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1º QUINZENA - SETEMBRO DE 2014                                   FILIADA À FENAHTECT

ASSEMBLEIA DA AME DÁ INÍCIO AO CADASTRO DE 
INTERESSADOS EM SEU PRIMEIRO PROJETO HABITACIONAL

O AME CUPECÊ 1

CONHEÇA  OS GANHADORES DO PRÊMIO DE HABITAÇÃO 
E DA BOLSA DE ESTUDOS NO SORTEIO DO DIA 

11/06/2014
SE VOCÊ AINDA NÃO É SÓCIO, 
ENTRE EM CONTATO CONOSCO E ASSOCIE-SE!!!
Tels. (11) 3672-5648 / (11) 3313-1593        E-mail: contato@ame-spm.org.br 

O próximo ganhador pode ser você!

Leia mais na Página 3

Leia mais na Página 4

Atenção:
Informamos a todos que já estão acabando 
as vagas do Projeto AME Cupecê 1!!!
Interessados entrem em contato conosco:
SEDE - Rua Brigadeiro Tobias – nº 118 / 22º andar, salas 2211 e 2213

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



AS GRANDES CONQUISTAS DA AME-SPM 
NÃO ACONTECERAM DA NOITE PARA O DIA
Queremos relembrar algumas das ações que deram à AME-SPM um fôlego renovado, 
mostrando que é possível sim, fazer a diferença através de organização e empenho.

Desde que a nova gestão composta por trabalhadores dos Correios assumiu em 2012, a AME-SPM mudou muito. A primeira ação 
da nova diretoria foi fazer com que a entidade voltasse conversar com seus sócios, para assim ouvir o que achavam da AME-SPM e 
entender o porquê das inúmeras desfiliações que estavam acontecendo.

Nestas conversas, foram inúmeras as críticas dos sócios, sendo algumas delas de que há muito tempo não recebiam nenhum 
tipo de informação dos sorteios, também tinham duvidas quanto à transparência e a forma que eram realizados os sorteios, e 
encotravam dificuldade de se adequar ao perfil que era exigido para o recebimento dos prêmios, e por aí vai.

INÍCIO DE UMA GESTÃO DE REFORMA
A nova diretoria, na figura da Presidente Elma então não mediu esforços para 
fazer uma gestão de reforma, para que a Associação Pró-Moradia e Educação de São Paulo pudesse dar um 
verdadeiro salto e ampliar consideravelmente o seu campo de atuação, visando ser cada vez mais, uma alternativa no 
campo da habitação para seus associados.

Dentre todas as mudanças realizadas pela nova gestão, uma das mudanças mais significativas foi a reforma 
estatutária, corajosa atitude que possibilitou à AME buscar novas formas de beneficiar seus associados. 

Agora recursos dos prêmios podem ser utilizados para amortização de financiamento, custeio de mão-de-obra, 
além de compra de terreno e construção. Menos restritivo e mais aberto, podemos atender melhor a todos 
os nossos associados e suas famílias.
Uma histórica e decisiva transformação proposta pela nova diretoria e aceita pelos sócios em 
assembleia, que possibilitou com que a AME-SPM voltasse a cumprir seu papel.

Antes de mais nada, é necessário informarmos a todos que a diretoria da AME-SPM não tem 
liberação, mas mesmo assim não está medindo esforços para realizar reuniões setoriais de 
esclarecimento aos seus associados sobre as mudanças que vem sendo realizadas na enti-
dade.

A nova diretoria entendeu a necessidade de “revolucionar” sua forma de passar seus informes 
pela internet, tornando seu site mais dinâmico, com novas ferramentas e recursos, possibili-
tando uma interatividade muito mais rápida entre os associados e a AME-SPM.

Através do novo site da AME-SPM, pode ser visto uma maior quantidade de matérias e publi-
cações referentes às atividades realizadas pela associação, mostrando assim aos associados 
de forma clara e direta todos os sorteios realizados pela atual gestão, inclusive contendo a 
tabela de demonstração da forma que a AME-SPM realiza a conferência para chegar aos 
contemplados, evitando gerar dúvidas quanto aos sorteios realizados.

MUDANÇA DO NOSSO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO:

ACOMPANHE ALGUMAS DAS DIVERSAS MUDANÇAS REALIZADAS PELA GESTÃO ATUAL:

DESENVOLVIMENTO DE MATÉRIAS DE FORMA MAIS DINÂMICA:

Sabendo que nem todos seus sócios acessam a internet, a nova diretoria da AME-SPM criou 
o “AME Informa”, um informativo impresso para ser distribuído e enviado para os sócios.

CRIAÇÃO DO INFORMATIVO IMPRESSO:

Atendendo a pedidos  de seus sócios, a sede da AME-SPM foi transferida para o centro de 
São Paulo, mais precisamente no edifício W. Zarzur, que fica próximo a Praça do Correio, nº 
110, próximo a estação São Bento do metrô e Viaduto Santa Ifigênia. A sala onde fica a sede 
da AME-SPM fica no 22º andar do prédio, salas 2211 e 2213. Tal mudança se fez necessária 
para facilitar o acesso dos sócios de todas as regiões da cidade à AME-SPM.

MUDANÇA NO ENDEREÇO DA SEDE DA AME-SPM:

Para que o sócio entenda melhor esta mudança, iremos explicar como era feito anteriormente: 
pegava-se a ficha do sócio após sua filiação, e simplesmente se colocava em uma caixa arquivo 
junto com as outras. Entendendo a necessidade de melhorar a organização das informações 
de seus sócios, a nova diretoria mudou a forma de guardar as informações de seus associados, 
digitando as quase 3000 fichas para que as informações possam ser transferidas para o 
banco de dados que criamos, para assim passar informes via e-mail e até mesmo enviando 
correspondências se necessário.

CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SÓCIOS:

A ficha de cadastro foi reformulada e agora está completa, como pode ser visto em nosso 
site. Com isso, iniciou-se também um novo desafio – atualizar os dados dos sócios antigos. 
Atualização que nunca havia sido realizada antes. Por isto pedimos a todos os sócios que se 
possível entrem em contato conosco passar seus dados atualizados, para que todas as infor-
mações sejam inseridas no banco de dados. A nova diretoria entende que esta atualização se 
faz necessária para que seja possível o envio de e-mails com os informes da entidade, assim 
como cartas com o informativo da AME-SPM, ou seja, facilitar ainda mais a comunicação da 
AME-SPM com seus sócios.

NOVA FICHA DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS ANTIGOS:

REUNIÕES COM OS SÓCIOS NA BASE:

Informamos a todos que até 
o momento a Gestão Atual da 
AME-SPM já sorteou  e entregou

7 Prêmios da Habitação e 
6 cursos profissionalizantes

E a reforma estatutaria realizada pela 
atual gestão permitiu a entrega de

9 Prêmios da Habitação
Para sorteados na gestão anterior que 
não se adequavam ao estatuto antigo .
Uma demonstração de trabalho, 
capacidade e compromisso em 
pról de seus sócios.

Após reformas e mudanças, 
acabaram as desfiliações e 
a AME-SPM voltou 
a crescer

Acompanhe nossos informes:

www.ame-spm.org.br

35%
DE NOVAS
FILIAÇÕES

EXPEDIENTE: AME-SPM-Associação Pró-Moradia e Educação dos Funcionários e Aposentados dos Correios
Tiragem: 3.000 exemplares
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AGRADECIMENTO ÀS PESSOAS QUE FORAM FUNDAMENTAIS NAS 
CONQUISTAS DA AME-SPM

A consolidação do 
projeto AME Cupecê 
1 é mais uma prova 
de que com muito 
trabalho e compro-
misso é possível 
sim fazer com que o 
sonho de muitos de 
nós, trabalhadores, 
o sonho da conquista 
da moradia própria 
esteja mais próxima 
de seus associados. 
Este é o motivo que 
levou a nova diretoria 
da AME, encabe-
çada pela presidente 
Elma a buscar incan-

ASSEMBLEIA REALIZADA PELA AME-SPM NO DIA 02/08/2014 DÁ INÍCIO AO CADASTRO DE 
INTERESSADOS EM SEU PRIMEIRO PROJETO HABITACIONAL, O AME CUPECÊ 1

Atenção:
Informamos a todos que já estão acabando as 
vagas do Projeto AME Cupecê 1!!!
Interessados entrar em contato conosco

O Projeto é composto por quatro blocos de apartamentos, onde cada unidade possui 2 dormitórios, sala 
de estar e jantar, cozinha, área de serviço, banheiro, sacada e garagem, além de salão de festas, quadra 
poliesportiva e playground.
Além disso, o empreendimento possui uma ótima localização. Fica na Rua Rolando Curti, próximo a 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.

savelmente novas 
alternativas para que 
este sonho se tornasse 
realidade.
Em assembleia 
realizada no audi-
tório O Ecetista, na 
sede do Sindicato 
dos Trabalhadores 
dos Correios de São 
Paulo (SINTECT/
SP) dia 02/08/2014, 
foi realizado o lan-
çamento do proje-
to AME Cupecê 1, 
onde estavam pre-
sentes Elma (Presi-
dente da AME-SPM), 

Pedro Binotte (Pre-
sidente da FENAH-
TECT), Marco Lima e 
Kamila Borba (Caixa 
Econômica Fede-
ral), Marcus Vinicius 
(Funcionário dos Cor-
reios da Bahia e Dire-
tor Habitacional da FE-
NAHTECT) e Elias 
Diviza, Presidente do 
SINTECT/SP. 
No decorrer da as-
sembleia, o projeto 
AME Cupecê 1 foi 
amplamente apre-
sentado aos interes-
sados. 

Documentação básica para habilitação:
-Ser associado da AME-SPM;
-Simulação do Financiamento;
-Situação CPF – Sem restrição cadastral;
-Documento de Indentidade e CPF dos Proponentes;
-Comprovante de Endereço;
-Comprovante de Estado Civil dos proponentes;
-Comprovante de Renda;
-Extrato atualizado do FGTS;
-Cópia da CTPS (Identificação, Contratos, PIS, Opção do FGTS).

O Presidente do SINTECT/SP Elias Diviza, falou sobre a importância deste projeto para a categoria, 
e que o sindicato não está medindo esforços em ajudar a AME  para que este projeto venha 
a realizar o sonho do maior número de ecetistas possível. “Em nome de toda a diretoria do 
sindicato, parabenizo Elma pelo excelente trabalho que vem realizando à frente da AME 
nesta gestão, e no que depender do sindicato e de seus diretores, pode contar conosco, 
inclusive com nossos Delegados Sindicais para que este brilhante projeto não seja o 
único, e que os próximos alcancem todos os extremos de nossa base, e de fato venham 
a realizar o sonho da casa própria dos trabalhadores de nossa categoria”. 

O Presidente da FENAHTECT Pedro Binotte deu início a assembleia, explicando aos 
presentes como o projeto funciona, desde seu cadastro até a entrega das chaves. Em 

seguida, falou Marcus Vinicius, que apresentou grande experiência em diversos projetos 
já realizados por todo o país. Depois foi a vez de Marco Lima, que explicou como funcionam 

os trâmites junto à Caixa Econômica Federal, órgão que faz a análise de crédito, e falou 
também sobre a questão da documentação necessária para o cadastro. Após as dúvidas dos 

presentes terem sido esclarecidas, foi aberto o cadastro de interessados.

Não perca essa grande oportunidade que a AME traz até você! 
Entre em contato com a AME pelos telefones (11) 3672-5648 / (11) 
3313-1593, pelo e-mail contato@ame-spm.org.br ou ainda faça 
uma visita à nossa nova sede, localizada na Rua Brigadeiro Tobias, 
nº 118 – 22º andar, salas 2211 e 2213.

Queremos agradecer principalmente a companheira Silvana Azeredo, que foi fundamental na 
construção do novo rumo da Associação Prómoradia e Educação dos Trabalhadores(as) e Aposen-
tados dos Correios, pois foi através dela que a presidente da AME conheceu Pedro Binotte, Presidente 
da FENAHTECT, que orientou todos os passos do processo de adequação da AME-SPM para 
que ela conseguisse a sua habilitação no Ministério das Cidades para assim desenvolver Projetos 
Habitacionais.
Também gradecemos ao companheiro Diviza e a todos do SINTECT/SP, por todo o apoio que possi-
bilitou esta conquista e a todos do MUHAB - Movimentos Unidos pela Habitação, que tem trocado 
experiencias e informações importantes sobre habitação.

Acesse:
www.ameprojetos.org.br
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FOTOS DA ENTREGA DOS PRÊMIOS DE 
HABITAÇÃO E DA BOLSA DE ESTUDOS 
AOS SORTEADOS DO DIA 11/06/2014

Contemplado Curso Profissionalizante

Contemplado Habitação

João Soares Silva 
Matrícula: 8.925666-2 
CDD Carapicuíba

Julio Cesar de Oliveira
Matrícula: 8.29122-0 

CTE Vila Maria – TURNO 3

FIQUE LIGADO:
Dia 24 de setembro a AME-SPM 
irá realizar o próximo sorteio

Obs: Os dois prêmios acompanharão o 
resultado da extração da Loteria Federal 
desta mesma data.

SERÃO SORTEADOS OS PREMIOS 
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  
E-mail: contato@ame-spm.org.br

 Para nós da AME-SPM, 
que fazemos parte do 
MUHAB, e lutamos 
juntos na campanha da 
última eleição do CMH 
em Março de 2014 com 
a Chapa 505 – Demo-
cracia e Luta, que ele-
geu 1/3 (um terço) do 
Conselho interessa 
ajudar, junto com todos 
Movimentos na solução 
dos problemas habita-
cionais da Cidade de 
São Paulo.
 As Entidades orga-
nizadas no MUHAB, 
dentre elas a AME-SPM 
consideram impor-

AME-SPM PARTICIPA DO ATO DE POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, 
ONDE O MUHAB ELEGEU 5 CONSELHEIROS
Depois de 3 anos e meio sem conselho na cidade, muito há por fazer. Acreditamos em nossos 5 conselheiros 
como representantes legítimos de uma parte importante dos movimentos de São Paulo.

tante uma boa rela-
ção dos 3 níveis de 
governo, indepen-
dente de partidos, 
para combinação 
de investimentos e 
iniciativas que mini-
mizem ao longo do 
tempo, o déficit ha-
bitacional na cida-
de, que é o maior do 
Brasil.
Os 48 conselheiros, 
sendo 16 dos Movi-
mentos de Moradia, 
16 do Poder Público, 
e outros 16 da So-
ciedade Civil foram 
empossados no Gi-

násio Esportivo Mané 
Garrincha, em São 
Paulo no dia 14 de 
junho de 2014 para 
recuperarem o papel 
do Conselho em fa-
zer o Controle Social.

No final da atividade, Elma também conversou brevemente com o Prefeito de São Paulo 
Fernando Haddad,  onde ressaltou ao Prefeito a importância de uma atenção especial aos 
movimentos de moradia de nossa cidade e parabenizou a prefeitura pela reativação do 

Conselho Municipal de Habitação, pois Elma, representando a AME-SPM  entende que 
esta é a única forma de acabar com o déficit habitacional da cidade de São Paulo.

Força e unidade para fazermos a diferença!!!

TODOS 
NA LUTA PELA 

MORADIA 
DIGNA PARA 

TODOS

A Presidente da AME-SPM Elma Gislene teve uma breve conversa 
com Inês Magalhães (Ministério das Cidades), órgão onde como 
todos já sabem, a AME-SPM está habilitada, e por meio desta 
habilitação, pode agora desenvolver os projetos habitacionais 

 ATENÇÃO:
A VAGAS DO PROJETO AME CUPECÊ 1 ESTÃO 
ACABANDO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO 
E FAÇA SUA INSCRIÇÃO!!

SÃO PAULO COM + HABITAÇÃO
PARA O TRABALHADOR

Página 4


