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AOS CORAÇÕES E ÀS MENTES DOS METROVIÁRIOS 

O ambiente virtual de um site Rede-Social, com toda visibilidade e divulgação 

que possui; onde os amigos, e também os adversários e inimigos, visitam as 

escondidas; chegam mudos e saem calados; certamente não é o local 

adequado para que o SIMERJ possa apresentar e revelar seu plano de ação 

jurídica acerca do TERCEIRO LEILÃO, que será realizado no PRÓXIMO dia 26 

de maio, numa quinta-feira, a partir das 15horas no auditório da sede em 

Copacabana. 

Companheiras (os), não estamos lidando com qualquer um; existe toda uma 

estrutura montada contra os interesses dos metroviários; dentro e fora da 

empresa; inclusive, alguns metroviários foram coaptados para cumprir papeis 

específicos, alguns de “Judas”, e outros de “facilitadores dissimulados”... 

capachos do poder... que entregam suas almas por um "gratificação qualquer". 

E uma coisa precisa ficar bem clara e não pairar nenhuma dúvida: 

A DE QUE O SIMERJ É NOSSA ÚNICA ARMA!!! 

Ele é o guardião que temos que proteger e manter forte e preparado para 

enfrentar esses, e todos os demais desafios que ainda estão por vir; não 

podemos permitir que duvidas contamine e destrua a NECESSÀRIA 

CONFIANÇA que a entidade que nos UNE e REPRESENTA tem que possuir, 

em momentos como este. 

Também, queremos dizer, que nos preocupamos em não criar nenhuma 

FALSA ESPECTATIVA, e muito menos o clima do "JÁ GANHAMOS". 

Juridicamente falando, ninguém pode prometer garantia de sucesso, desde o 

jurídico do SIMERJ à qualquer outra estrutura jurídica: do mais simples 

escritório de advogacia particular aos Megas-escritórios de advogacia; e muito 

menos que o sucesso venha rápido, que ele seja imediato. 

O que podemos PROMETER E GARANTIR à todas (os) vocês é que NESTA 

GESTÃO DO SIMERJ estamos fazendo tudo o que é possível para que 

possamos alcançar nossos objetivos e metas; pois como sabem, tudo depende 

do todo que nos cerca, desde os advogados da outra parte ao juízo; portanto a 

partir de uma boa causa, JÁ TRANSITADA em JULGADO, LIQUIDADA e na 

EXECUÇÃO, como esta do TIQUETES-92, e só não cometer “ERROS 

INESCUSÁVEIS". 

Traçamos um bom planejamento, e estamos determinados e muito confiantes 

que iremos colher bons frutos do trabalho e da dedicação em tempo integral, 

que estamos fazendo nestes quasi-dois ultimos anos. 

FINALIZANDO PEDIMOS A TODAS (OS) COMPANHEIRAS (OS) O APOIO, 

A COLABORAÇÃO, O AFETO E A NECESSÁRIA CONFIANÇA CRITICA. 


