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HABILITAÇÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES 
AMPLIA CONQUISTAS  

Leia também:FIQUE LIGADO:
DIA 11/06/2014 A AME-SPM IRÁ 
REALIZAR O PRÓXIMO SORTEIO!
SERÃO SORTEADOS 
OS PREMIOS 
DE HABITAÇÃO E DO CURSO 
PROFISSIONALIZANTE

AME-SPM
HÁ  MAIS DE 6 ANOS 
REALIZANDO SONHOS, NA BUSCA POR 
INCLUSÃO E IGUALDADE SOCIAL

Associe-se!

A AME-SPM, como todos sabem, participou no ano 
passado do processo de habilitação de entidades 

habitacionais junto ao Ministério das Cidades, órgão gestor 
das políticas nacionais de habitação do Governo Federal, em 
especial do Programa Minha Casa Minha Vida.

Leia mais na página 2

ENTREGA DOS PRÊMIOS DO SORTEIO 

DO DIA 15/03/2014

NOVA SEDE PRÓPRIA DA AME-SPM
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AGRADECIMENTO PELOS VOTOS DA 
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ACOMPANHE A AME-SPM PELAS

REDES SOCIAIS
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EQUIPE FEMININA DA DR/SPM ESTÁ EM 1º 

LUGAR NO CAMPEONATO NACIONAL DE FUTSAL
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        ACESSE NOSSO SITE: www.ame-spm.org.br       CURTA NOSSA PÁGINA: www.facebook.com/AMESPM
  Nos acompanhe nas redes:
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HABILITAÇÃO DA AME-SPM NO MINISTÉRIO 
DAS CIDADES AMPLIA CONQUISTAS
A AME-SPM, como todos sabem, participou no ano passado do processo de 
habilitação de entidades habitacionais junto ao Ministério das Cidades, órgão 
gestor das políticas nacionais de habitação do Governo Federal, em especial do 
Programa Minha Casa Minha Vida.

Para que esta esta 
habilitação fosse possível, 
a AME-SPM teve que 
cumprir um conjunto 
de rigorosas exigências, 
que visavam comprovar 
capacidade e experiência 
no desenvolvimento de 
projetos habitacionais 
pela entidade.

A portaria 107, de 26 
de fevereiro de 2013 do 
Ministério das 

Cidades, estabelecia as 
regras para habilitação das 
entidades habitacionais em 
quatro diferentes níveis 
de habilitação, que variavam 
de 50 a 1.000 unidades 
habitacionais construídas 
simultaneamente. A 
AME-SPM foi 
habilitada no 
3º nível, ou 
seja, está 
apta a 

construir 500 unidades 
habitacionais para seus 
associados, que possuam 
renda de até R$ 1,600,00 
reais por mês, por meio 
do Programa Minha Casa 
Minha Vida – Entidades, 

do Governo Federal, 
com recursos do Fundo 
de Desenvolvimento 

Social  (FDS).    
Para  os 
associados 
c o m 
r e n d a 

superior a R$ 1,600,00, 
a  A M E - S P M  es t á 
habilitada para desen-
volver projetos através 
do Programa Carta de 
Crédito Associativo, que 
utiliza recursos do FGTS, 
o qual possibilita, mediante a 
organização coletiva, uma 
redução considerável no 
valor do imóvel.

Neste sentido, a AME 
organizou uma agenda de 
reuniões com os poderes 
públicos municipal, estadual 

e federal, além de 

instituições financeiras à 
fim de consolidar alternativas 
reais de projetos habitacionais 
pa ra  seus  associados, 
sempre visando a inclusão 
e igualdade social.

Aguarde maiores 
informações, logo 
estaremos lançando 
o primeiro projeto 
habitacional 

AOS LUTADORES QUE AJUDARAM EM NOSSA VITÓRIA !!!
CAROS (AS) AMIGOS (AS) DA AME-SPM:

Os nossos cinco valorosos 
companheiros (as) eleitos (as) 
pelo MUHAB terão o papel de 
representar todas as entidades 
dentro do CMH. Passada essa 
batalha, temos o desafio de 
ampliar ainda mais nossa articu-
lação, a partir dos apoios que 
tivemos, mantendo nossa 
unidade de ação.

Q U E R E M O S  A G R A D E C E R  A  TO D O S  O S  S Ó C I O S , 
E N T I D A D E S ,  MOVIMENTOS E ASSOCIAÇÕES QUE 

SE SOMARAM NA VITORIOSA 
CAMPANHA DA CHAPA 
“DEMOCRACIA E LUTA – 505”

Também agradecemos a todas 
as 16 entidades que compuseram junto 
à  AME-SPM  a Chapa com seus 
Titulares e Suplentes, fizemos uma 
grande Campanha, superando to-
das as dificuldades.

Fazendo com que o MUHAB 
(Movimentos Unidos Pela Habição) 
conseguisse, em uma única 
articulação feita em menos de 

um ano, reunir um conjunto de movimentos que acreditaram numa 
proposta democrática e que nos levou a uma grande vitória, ao 
elegermos 1/3 (um terço) do Conselho Municipal de Habitação da 
Cidade de São Paulo.
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FOTOS DA ENTREGA DOS PRÊMIOS DE HABITAÇÃO E DA BOLSA 
DE ESTUDOS AOS SORTEADOS DO DIA 15/03/2014

Contemplado 
Habitação

FIQUE LIGADO:
DIA 11/06/2014 A AME-SPM IRÁ REALIZAR O PRÓXIMO SORTEIO
SERÃO SORTEADOS OS PRÊMIOS 
DE HABITAÇÃO E DO CURSO PROFISSIONALIZANTE

SE VOCÊ AINDA NÃO É SÓCIO,NÃO PERCA TEMPO!!!!
ENTRE EM CONTATO CONOSCO E ASSOCIE-SE !!!
Tel. (11) 3672-5648 / (11) 3313-1593  ou pelo E-mail: contato@ame-spm.org.br

Melissa - Diretora do Conselho Deliberativo da AME-SPM
SEU ESPAÇO

Informamos a você, trabalhador(a) ecetista que desenvolve ou participa algum tipo de projeto social, esportivo, etc...

Que entre em contato conosco pelo e-mail ame_spm@yahoo.com.br e nos envie suas fotos e uma breve 
descrição da atividade que você realiza para que possamos publicar em nossos veículos de comunicação 
e divulgar o seu trabalho! Participe!!!

Realizou-se na DR/MG (Minas Gerais), no período de 1 a 4 de Maio de 2014 uma das 4 fases classificatórias do Campeonato 
Nacional de Futsal dos Correios nas categorias masculino e feminino, com as participações das administrações das DRs 
ACR (Agência Central), AP (Amapá), CE (Ceará), PB (Paraíba), SC (Santa Catarina) e SPM (São Paulo Metropolitana). A 
equipe feminina da DR/SPM venceu todos os jogos (16x3 contra PB - 6x1 contra AC Central - 10x0 contra o CE), classificando-se 
em 1º lugar com saldo de 28 gols, e a equipe masculina empatou em pontos com as primeiras colocadas, e ficou em 3º 
lugar no saldo de gols.

A DR/CE ficou em 1º lugar no masculino, e a DR/SC garantiu o 2º lugar, também no masculino.
A Ecetista Natacha, do CTCI/SP foi a artilheira da competição com 14 gols, e a Ecetista Melissa, que faz parte do Conselho Delibetrativo 
da AME-SPM, que é lotada no CTE Vila Maria/Turno 3 foi eleita a “atleta integração” do evento.
Conforme o regulamento da competição, somente as duas primeiras equipes de cada modalidade participarão da fase final, que 
acontecerá em Agosto na DR/PR (Paraná).

A equipe feminina da DR/SPM está em 1º lugar 
no Campeonato Nacional de Futsal

EVARISTO ALVES DE OLIVEIRA

DO CDD VILA GUSTAVO
Contemplada
Curso Profissionalizante

MARIA DO CARMO DOS SANTOS

DO CTCI/GINOP
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NOVA SEDE PRÓPRIA DA AME-SPM É IDEAL PARA 
A NOVA DEMANDA QUE VIRÁ COM OS PROJETOS 
HABITACIONAIS
A nova sede da AME-SPM, além de ser própria (ou seja, acaba com o gasto mensal do aluguel que era 
pago na sede antiga), também é mais ampla, ideal para a nova demanda que virá com os projetos 
habitacionais que a AME-SPM irá iniciar a partir de agora, devido à organização e o trabalho que 
possibilitou seu cadastro no Ministério das Cidades.

É importante salientar que a diretoria, pensando em facilitar 
esta mudança da sede, escolheu uma sala maior, que fica 
no mesmo prédio da sede anterior, ou seja, mudando apenas 
o andar e a sala.

Sendo assim, informamos que o novo endereço 
da AME-SPM agora é na Rua Brigadeiro Tobias, 
nº 118 / 22º andar, salas 11 e 13.

EXPEDIENTE: AME-SPM
Associação Pró-moradia e Educação dos Funcionários e Aposentados dos Correios

Tiragem: 5.000 Exemplares

AME-SPM FAZ REFORMA EM SEU SITE E AGORA VOCÊ PODE ACOMPANHAR SEUS 

INFORMES TAMBÉM PELAS REDES SOCIAIS
A internet é, sem dúvida, a maior revolução da história no mundo 

da informação, e quem já participa da rede mundial de computadores 
tem percebido que esta revolução da informação está longe de ter-
minar, e  muito mais ainda está por vir, uma vez que milhares de 
novidades estão disponíveis diariamente na web, onde nos dias de 
hoje, é possível para qualquer pessoa no mundo encontrar todo tipo 
de coisa, é apenas uma questão de paciência e atenção.

Pensando nisso, a AME-SPM também “revolucionou” sua forma 
de passar informação, mas ainda preserva a informação impressa por 
meio de seu informativo, onde os trabalhadores que não participam da 
rede podem se informar.

Informamos que a nosso mecanismo de comunicar os  trabalhadores 
pela rede passou por mudanças extremas, como pode ser visto simplesmente 
por este novo site, que possui muitos novos recursos, possibilitando 
uma interatividade muito mais rápida entre o associado e a AME-SPM, 
onde quer que eles estejam.

Mas queremos ir além. Hoje em dia, sem sombra de dúvida, as redes 
sociais são o maior fenômeno desta “revolução da informação”, e a 
AME-SPM  não poderia ficar de fora dessa, pois tem a consciência 
de que representa por volta de quase 3 mil associados em suas bases, 
e muitos deles tem perfis, contas e páginas nas diversas redes sociais, 
porém, alguns podem encontrar alguma dificuldade quanto à forma 

de “encontrar” a informação que precisa, e por isso, a AME-SPM 
foi para as redes informar seus associados.AME-SPM

HÁ  MAIS DE 6 ANOS 
REALIZANDO SONHOS NA BUSCA POR
INCLUSÃO E IGUALDADE 
SOCIAL

Nos acompanhe nas redes:
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