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Presidente do Simtromet-TO
vai receber troféu SindiFatos

O presidente do Sindicato 
dos Motoristas e Trabalhado-
res em Transportes Rodoviá-
rios e Operadores de Máqui-
nas do Estado do Tocantins 
(Simtromet), Carlos Antônio 
Araújo Alves, será um dos 
agraciados na primeira edição 
do troféu SindiFatos, criado 
para homenagear sindicalis-
tas e entidades representativas 
do movimento. Ele receberá 
a homenagem na categoria 
“melhor presidente”.

Carlos Antônio receberá o 
troféu em evento que será re-
alizado na Câmara Municipal 
de Palmas, capital do Estado 
do Tocantins, entre fevereiro 
e março deste ano. “Faltam 
apenas alguns ajustes de 
agenda para que seja marca-
da a data com o presidente do 
Simtromet”, explica Garoti-
nho, proprietário do SindiFa-
tos e idealizador da honraria.  

Carlos Antônio disse que 
receber a homenagem é 
muito importante, principal-
mente para a categoria que 
ele representa. “O troféu de 
‘melhor presidente’ signifi-
ca que temos feito um bom 
trabalho, com seriedade, ho-
nestidade e transparência”, 
comentou o sindicalista. E 
completou: “Esse troféu dado 
pelo SindiFatos é um incenti-
vo para que possamos conti-
nuar trabalhando mais ainda 
em favor dos benefícios dos 
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nossos trabalhadores”. 

Carlos Antônio comen-
tou ainda que nunca ima-
ginou ganhar um troféu, 
mas agora isso é realidade. 
Em relação ao SindiFatos, o 
presidente comentou que o 
trabalho de quem atua no 
meio tem que ser mostrado, 

porque serve de exemplo e 
também é uma prestação de 
contas aos filiados. 

“O jornal surgiu na hora 
certa. Estamos divulgando 
nossas bandeiras de luta 
não só no Tocantins, mas 
em todo o Brasil”, frisou Car-
los Antônio. 


