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Leia mais na página 3

A AME-SPM recebe alvará para 
início das obras do Cupecê 1 

APARTAMENTOS NO 
VALOR DE R$ 145.000,00

Página 2
FINANCIADO PELA :

Acompanhe nossos sites: ame-spm.org.br - ameprojetos.org.br

Faça seu cadastro no Whatsapp: 96568-6618: Salve nosso nº e envie seus dados                                                       

Últimas vagas do Projeto AME Cupecê 1 
Corra e garanta a sua!

AME-SPM
entrega mais
duas premiações!
Os contemplados foram:
Carlos Alexandre de Oliveira, do CDD 
Vila Moraes (prêmio de habitação) e 
Paulo Roberto Dias, do CDD Barueri 
(prêmio da bolsa de estudos)

Carlos Alexandre de Oliveira
(CDD Vila Moraes, ganhador

do prêmio habitacional)

Paulo Roberto Dias
(CDD Barueri, ganhador do
prêmio da bolsa de estudos)

 Leia também: Carta do Planalto em resposta ao 
pedido da AME Pág. 3, AME-SPM presente nos 
congressos da Findect e da Facesp Pág. 4,  AME-SPM 
prestigia atividades da ARACT-SP Pág. 4
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Jornal da AME-SPM                                                   Curta nossa Página no Facebook: www.facebook.com/AMESPM                                                        

ÚLTIMAS VAGAS!!

PROJETO AME CUPECÊ 1

APARTAMENTOS NO VALOR DE R$ 145.000,00
Financiamento pela:

Já estamos com 80% do grupo com seus créditos aprovados pela 
Caixa e suas contas de financiamento já abertas e assinadas

Prévia das 4 torres do Residêncial AME CUPECÊ 1

Estamos finalizando as análises 
de crédito junto à CEF. Algumas 
pessoas do grupo foram repro-
vadas por política de crédito da 
Caixa (restrições, financiamentos, 
empréstimos, etc...). Apesar de 
previamente avisados, nem todos 
regularizaram as suas pendên-
cias, tendo como consequência a 
reprovação da análise de crédito 
junto à CEF, impedindo o fecha-
mento total do grupo.

Residencial com ótima localização na 
Rua Rolando Curti, próximo à Avenida 
Cupecê na zona sul de São Paulo, 
com fácil acesso às rodovias Anchieta 
e Imigrantes, estações São Judas e 
Jabaquara do metrô, ponto de ônibus 
em frente ao residencial, escola e rede 
pública de saúde. 

ENTRE EM CONTATO COM A AME
 Através dos telefones: (11) 3672-5648 / (11) 3313-1593 ou e-mail: contato@ame-spm.org.br 

Ou ainda faça uma visita à nossa nova sede, localizada na Avenida Prestes Maia nº 241- 
22º Andar / Salas 2211 e 2213

Apartamentos com:
- 2 dormitórios, sala de estar e jantar, 
cozinha, banheiro e área de serviço.
O empreendimento ainda conta com:
- Salão de festas, quadra poliesportiva, 
playground e uma vaga de garagem.

Falta pouco para o início das obras! 

A luta agora é fechar 100% do grupo para 
iniciar as obras do CUPECÊ 1

Por isso não conseguimos cumprir os 
prazos e metas traçados anteriormente. 
Estamos trabalhando constantemente 
com a divulgação do projeto em vários 
setores de trabalho dos ecetistas e de 
outras categorias. Estendemos nossos 
horários de atendimento por conta das 
dificuldades de comparecimento em 
horários comerciais, facilitando assim 
a visita dos interessados e gerando in-
teresse por parte das pessoas que não 
conseguem dispensas de trabalho.

Estamos divulgando amplamente 
as poucas últimas vagas do 
projeto, e cadastrando os 
interessados para análise de 
crédito da caixa

TRABALHADOR, NÃO PERCA ESTA GRANDE 
OPORTUNIDADE DE SAIR DO ALUGUEL!

Planta do projeto:
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Informamos a todos os participantes 
do grupo associativo que a AME-SPM 
recebeu na sexta-feira (03/07), o alvará 
de aprovação e execução de edificação 
nova da Prefeitura de São Paulo.  

Lembramos a todos que o documento 
está disponivel em nossos sites para 
que todos possam visualizar e ler. 
A luta agora é fechar o mais breve 
possível 100% do grupo aprovado, pois 
ainda  faltam algumas vagas devido às  
reprovações por parte da CEF.

Tendo em vista que todas as 
etapas necessárias para o iní-
cio das obras do projeto AME 
Cupecê 1 junto aos orgãos es-
taduais e municipais já foram 
vencidas, restando apenas as 
aprovações por parte da CEF. 

Na última semana, a AME re-
cebeu uma carta-resposta da 
Presidência da República para 
seu pedido de apoio do planal-

Carta do Planalto em resposta ao pedido da AME
A Presidenta da AME-SPM enviou no dia 08 
de junho, uma carta à Presidenta Dilma 

Jornal da AME-SPM                                                                                    Siga nosso canal no youtube.com/canalamespm             

Com este documento, a 
associação cumpre o último 
passo burocrático para o início 
das obras dos edifícios do 
residencial

“Tal dificuldade se dá 
pelo fato de que a ECT 
não possibilita o desconto 
diretamente em folha dos 
ecetistas para o pagamento 
das mensalidades dos 
programas habitacionais, 
fato que vem acarretando 
atrasos para o início das 
obras do Projeto Ame 
Cupecê I” - Disse Elma.

Na carta, Elma deu ciência da 
grande dificuldade encontrada 
tanto pela associação quanto pelos 
trabalhadores dos Correios para 
aprovação de crédito junto à Caixa

to para desconto diretamente 
em folha de pagamento das 
mensalidades de unidades ha-
bitacionais do Programa Minha 
Casa, Minha Vida para traba-
lhadores dos Correios. 

Na Carta-resposta, assinada 
pela Diretora de Gestão Interna 
da Presidência da República, o 
Governo Federal informa que a 
demanda da associação foi enca-
minhada aos ministérios compe-
tentes para os devidos estudos. 
A AME-SPM irá seguir acompa-
nhando esta demanda, que é de 
extrema importancia para os tra-
balhadores dos Correios.

+ HABITAÇÃO PARA O TRABALHADOR

AME-SPM recebe alvará da Prefeitura de São 
Paulo para início das obras do Cupecê1

*DOCUMENTO DISPONÍVEL EM NOSSOS SITES

Parabéns a todos participantes do 
grupo associativo por mais este 

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

Presidente: Elma Gislene dos Santos 
Projeto gráfico e Diagramação: Zyon Arte Visual e Web

Tiragem: 3.000 exemplares
E-mail: contato@ame-spm.org.br

Fones (11): 3313-1593 / 3672-5648

AME-SPM presente nos congressos da Findect e da Facesp
Representantes da AME participaram no fim de maio do 4º Congresso da Findect em 
São Paulo e no final de Junho do 10º Congresso da Facesp em Ribeirão Pires/SP

Jornal da AME-SPM                                                                  Siga nosso perfil no Twitter.com/AME_SPM  

A Aract-SP (Associação Representativa dos Aposentados/
veis e Pensionistas da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos de São Paulo) realizou no dia 02 de julho a 
assembleia de eleição, que empossou a nova diretoria 
que administrará a associação pelos próximos três anos.

Em clima de muita alegria, os companheiros associados da 
ARACT-SP realizaram no dia 24 de junho, dia de São João, 
sua segunda festa junina na sede, onde saborearam as mais 
deliciosas comidas e bebidas típicas da época junina alem de 
dançarem a tradicional Quadrilha.

Atendendo ao pedido da Findect, diretores da AME-SPM 
compareceram ao congresso para pautar questões da 
habitação

A associação juntou-se a centenas 
de Lideranças Comunitárias no 10º 
congresso da Facesp, para debater 
temas importantes nas áreas sociais 
como: moradia, saneamento e 
meio ambiente, saúde, educação, 
transporte e mobilidade, cultura, 
democratização dos meios de 
comunicação e discriminação racial.

Elma, Presidente da AME-SPM

Foi solicitado pelos diretores da AME-SPM 
que a Findect incluísse na pauta de reivindica-
ções da categoria uma cláusula em que a em-
presa criasse um código de desconto em folha 
para o pagamento de prestações referentes a 
projetos habitacionais, pois no entendimento 
da AME, este código iria facilitar a aprovação 
de crédito para aqueles trabalhadores que 
buscam uma melhor qualidade de vida para 

Em suas intervenções durante o congres-
so, Elma falou da importância da federa-
ção e dos sindicatos à ela filiados exigirem 
o cumprimento da Cláusula 8 – Programa 
Casa Própria do Acordo Coletivo de Tra-
balho. No entendimento da presidente da 
AME, a empresa só cumprirá o que consta 
no ACT mediante uma ampla cobrança. 

suas famílias por meio da realização do sonho da casa própria. 

A tradicional Quadrilha da ARACT, com Diretores, funcionários e amigos 

Elma em sua fala no 10º Congresso da Facesp

Silvana, Diretora do Sintect/SP

Acima, a nova Diretoria da ARACT, eleita para a gestão 2016/2018

CONGRESSOS   

AME-SPM participa do
10º Congresso da FACESP

AME-SPM prestigia a nova diretoria da 
ARACT-SP

2º festa junina da ARACT-SP faz a alegria 
de seus associados

ATIVIDADES DA ARCT-SP


