
LINHA DIRETALINHA DIRETA
SIMERJ RECEBE COMENDA MÁXIMA 
DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

A Câmara de Vereadores da cida-
de do Rio de Janeiro instituiu o con-
junto de medalhas Pedro Ernesto 
como comenda máxima do município.  
A honraria é concedida a pessoas ou 
instituições que se destacaram na so-
ciedade carioca por sua luta, por seu 
mérito e por suas ações políticas.
O Sindicato dos Metroviários do Rio de 
Janeiro se sente horado por tamanha ho-
menagem que vem reconhecer todo o 
esforço dos metroviários em sua luta 
histórica por um transporte digno e de 
qualidade para toda sociedade carioca.
Durante a cerimonia foram homenage-
ados com Moção de louvor e reconheci-
mento os metroviários Heber Fernandes 
da Silva (Presidente do Simerj); Edgard 
Coelho Vaz (Ex- Presidente e atual Di-
retor do Simerj); Geraldo Candido (Ex-
Senador da República e Ex-Presidente 
do Simerj); Marcelo Dias (Ex-Deputado 
Estadual e Ex-Diretor do Simerj); Paulo 
Sergio S. Fialho (Primeiro presidente 
da Associação Profissional dos Metro-
viários do RJ - APROM), que deu ori-
gem ao Sindicato dos Metroviários do 
Rio de Janeiro. Esta homenagem foi 
prestada pelo reconhecimento da re-
levância da atuação e pela consolida-
ção das conquistas trabalhistas e cons-

trução de uma sociedade democrática.
No discurso de agradecimento pelo re-
cebimento da medalha Pedro Ernesto, o 
presidente do Simerj, Heber Fermandes, 
destacou a luta histórica da categoria e 
a relevante contribuição do Simerj  nos 
dias atuais, que mesmo diante das prati-
cas antissindicais, da alta rotatividade e 
do assédio moral praticado pela empresa 
privada, Metrô Rio não esmoreceu, per-
manecendo firme na luta ampliando e 
conquistando direitos nos Acordos Cole-
tivos, tendo o reconhecimento da catego-
ria com aumento do número de filiados.

O Simerj parabeniza todos 
os metroviários pela história 

de luta e conquistas!

Heber Fernandes, presidente do Simerj
recebendo a medalha Pedro Ernesto 

do Vereador Edson Zanata
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“O SIMERJ, sem dúvida alguma, é merecedor da homenagem que ora propomos lhe 
seja prestada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pela sua atuação e efetiva con-
tribuição para o fortalecimento da democracia, defesa e melhoria dos transportes metro-
viários e na defesa de uma vida digna para os trabalhadores.”  Vereador Edson Zanata

Presidente do Simerj, Heber Fermandes, 
recebe o Diploma das mãos do Vereador Edson Zanata

Conjunto de medalhas Pedro Ernesto

Plenária canta o Hino Nacional no início da  cerimonia 

ORGULHO DE SER METROVIÁRIO


