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PALMAS (GO)
SindiFatos 9

“Será gratificante receber o
troféu das mãos de um juiz”

CONSOLIDAÇÃO – Presidente Carlos Antônio Araújo ressalta a importância do Troféu SindiFatos

O presidente do Sindicato dos 
Motoristas e Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários e Ope-
radores de Máquinas do Estado 
do Tocantins (Simtromet), Carlos 
Antônio Araújo Alves, receberá o 
Troféu SindiFatos na solenidade 
que acontece dia 30 de janeiro de 
2015, às 16h30, na Justiça do Tra-
balho, em Palmas. Nessa entrevis-
ta o sindicalista fala da honra de 
ser destaque mais uma vez no ve-
ículo de comunicação e também 
ressalta a presença do juiz Fran-
cisco Rodrigues Barros no evento, 
como participante do processo 
de reconhecimento daqueles que 
contribuem para melhorar a vida 
do trabalhador. Leia a seguir a en-
trevista concedida pelo presidente 
Carlos Antônio Araújo Alves.

Dia 30 de janeiro, às 
16h30, os presidentes de federa-
ções, de sindicatos e de centrais 
sindicais do Tocantins vão rece-
ber o Troféu SindiFatos. O even-
to acontece na Justiça do Tra-
balho. O juiz doutor Francisco 
vai entregar o troféu de melhor 
presidente ao senhor. Como o se-
nhor recebe essa notícia?

Para mim é gratificante. E é uma 
surpresa muito grande para nossa 
entidade. O trabalho que a gente tem 
feito durante esses anos no sindicato 
não é só meu, é de toda a equipe que 
faz parte da entidade. Então esse tro-
féu me gratifica. Eu agradeço muito a 
Deus por isso. É o segundo que a gente 
está participando. E receber o troféu 
das mãos de um magistrado para mim 
é uma honra muito grande.

A entrega da premiação 
na Justiça do Trabalho faz di-
ferença?

Por isso temos que agradecer mui-
to pelo trabalho consciente que temos 
feito, com honestidade, em equipe. É 
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uma satisfação muito grande estar 
nesse dia, nessa hora, recebendo esse 
troféu. E agora é trabalhar mais ain-
da para que isso aconteça mais e mais 
vezes durante o nosso mandato.

Também terão outros no-
mes importantes do sindicalis-
mo sendo agraciados.

Isso é um ato que você demons-
tra que no Estado do Tocantins 
existem presidentes de sindicatos 
que cuidam do trabalhador com ho-
nestidade. Então isso está demons-
trando que os sindicalistas que vão 
receber o troféu são pessoas honestas 
e que trabalham com seriedade.

O juiz do Trabalho de 
Palmas, doutor Francisco, tem 
como parceiro o jornal Sindi-
Fatos. Como o senhor analisa 
isso?

Com certeza. Isso demonstra que 
o jornal que hoje faz esse trabalho no 
Estado do Tocantins e em outras regi-
ões, é sério. O SindiFatos a gente per-
cebe que não estamos sendo lesados de 
forma alguma. A matéria mostra o 
que realmente acontece no meio sindi-
cal. Então é um jornal que veio para 
ficar por muitos e muitos anos.

O senhor tem algo a dizer 
à presença do juiz no evento de 
entrega do Troféu SindiFatos?

Devo agradecer. Eu como simples 
motorista hoje sou representante da 
categoria de trabalhador do Estado 
do Tocantins estar presente na frente 
de um magistrado, é uma gratificação 
muito grande, é uma honra. Devo dizer 
para ele que estamos aqui para traba-
lhar com honestidade, com seriedade e 
muito obrigado, doutor Francisco.

Esse troféu abre caminhos 
para o sindicato?

Com certeza gera mais responsabi-
lidade. Se estamos recebendo um tro-
féu das mãos de um magistrado é por-
que ele sabe que estamos fazendo um 
trabalho sério, com honestidade, sem 
ter desvio de conduta. Para nós é uma 
gratificação muito grande receber um 
troféu das mãos de um magistrado.

O juiz me disse que lá 
também é sua casa...

Com certeza. Eu agradeço mui-
to. Agradeço de coração pela pala-
vra, pelas portas abertas.

O troféu veio para unir os 
sindicalistas à Justiça do Traba-
lho?

Com certeza. Se o magistrado abre 
as portas para essas pessoas, é porque 
ele sabe que são pessoas de bem, que 
vivem trabalhando em prol de suas ca-
tegorias, e não em prol de empresários. 
Nós estamos trabalhando e isso com 
certeza é uma confiança muito grande 
que ele depositou na gente e que está 
colhendo frutos que deve colher. 

JUIZ FRANCISCO RODRIGUES BARROS ESTÁ 
CONFIRMADO NA ENTREGA DA PREMIAÇÃO

PRESIDENTE CARLOS ANTÔNIO COMEMORA A ESCOLHA FEITA PELO SINDIFATOS


