
AME-SPM

Informa
Informativo da Associação Pró-moradia e Educação dos Empregados e Aposentados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

ACESSE OS NOSSOS PORTAIS:  AME-SPM:  www.ame-spm.org.br   AME-PROJETOS:  ameprojetos.org.br  

Avenida Prestes Maia nº 241, 22º Andar - Salas 2211 e 2213 Tels.: (11) 3672-5648 / (11) 3313-1593 E-mail: contato@ame-spm.org.br

Curta nossa Página: www.facebook.com/amespm Siga a AME no Twitter: twitter.com/ame_spm Assista nosso canal: www.youtube.com/canalamespm

2º QUINZENA - ABRIL DE 2015              FILIADA À FENAHTECT

Leia mais na página 2

AME-SPM ENTREGA DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DOS EMPREENDIMENTOS 

HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

É COM GRANDE ALEGRIA QUE INFORMAMOS A TODOS OS SÓCIOS PARTICIPANTES:

O PRÓXIMO SORTEIO SERÁ NO DIA 18 DE ABRIL DE 2015
DE ACORDO COM O RESULTADO DA LOTERIA FEDERAL
SERÃO SORTEADOS OS PRÊMIOS
DA HABITAÇÃO E TAMBÉM DA BOLSA DE ESTUDOS

AME-SPM ENTREGA MAIS PRÊMIAÇÕES
Sorteados do mês de setembro de 2014 
recebem premiações

VOCÊ, TRABALHADOR DOS CORREIOS QUE AINDA NÃO É SÓCIO DA AME-SPM, NÃO PERCA TEMPO!!
ENTRE EM CONTATO CONOSCO ASSOCIE-SE!! O PRÓXIMO GANHADOR PODE SER VOCÊ!!

Leia mais na página 2

AINDA NESTA EDIÇÃO:
REUNIÃO DO DIA 07/03/2015 SORTEIA 
APARTAMENTOS DO AME CUPECÊ 1

AME-SPM PARTICIPA DO ATO DO DIA 
INTERNACIONAL DE LUTA DAS MULHERES

AME-SPM EM REUNIÃO COM 
SUPERINTENDÊNCIA DA CEF

SAIBA COMO SE CADASTRAR NO WHATSAPP DA 
AME    
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Elma e Silvana entregam 
documentação da AME-SPM para 
participação de empreendimentos 
habitacionais de interesse social

Você, trabalhador dos Correios, Associe-se!
O próximo ganhador pode ser você!!
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AME-SPM PROTOCOLA DOCUMENTAÇÃO NA COHAB-SP + MORADIA PARA O TRABALHADOR  
EM SÃO PAULO

Como todos já sabem, a AME-SPM está participando da seleção de entidades habitacionais 
para o desenvolvimento de novos projetos de moradia popular nas áreas de ZEIS (Zonas 
Especiais de Interesse Social) da cidade de São Paulo.

Informamos que a AME-SPM 
participou no último dia 1º de uma 
sessão pública de chamamento 
de entidades de moradia popular 
interessadas em promover 
empreendimentos habitacionais 
de interesse social realizada pela 
COHAB-SP. A sessão foi realizada 
na COPEL. Todos os resultados 
das sessões serão publicados no 
Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo.

Ressaltamos que a partir 
de agora, a AME-SPM fica no 
aguardo de resposta da COHAB-
SP e da Secretaria de Habitação 
da cidade de São Paulo.

Vale a pena relembrar 
a todos que estas 
áreas, foram uma 
grande conquista para 
todos os movimentos 
de moradia, que 
defenderam com unhas 
e dentes as ZEIS nas 
Audiências Públicas 
que discutiram a Lei de 
Zoneamento da Cidade 
de São Paulo.

Acima, a mesa coordenadora da sessão pública de chamamento de entidades habitacionais

Acima, Silvana Azeredo e Elma Gislene durante a sessão da COHAB

A AME NÃO PARA DE ENTREGAR PREMIAÇÕES!! OS ÚLTIMOS 
SORTUDOS FORAM:

O PRÓXIMO SORTEIO SERÁ NO DIA 18 DE ABRIL DE 2015

1- Adicionar o número (11) 96568-6618 em sua lista de contatos do telefone (Importante: caso este número não esteja devidamente salvo em sua lista 
de contatos, não será possível enviar as atualizações – salve este número em seus contatos);
2- Abra uma nova conversa no Whats’App com este número de telefone, já devidamente salvo em sua lista de contatos;
3- Envie uma mensagem com o seu nome completo, se você é um sócio participante  (Funcionário dos Correios, que participa apenas dos sorteios 
da habitação e da bolsa de estudos da AME-SPM) ou sócio contribuinte (Sócio interessado apenas em compor o grupo associativo para os nossos 
projetos habitacionais), cidade e estado (todos os dados serão mantidos no mais absoluto sigilo, e caso falte alguma informação, não será efetuado 
o cadastro – envie seus dados completos, conforme disposto acima).
Atenção: A AME-SPM esclarece que este número não envia respostas e não visualiza imagens ou vídeos, servindo apenas para agilizar e facili-
tar o acesso de nossos sócios aos informes da associação. Por favor, não envie nenhum tipo de resposta. Para tirar suas dúvidas, utilize o Fale 
Conosco de nosso site (www.ame-spm.org.br) ou ainda fale diretamente com a AME-SPM pelos telefones (11) 3672-5648 ou (11) 3313-1593.

Para se cadastrar no WhatsApp da AME-SPM e começar a receber todas suas novidades, é muito simples 
e rápido, basta seguir atentamente os passos abaixo:

Fernando Nonato dos Santos
CDD Capão Redondo

Edson Ferreira Barbosa
CEE Água Branca

Associe-se o próximo 
ganhador pode ser você!!
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URGENTE!!
ÚLTIMAS VAGAS

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. 
ENTRE EM CONTATO CONOSCO: FONES: (11) 3672-5648 / (11) 3313-1593 
E-mail: contato@ame-spm.org.br

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

REUNIÃO DO DIA 07/03/2015 SORTEIA APARTAMENTOS DO AME CUPECÊ 1 INFORME AME CUPECÊ 1

Em nova reunião realizada 
no dia 07 de março de 2015 no 
auditório O Ecetista, a AME-
SPM, junto aos companheiros 
Pedro Binotte (Presidente da 
FENAHTECT) e Marco Lima 
(Representante da Caixa 
Econômica Federal) fizeram 
o sorteio dos apartamentos 
entre os participantes do 
projeto habitacional AME 
Cupecê 1.

Mesmo com chuva e frio, 
os participantes do grupo 
associativo do projeto AME 
Cupecê 1 lotaram o auditório, 
onde inicialmente foram 
passados informes sobre 

o andamento do projeto e 
os trâmites burocráticos 
juntos aos órgãos publicos, 
como a Prefeitura de São 
Paulo e Caixa Econômica 
Federal. Os sócios que 
estavam com pendências 
em suas documentações, 
também aproveitaram para 
regularizá-las já na entrada 
da reunião. Logo após as 
explicações, foi aberta a 
inscrição dos associados 
presentes para tirarem suas 
dúvidas. Elma, Presidente 
da AME-SPM, Pedro Binotte 
e Marco Lima tiraram todas 
as dúvidas apresentadas 

pelos associados, e ao fim 
da reunião foi realizado o 
sorteio das unidades. O 
sorteio serviu para definir 
em quais blocos, andares e 
apartamentos ficará cada um 
dos associados participantes.

Fiquem ligados em nossos 
informes, compareça às 
reuniões e mantenha sua 
documentação regularizada, 
pois neste momento final, o 
descuido de um participante 

pode acarretar o atraso de 
todo o andamento do projeto, 
prejudicando assim os 
demais associados do grupo 
associativo.

Para maiores informações, 
entre em contato conosco, 
regularize sua situação e 
atualize o seu cadastro! 

Telefones: 
(11) 3672-5648
(11) 3313-1593 ou ainda pelo 
E-mail contato@ame-spm.org.br.

Acima, Elma durante o sorteio dos apartamentos do Projeto AME Cupecê 1

Edson Ferreira Barbosa
CEE Água Branca
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AME-SPM em reunião com Superintendência da CEF

A AME-SPM, represen-
tada pela sua presidente 
Elma Gislene, realizou no 
início do mês de março 

uma importantíssima reu-
nião com o Superinten-
dente da Caixa Econômica 
Federal do Ipiranga, o Sr. 

Silvio Adriano Possani Si-
viero, onde estavam tam-
bém presentes o Sr. Sergio 
Borovik, proprietário do ter-
reno onde será construído 
o projeto habitacional AME 
Cupecê 1, Eduardo Mene-
guetti, engenheiro da MG3 
Construtora, responsável 
pela construção de nosso 
projeto, e ainda a Repre-
sentante da Caixa Econô-
mica Federal Kamila Borba 

e Marco Lima, Assessor 
da AME-SPM.

Na reunião, foram 
pautados os últimos 
ajustes para o início das 
obras, fazendo com que 
o projeto AME Cupecê 1 
saia do papel e torne-se 
realidade.

Fiquem atentos aos 
nossos informes!

Mais de 7 mil Mulheres marcharam neste 08 de Março 
(Dia Internacional das Mulheres) pelas ruas da Capital, 
iniciando pela Avenida Paulista. 

A AME-SPM, representada pela sua Presidente Elma 
Gislene participou do Ato, que não nega a tradição de 
Luta. 

Neste ano, a data teve uma de suas maiores participa-
ções, o que se explica pelo momento de disputa política 
que o país vive, onde as elites tentam impedir a Presi-
denta Dilma de Governar.

Na Pauta das Mulheres estiveram:
1. Reforma Política: fim do financiamento 
empresarial de campanha;
2. Defesa da Petrobras: pela punição dos 
corruptos e contra a sua privatização;
3. Pela Democracia: contra o Golpe da Direita 
e em Defesa do Mandato da 1ª Presidenta da 
nossa história. 

A AME-SPM entende a importância da participação neste ato, pois tem a certeza de que a Direita (elite) quer 
tirar os direitos conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil nos últimos 12 anos.

AME-SPM PARTICIPA DO ATO DO DIA INTERNACIONAL DE LUTA DAS MULHERES

Acima, comissão da AME-SPM em reunião com superintendência da CEF

AME-SPM leva sua bandeira de luta pela moradia ao ato 

Conforme Edital publicado no dia 12 de fevereiro de 2015, a AME-SPM - Associação Pró-moradia e Educação 
dos Empregados e Aposentados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), as eleições para a nova 
diretoria da associação, gestão 2015/2021 serão realizadas neste mês, Abril de 2015.
A eleição estava programada para os dias 23, 24 e 
25 de abril, mas como não houve inscrições de novas 
chapas, a chapa “Avançando com Projetos” foi 
a única chapa inscrita, composta pela atual gestão 
da associação, e assim sendo, a eleição será feita 
com votação por aclamação, em Assembleia 
Geral Extraordinária no dia 25, às 14h na 
sede da AME-SPM.
É de suma importãncia a presença de todos, pois 
a AME-SPM é de todos os seus associados.

HABITAÇÃO DIGNA PARA O TRABALHADOR


