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Alegria foi o ponto alto do evento.
Um dia de muita empolgação na Confrater-
nização da Pesada de 2014 que aconteceu 
no dia 20 de outubro no Terreirão do Samba.

Trabalhadores e seus familiares se alegraram 
com espetáculos musicais e com uma chuva 
de prêmios naquela manhã. Este evento 
coroa mais um ano de muitas lutas e 
conquistas, e consolidou mais uma vez a 
união do Sitraicp com seus Trabalhadores 
da Pesada.

“ Agradeço a todos os trabalhadores que 
estiveram presentes em nosso evento curtin-
do o feriadão dos trabalhadores da pesada. 
Lembrando que a nossa luta é incessante. 
Destacando a importância da unidade entre 
os trabalhadores e seu sindicato. 
Esta unidade demonstrada pelo compan-
heiros tem dado a categoria possibilidades 
de um futuro melhor com melhores salários 
e condições de trabalho.” 

Presidente
Nilson Duarte Costa

2001/2015 - 14 ANOS DE LUTAS E CONQUISTAS!

AGRADECIMENTOS



PRêMIOS
Assim começou o nosso sorteio com 3 carros 0km, 

15 motos, uma infinidade de eletrodomésticos e eletrônicos e 
mais 10 cheques no valor de R$3.000,00 (Três mil reais) 

fizeram a alegria dos associados.
Houve tensão e felicidade a cada prêmio sorteado. 

Seguindo sempre a premissa da organização
 ao sortear primeiro os carros para que todos tivessem iguais 

chances de concorrerem aos prêmios principais.  



JUNTOS SOMOS 
MAIS fORTES!
Com a força de nossos companheiros e o conjunto de 
nossos ideais temos alcançado grande êxito.
Melhores salários, assistência trabalhista, médica, 
odontológica e jurídica são apenas algumas de nossas 
conquistas.

“O sujeito é 
forte enquanto 
acredita e 
sustenta idéias 
fortes.”
Sigmund Freud





Em um ato ecumênico tivemos um momento de fé 
onde juntos com todos os companheiros podemos 
agradecer a Deus todas as bênçãos e pedir um dia 
com muita paz para todos os presentes.

PEDIDO DE PAZ



O Grupo Batuque do Samba animou 
de vez a manhã na Confraternização 

da Pesada.
O puxador de samba com sua 
bateria nota dez agitou toda a 

categoria, com um repertório variado 
uniu no mesmo palco associados e 

sua diretoria sindical com 
brincadeiras e muito 

samba no pé.

Mas foi a quebradeira das passistas 
que definitivamente pôs no rosto 

da rapaziada um sorriso que 
não se apagou.

O companheiro Genival é a 
verdadeira prova disto.

Teve um momento todo especial no 
palco onde como prêmio teve o 
privilégio de dançar ora com três 

passistas ora com o “negão do surdo” 
arrancando gargalhadas de toda 

Família da Pesada.

ALEGRIA GERAL!







O primeiro número sorteado pelo presidente Nilson Duarte 
estava com o sortudo Valdir de Oliveira da empresa 
Transolímpica que ganhou um Pálio Fire Flex 1.0 
vermelho 0km 4 portas.

“ Estou muito emocionado porque tinha sentido no meu 
coração que o Senhor iria me dar um carro hoje. 
E foi logo o primeiro.
Agradeço ao Senhor dos exércitos por isso tudo!”
Valdir de Oliveira

PRIMEIRO 
CONTEMPLADO



O pintor Reginaldo da Mata 
da empresa Ikix Bix recebeu das mãos 

do Tesoureiro Oswaldo Pimentel o 
Pálio preto e extravasou:

“É uma emoção imensa! 
Eu vim escondido da mulher,

falei que iria trabalhar. 
Mas, ela vai gostar.

Valeu a pena esta mentira, ganhei um 
carro pra nossa felicidade.”

Reginaldo da Mota

O Secretário Geral Paulo César 
entregou o terceiro carro para 

o companheiro Ivanildo Santos da 
empresa Consórcio Porto Rio.

“Estou muito feliz de ter ganhado este 
carro aqui na festa do Sindicato da 

Pesada. Quase que eu desmaiei
de tanta felicidade!

Só tenho a agradecer a Deus e a todos 
que me ajudaram e

conseguiram pra mim o emprego na obra 
do Museu do Amanhã”

Ivanildo Santos



Foram 15 os sortudos que ganharam as 
motos nesta Confraternização.
Dentre estes estão dois: 
Helio Nascimento Silva (Consórcio Porto 
Rio) e Antônio de Oliveira (Metrô da N. S. 
da Paz)

O companheiro Antônio por sua vez alega 
ser de uma família pé quente. 

“É um grande prazer ganhar esta moto,
a sorte é de família, meu irmão 
ganhou a primeira moto na Confraterni-
zação do Maracanãzinho. Estou muito feliz 
em permanecer no Sindicato. 
Agora é só alegria! “
Antônio de Oliveira

A PREMIAÇÃO 
NÃO PARA!





DIRETORIA – EfETIVOS
Presidente: Nilson Duarte Costa
Scr. Geral: Paulo César Monico
Tesoureiro: Oswaldo Pimentel

DIRETORIA – SUPLENTES
Manoel Soares Filho
Paulo César Lima Gomes

CONSELHO fISCAL – EfETIVOS
José Gonçalo da Silva
Marcelo Cruz de Oliveira
Hortêncio Amâncio Teixeira

CONSELHO fISCAL – SUPLENTES
Alexandre da Silva Rufino
Erinaldo Pedro Soares
Wilton do Nascimento Ribeiro

CONS. DE REPRES. À fEDERAÇÃO – EfETIVOS
William Antunes de Siqueira
Sérgio Luiz Silva da Fonseca

CONS. DE REPRES. À fEDERAÇÃO – SUPLENTES
Nilson Duarte Costa
Wagner Antunes de Siqueira

CONS. DE REPRES. À CONfEDERAÇÃO – EfETIVOS
Romildo Vieira da Silva
Carlos Alberto de Souza

CONS. DE REPRES. À CONfEDERAÇÃO – SUPLENTES
Oswaldo Pimentel
Marcelo da Silva Mendes de Souza
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“ É motivo de muito orgulho termos um dirigente sindical 
como o Nilson Duarte, que além de atuar no campo da defesa 
dos interesses dos trabalhadores, também sabe oferecer uma 

contrapartida importante que é o lazer como um momento 
de reconhecimento pela luta e dedicação 

destes trabalhadores em nosso estado.
Esta festa gerada pelo SITRAICP traz aos companheiros uma 

oportunidade única, através de sorteios de prêmios 
valiosos com quantidades que eu nunca vi em outros lugares.

Aqui agente participa da festa e ainda sai 
aprendendo com Nilson e com os companheiros da diretoria.”   

Secretário Geral Nacional da UGT
Canindé Pegado

“É de fato uma belíssima festa! 
Uma grande conquista do SITRAICP.

Acho que outros sindicatos deveriam estar aqui para aprender, 
assim como aos poucos tenho aprendido com 

o companheiro e amigo Nilson. 
Toda diretoria está de parabéns.

Eu já acompanhei as festas anteriores e o 
comentário é que a de hoje está cem por cento mais um.”

Presidente Sind Alfaiates e Costureiras
José da Silva Matos - Zé Baiano

“Os companheiros Nilson Duarte, Oswaldo Pimentel 
e toda a sua diretoria estão de parabéns. 

Foi uma festa muita bacana,
com sorteios de carros, motos, geladeiras, tvs e 

muitos outros prêmios... 
Seria muito bom se pudessemos realizar 

uma festa desta em São Paulo!”

Secretário de Finanças da FENATRACOP
Arlindo da Silva

PARCEIROS SINDICAIS



O FUTURO É AGORA.
SITRAICP - 14 ANOS DE LUTAS E CONQUISTAS.

LUTAR SEMPRE, ESMORECER NUNCA!
NOSSA UNIÃO E O TRABALHO SÃO O QUE 

NOS FORTALECE.

financeiro@sitraicp.com.br
www.sitraicp.com.br
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