se improcedentes todos os pedidos obreiros e condena-se o autor a
pagar multa equivalente a 2,5% do valor atualizado da causa para cada reclamado e a pagar os
honorários advocatícios ora arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos
reclamados” RT0011338-67-2013.5.18.0008.

Recentemente, ele tem ido à algumas unidades dizendo que o Processo Eleitoral tem sido feito pelas costas
dos trabalhadores, quando na verdade o SINTECT-GO tem dado ampla divulgação ao mesmo. Todos os
documentos do Processo Eleitoral, como editais, informativos e boletins têm sido publicados no Site e na
página de Facebook da Instituição, e enviados por email e Whatsapp dos filiados, algo que o senhor Divino não
é. Além disso, os documentos também estão fixados na sede do Sindicato. Enfim, todos os métodos previstos
no Estatuto foram cumpridos. A Diretoria desta instituição sindical não tem motivos para esconder o processo
daqueles que são essenciais para o funcionamento do mesmo, os trabalhadores.
Por outro lado, a diretoria colegiada não entende como a SE GO permite que uma pessoa que não faz parte do
quadro de empregados entre nas unidades e paralise as atividades dos trabalhadores para panfletar contra o
Sindicato e contra a ECT. Caso a postura não cesse, o Sindicato irá solicitar investigação da gestão de Brasília,
uma vez que os dirigentes sindicais só conseguem se reunir com os trabalhadores no ambiente de trabalho
pois estão respaldados pelo Acordo Coletivo, mas terceiros tem circulado livremente nas unidades.
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É lamentável ver uma pessoa que já fez parte da categoria tentando manchar o nome do Sindicato junto aos
trabalhadores. Sindicato este que ao longo dos anos tem buscado defender e lutar não só pelos direitos dos
ecetistas, mas da classe trabalhadora. Sindicato que nos últimos anos trouxe inúmeros benefícios, além de
garantir diversas ações para os trabalhadores de Goiás, como ações de indenização por assalto em Banco
Postal, das Diárias (que inclusive vem sendo paga aos trabalhadores), de readequação de jornada de trabalho,
da Consciência Negra, do PCCS95, de Periculosidade para trabalhadores em empilhadeira e para os carteiros,
gratificação de função, entre muitas outras ações individuais, cujo valores já foram passadas para os
beneficiários.
O momento que a classe trabalhadora e que os ecetistas estão vivendo, é um momento de unidade, de buscar
o fortalecimento das instituições sindicais para fazer o enfrentamento contra os vários ataques que a
categoria vem sofrendo. É deplorável ver que este senhor, ao invés de atacar quem está tirando nossos
direitos, ataca as instituições sindicais numa tentativa de desmantelar o movimento sindical e desunir a
categoria, algo que este governo já está fazendo. Infelizmente, ele não tem difamado apenas o SINTECT-GO,
mas os sindicatos de Brasília, Minas Gerais, Pernambuco, entre outros. Fica claro que que seu interesse não é
defender a classe trabalhadora mas fragilizar o aparelho sindical em busca de interesses pessoais e
notoriedade política.
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