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O sonho foi realizado.
O princípio do sucesso mora na realização. Sonhar é bom, mas realizar é
muito melhor. Foram anos a fio, um sonho
compartilhado com muitos associados, com
pessoas abnegadas, determinadas em verem pronta a Colônia de Férias de Itanhaém. Muitos desses, nem sempre pensando
no interesse pessoal, mas prioritariamente
no lazer e conforto de sua família; em
proporcionar momentos de descontração,
integração com outros amigos de trabalho,
entre as famílias de cada um, uma verdadeira comunhão.
Enfrentamos muitos problemas, planos
econômicos variados, troca de elenco
nesse time chamado Greme – mas que
teve grandes craques – enfim, desafios que
sempre bateram à nossa porta, porém,
nunca ficaram sem a devida resposta. Ao
longo dessa caminhada também não faltou
esforço pessoal de alguns, daqueles que
depositaram fichas num projeto que tinha
tudo para dar certo e que precisava apenas
do precioso vil metal para se tornar reali-

dade. Contudo, mesmo com as dificuldades
financeiras enfrentadas pelo Greme, agimos
com determinação, motivação e comprometimento para ver realizado aquele sonho
que já não era uno, mas da maioria dos
associados.
Agora no mês de janeiro de 2009, estaremos celebrando a inauguração da Colônia
de Férias de Itanhaém com a certeza do
dever cumprido. Nossas famílias terão um
local agradável, confortável e prazeroso
para passar os finais de semana, férias e períodos de descanso. Em breve, estaremos
fazendo ainda mais, ampliando e melhorando as instalações, porque o que é bom
sempre tem que melhorar!
Associados, metroviários e familiares as
portas da Colônia de Férias de Itanhaém
estão abertas esperando por vocês! Aproveitem e desfrutem dessa conquista que é
de todos nós.
Maurício Garcia,
Gerente Administrativo do Greme
Grêmio dos Metroviários de São Paulo

Palavra dos Presidentes

a colônia de férias está pronta!
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Antonio
Silva das
Neves, presidente do
Greme desde
2005, foi um
dos grandes
incentivadores do projeto de construção da Colônia de
Férias de Itanhaém. Durante esse período,
ele buscou apoiar as iniciativas do gerente
administrativo, Maurício Garcia, para a conclusão da obra. “A maior felicidade é ver o
projeto pronto. É um sentimento de vitória
em sabermos que a colônia está concluída”,
diz eufórico.
Desde a primeira gestão, Antonio Neves
diz que foram muitas as dificuldades enfrentadas por falta de verba, baixa de associados, falta de participação geral. Porém,
também tiveram pessoas que acreditaram
no projeto. “Foi importante persistimos.
Agradeço, em especial, ao Maurício Garcia
que foi a coluna de sustentação da edificação do projeto. Ele fez o trabalho dele
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com muito empenho e responsabilidade”,
ressalta Antonio Neves.
Outro fato que chama a atenção na construção da colônia, segundo o presidente
do Greme, é que todo o material utilizado
foi de primeira; tudo pensando na família
do metroviário. Ainda existe uma parte do
projeto que precisa ser complementada,
mas que será finalizada com toda a certeza,
segundo ele.
Nesse período de gestão do Greme,
Antonio Neves também enfrentou sérios
problemas de saúde que o afastaram do
Gremio por um tempo. No entanto, ele
frisa que a entidade sempre esteve em boas
mãos, sob o gerenciamento de Maurício
Garcia. “Agora só espero ver toda a nossa
comunidade metroviária e nossos familiares, juntos, desfrutando dessa colônia que é
de todos nós!”, finaliza.
Da casa dele para o sonho de Itanhaém
A história do Greme passa por dentro da
casa de Manoel Cândido Pires, o CP. Presidente fundador do então Grot (Grêmio Re-
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creativo dos
Operadores
de Trem),
CP fazia as
reuniões da
entidade
em sua casa
porque não
tinham uma sede. Ele viu a entidade crescer,
se transformar no Greme (ampliando a participação de outros metroviários) e foi um dos
que mais ajudaram na idéia de construção
da colônia. “Valeu a persistência para fazer
a Colônia de Férias de Itanhaém. Tivemos
muitas dificuldades, muitos não acreditaram
e hoje está aí a resposta”, diz CP.
Segundo CP, a colônia é um local que não
atende apenas uma categoria de metroviário, mas todas, pois os preços são acessíveis
às condições de cada um. “Apesar do meu
afastamento por aposentadoria, é motivo de
orgulho ver que tocaram o projeto em frente.
O Maurício Garcia teve um empenho particular em dar conclusão ao projeto. É bom saber
que tudo deu certo no final”, diz CP.
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Comportamento

TRANSPORTANDO PESSOAS
É bem verdade a frase que diz: “O trabalho
dignifica o homem”, mas também é verdade
que sentir-se digno é uma tarefa do homem
(da pessoa). O trabalho traz em si apenas a
possibilidade de, mas sentir-se digno é um
processo que cabe somente à própria pessoa;
se esta não processa o seu trabalho, o seu
esforço, a sua doação, a sua renúncia etc.,
não conseguirá as bênçãos oferecidas pelo
mesmo.
Entendamos bem, o trabalho sempre
enobrece e dignifica a pessoa, mas daí a
pessoa se sentir nobre e dignificada é outro
assunto. Aí necessitamos de estar qualificados
e capacitados para capitalizarmos os frutos de
nosso trabalho, caso contrário, mesmo que
executemos bem nosso trabalho, corremos
um enorme risco de nos identificarmos apenas com a parte “sofrida” do trabalho. Vamos
sentir cansados, num clima de monotonia,
como se a vida estivesse acontecendo lá fora
e nós presos ao trabalho. Sentiremos que
estamos ganhando muito pouco pelo esforço,
que não estamos dando atenção à nossa
família, que não estamos curtindo a pessoa
amada, que não somos tão bons pais, ou
amantes, ou filhos, ou amigos etc.
Porque é essa a cultura em que fomos

criados e em que vivemos, não aprendemos a
nos valorizar, a capitalizar nossos momentos
vividos, somos desde pequenos “ensinados”
a percebermos mais os nossos defeitos, as
nossas faltas, a nos sentirmos culpados ou
alienados da vida. Não nos ensinaram a viver,
aprendemos apenas a sobreviver.
Mas nessa história não tem culpados, cada
um dá o que tem e o que pode, cabe a você
se resignificar, dar um significado original
(personalizado) do que é a vida e o viver.
Como disse o filósofo existencialista, Jean
Paul Sartre “não importa o que a vida fez de
você, mas o que você faz do que a vida fez de
você” Mas para isso temos que nos qualificar
e em seguida nos capacitar a lidarmos com
nossa própria pessoa e nossa própria vida.
Essa é a grande missão que temos, e que a
realidade lá fora está totalmente disponível
para eu viver a vida da melhor forma possível.
Estamos aqui confabulando, sobre evolução
da consciência, que é a maior missão que
viemos desenvolver aqui na Terra. Evoluirmos
nossa forma de perceber a si mesmo e ao
mundo lá fora. Sem isso caro leitor, caímos
numa frase dita a mais de 2000 anos atrás
pelo filósofo Platão: “Uma vida que não pas-

samos em reflexão,
não vale a pena ser
vivida”.
Transportar
pessoas, ou permitir
um agradável e
seguro transporte,
em pouco difere de
Ralph Buganeme
transportar idéias,
conhecimentos,
Paz Luz e Prosperidade
paz, amor, ou trans- www.mudancaspessoais.com
portar para níveis
mais elevados de consciência. Tudo está na
mesma ordem, apenas com sintonia diferenciada, tudo é transporte, da qual somos todos
mediadores. E para sermos bons mediadores,
“transportadores” basta que alimentemos
nossa intenção e nossa ação, em fazermos o
melhor, para si mesmo, para o outro e para
a vida em geral. Quando desenvolvemos a
intenção, as situações aparecem e a ação
pertinente se apresenta.
Ao transportar pessoas ou possibilitar um
transporte agradável, não se esqueça de, através desse trabalho, transportar a si mesmo
para um nível mais elevado de consciência, de
dignidade de nobreza.

Esportes

Greme é vice-campeão
O time de futebol veterano do Greme
sagrou-se vice-campeão do V Campeonato
de Futebol de Campo Veterano do Sindicato dos Securitários. O torneio transcorreu
em forma de pontos corridos, turno e
returno, com as duas melhores equipes
pontuadas de cada chave se classificando
para a fase final.
A final terminou na disputa de pênaltis
com o placar de 4 a 2 para o adversário.
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A campanha
do Greme foi
exemplar: 13
jogos, 10 vitórias, 2 empates e
apenas a derrota
da final. O time
recebeu apoio da
BMS Corretora
de Seguros.
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Capa

20 anos de
história de quem
faz história
A história do Grêmio Recreativo dos
Metroviários de São Paulo é um painel
fotográfico cheio de grandes batalhas.
Tudo começou em 3 de fevereiro de 1988,
quando um grupo de pessoas lutava para
criar uma associação que traduzisse as necessidades de lazer e integração de alguns
dos profissionais do Metrô. Foi então que
surgiu o Grot – Grêmio Recreativo dos
Operadores de Trem, o qual ampliou o
leque de participação de outros profissionais do Metrô, culminando na criação do
Greme – Grêmio Recreativo dos Metroviários de São Paulo.
O princípio foi duro. Sem uma sede,
as reuniões aconteciam na residência de
Manoel Cândido Pires, conhecido CP. Em
1988, as ações da entidade foram paralisadas devido ao número de demissões que
ocorreram no Metrô, atingindo inclusive
a diretoria do então Grot. Os trabalhos
foram reiniciados no período de 89 a 90.
CP, que havia sido sucedido na presidência
por Célio, retomou o posto e permaneceu
no cargo até 1992. Foi em sua gestão que o
Grot comprou um terreno para a construção da Colônia de Férias, a primeira linha
telefônica e alugou um espaço para a sede.
As novas eleições para a presidência da
entidade trouxeram Maurício Garcia como
novidade, com propostas renovadoras.
Uma delas foi de ampliar a participação de
outros grupos funcionais do Metrô, além
dos operadores de trem. Assim, o Grot
passou a se denominar Greme, tendo sua
sede instalada na rua Serra de Bocaina, no



Belém. Foram mudanças estruturais, maior
dinâmica no atendimento
aos associados, criação de
planos de convênios e o projeto de criação
da Colônia de Férias de Itanhaém, uma
cooperativa de abastecimento e um centro
social.
O Greme cresceu em estrutura, projetos
e número de associados. Os benefícios
proporcionados pelos vários convênios
deram maior poder de compra aos metroviários sob custos reduzidos. A entidade passou a ser toda informatizada para
melhor atender aos associados, facilitando
o acesso a informações e ampliando o
leque de propostas e melhorias. A implantação de um jornal periódico ampliou o
canal de comunicação entre a entidade e os
associados, levando mais informações não
só para os metroviários, mas também para
os familiares.
A Colônia de Férias de Itanhaém está
pronta!
O projeto da Colônia de Férias de Itanhaém ganhou corpo com base no sonho e
na vontade de ver o projeto realizado. Os
esforços diários muitas vezes esbarravam
na opinião e comentários de alguns que
diziam que o projeto não iria vingar. No
entanto, a força daqueles que acreditaram
foi suficiente para enfrentar as dificuldades,
vencer desafios e superar barreiras de
todos os tipos.
Desde a gestão de CP, passando por
Maurício Garcia (hoje gerente
administrativo do Greme) e
chegando ao atual presidente
Antonio Neves, os problemas teimavam em se repetir
e postergar a construção da
colônia. Foram diversos planos
econômicos, mudanças de
moeda, dificuldade em se fazer
um caixa permanente, alteração no número de associados
e o apoio único e exclusivo dos
associados.

Foi preciso determinação e ousadia.
Como foi o caso do lançamento dos títulos
patrimoniais da colônia de férias, que dá
uma condição especial para cada comprador, estabelecendo um caráter de investimento, visto que o portador do título
poderá vendê-lo a qualquer momento ou
então desfrutar do lazer permanentemente
mesmo saindo do Metrô. Era, enfim, uma
garantia para que as pessoas que se envolvessem no projeto de construção da colônia pudessem também ter respaldo futuro
sobre o investimento então realizado.
Hoje o sonho é realidade. A Colônia
de Férias de Itanhaém está pronta. Com
uma infra-estrutura de primeira, feita com
materiais de qualidade, permitindo maior
conforto e lazer para os associados e
familiares. As reservas poderão ser feitas
através do telefone: 2092-7921. Aproveite
e bom divertimento!
Acomodação e conforto
para metroviários e familiares
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Inauguração:
24 de janeiro de 2009!
Cumprindo o que o Greme
prometeu ao longo da construção
da colônia: 24, 25, 31/01 e 01/02,
as diárias desses dias serão sorteadas aos sócios possuidores de
títulos. Nos demais períodos, as
reservas serão feitas no Greme.
Visita para inauguração: reserva
com antecedência até 08/01/2009.
Telefone: 11 2092-7921
E-mail: reserva@greme.com.br
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Turismo
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Pontos turísticos
e lugares pitorescos
de Itanhaém
Conheça a história e os pontos turísticos
de Itanhaém.
Cidade fundada em 22 de abril de 1532,
Itanhaém é um marco histórico no processo de colonização do litoral paulista.
A cidade completará 477 anos e mantém
sua história preservada em casas, igrejas e
monumentos espalhados pela região.
As catorze praias ao longo dos 27 quilômetros de costa dão a idéia da beleza e esplendor natural da região. O Rio Itanhaém,
Rio Branco e Rio Preto fazem do turismo
fluvial mais uma atração para os visitantes.
Para quem deseja se aventurar ainda

mais, as ilhas Queimada Pequena,
Queimada Grande, Das Cabras
e Lage N.S. da Conceição são
visualmente cartões postais que
merecem ser vistos de perto.
Os pescadores de plantão
também encontram aconchego
nas águas dos rios e nos próprios
costões das praias, que propiciam facilidade para a prática
de pesca. Os visitantes ainda
contam com passeios de escuna,
com saída da alameda Emídio de
Souza, próximo ao Iate Clube de
Itanhaém.
Igraja Matriz de Sant’ana
Localizada no centro da cidade,
construída em 1761 toda em estilo
colonial. Abriga a imagem de nossa
senhora trazida de Portugal no século XVI que sofreu atos de vandalismo e foi restaurada recentemente.
Rio Itanhaém
Atravessa a cidade proporcionando esportes náuticos como a
natação, jet-ski, lanchas e barcos.
No verão, está a disposição dos
turistas as embarcações conhecidas
como banana-boat.
Casa da Câmara e Cadeia
Construída em 1829 possuí dois
andares, tendo no térreo duas celas
com paredes de 50cm de espessura
e grades de ferro. Foi cadeia, câmara municipal, biblioteca pública, secretaria de esportes e turismo. Hoje
o local é uma espécie de museu
com fotos da cidade e documentos
históricos, além de guias turísticos.
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Morro da Sapucaitava
Entre a Praia dos Pescadores e o Rio
Itanhaém, possuí uma trilha que corta a
floresta nele contida e dá acesso a uma das
mais belas vistas do mar: uma pedra plana
na ponta do morro, a 20 metros de altura,
permite aos visitantes sentir o ar fresco
do mar numa profunda integração com a
natureza.
Na temporada, guias turísticos acompanham os visitantes pelas trilhas.
Convento de nossa Sra. da Conceição
Localizado no alto do morro do Itaguassú, construído em 1564, sendo uma das
primeiras igrejas do Brasil, hoje transformado em museu.
Gruta de Nossa Sra. de Lurde
Gruta na encosta do morro que fica entre
a praia do Cibratel e a Praia do Sonho. Possuí inúmeras imagens de santos. Freqüentemente são realizadas missas no local.
Morro do Paranambuco
Localizado entre a praia do Cibratel e
a Praia do Sonho, possuí trilhas e oferece
uma bela vista da cidade e do mar. No alto
do morro, existe uma pedra que se assemelha a um rosto de mulher nos moldes
egípcios, conhecida pelos moradores como
a Pedra da Esfinge.
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