GREME Informa
O que era apenas um projeto no papel, um
sonho, tornou-se uma realidade para os associados do Greme (Grêmio Recreativo dos
Metroviários de São Paulo). A Colônia de Férias
de Itanhaém deixou as pranchetas de arquitetura e tomou forma, já é uma realidade.
Para ver com os próprios olhos a construção, 49 pessoas (26 metroviários e 23 familiares) estiveram visitando a colônia de férias, dia
10 de dezembro, num evento de pré-lançamento, no qual puderam constatar a evolução e
o final das obras.
Segundo Antão Fernandes de Souza, técnico de manutenção Ana Rosa, a visita foi uma
grata surpresa. “No ínicio não acreditei que as
obras chegariam ao ponto que está hoje. Ainda
não tenho o título, mas pretendo comprar”,
revela. Outro entusiasta com a visita foi Macário
Monteiro Bezerra, que ressaltou o fato de 1.300
pessoas (associados do Greme) terem feito
tudo isso. “Temos que aumentar o número de
associados para ganharmos mais força e obter
outras realizações”, diz. O pensamento geral
dos visitantes pode ser traduzido nas palavras
de Magdalena Regina Martins Ceccato: “O que
vi hoje me impressionou. Está muito superior
às fotos que tinham sido apresentadas”.
Durante o trajeto de São Paulo até Itanhaém,
realizado em dois ônibus, o presidente do Greme, Antonio Neves, apresentou DVD e vídeo,
mostrando as riquezas da cidade litorânea e
todos os atrativos, também enfatizou como
deverá ficar a colônia depois de pronta. É fato
que ainda faltam cerca de R$ 70 mil para a
conclusão das obras, mas o presidente da
entidade demonstra otimismo, visto que o mais
difícil já passou e os apartamentos já estão
prontos e mobiliados.

O gerente do Greme, Maurício Garcia, falou
sobre os desafios enfrentados para a construção da colônia e o esforço daqueles que acreditaram e podem, então, constatar que valeu à
pena.
Durante a exposição feita na própria colônia,
a diretoria do Greme fez questão de frisar
alguns pontos importantes, como é o caso da
prioridade de reservas que o portador do título
patrimonial da colônia tem sobre aqueles que
ainda não o possuem. Além de se tornar um
investimento a longo prazo.

Dentre os diversos agradecimentos, a
diretoria do Greme, fez questão de agradecer
ao Metrô por abrir a possibilidade de divulgação por e-mail e pelo Jornal Mural. Também foi
parabenizado o Sindicato dos Metroviários
pela iniciativa de construção de uma colônia de
férias em Caraguatatuba.
Os visitantes ainda concorreram ao
sorteio de diárias, em hotéis conveniados, passaportes do Hopi
Hari e título patrimonial da
colônia. Foram sorteados:
Aparecido José S. Pinto (As1Carrão), Wanderlei José
Gomes (Oe1- Paraíso), Marco
Antonio de Matos Rodrigues
(Ot1-Itaquera) e Celso Luiz Pero
Gonçalves (OT1-Itaquera).

Que o final do ano
e o Ano Novo sejam
ainda melhores!
A diretoria do Greme e
seus funcionários desejam
a todos os associados e
metroviários em geral um
final de ano repleto de paz
e felicidade. Que o Ano
Novo torne-se
uma fonte de prosperidade
e conquistas!

