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Estimados associados (as) mais uma vez através desse espaço gostaria de dividir 

com vocês as conquistas que alcançamos diante da nossa AFPM, determinei junto a 

equipe de funcionários que nosso foco será sempre melhorar e valorizar o patrimô-

nio da AFPM, que é a nossa Sede Campestre.

Olá,

Desde o inicio da minha gestão esse sempre foi o nosso foco, pois a nossa sede está 

em nossas memorias e nos nossos corações, quem não lembra das memoráveis Fes-

tas do Servidor que realizamos ou até mesmo dos casamentos de nossos familiares 

ou aniversários e confraternização que nos marcaram para sempre, se puxarmos 

rapidamente em nossas memorias   encontraremos facilmente uma lembrança que 

nos liga a nossa Sede Campestre.

Nessa edição você poderá ver um pouco do trabalho de modernização que estamos 

fazendo com a sua ajuda e sugestões, estamos cuidando de cada detalhe para que 

quando você puder utilizar novamente possa ter uma experiencia incrível.

Para saber mais entre em contato com a gente através

das nossas redes sociais.

Agradeço mais uma vez pelo espaço e pela sua

atenção, lembre-se! Conte Sempre

com a sua AFPM.

Presidente da AFPM
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PRESIDENTE
Palavra da

Mari Bette
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Moderna, profissional
e amigável, nossa
logo precisava ter
a nossa cara!

Apresentação
da logo nova

AFPM com você em
direção ao futuro.

Em tempos modernos
precisamos de uma
imagem moderna, a
AFPM mudou sua logo
para melhor representar
está nova fase. 



As melhorias em nossa sede 

campestre não param!

O nosso lindo e tradicional Sa-

lão Gralha Azul recebeu diver-

sas melhorias pensando em 

futuros eventos e reuniões da 

AFPM e seus associados.

É a AFPM melhorando o que já era bom e pensando em você para um 

que juntos tenhamos um futuro próspero.

Sabemos a importância de termos um salão estruturado e moderno 

para recebermos nossos convidados e por isso realizamos trocas do 

piso, da rede elétrica e hidráulica, portas e janelas, além das louças e 

revestimentos dos banheiros e a estrutura do salão também não 

passou despercebida, fizemos melhorias no telhado e na iluminação, 

tudo isso para oferecer aos nossos servidores e amigos todo o con-

forto necessário para futuros eventos.
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O que é diferença
em folha?
Por lei o servidor público só pode utilizar até 30% de seu salário para 

realizar consignados, mas a lei também determina que para consig-

nados relacionados a saúde, moradia e educação é possível a solicita-

ção de aumento de margem e utilização de até 50% do salário.

A diferença em folha se dá quando o valor total dos consignados que 

o associado possui com a AFPM é maior do que sua margem, seja em 

30% ou 50%, com isso é realizada a cobrança diferença que não foi 

descontada em folha.

Exemplo: Associado possui plano de Saúde com coparticipação, sua 

margem disponível é de R$ 100,00, porém a coparticipação a ser 

cobrada é de R$ 150,00, neste caso será descontado em sua folha o 

valor de R$ 100,00 e será cobrado pela AFPM a diferença de R$ 50,00.

Vale lembrar que a margem é calculada para os servidores ativos em 

cima do Vencimento Efetivo e Tempo Adicional de Serviço, e para 

aposentados e pensionistas o cálculo é sob o proventos. 
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Depois

Novo playground

Antes

Não é só os servidores que se beneficiam com a AFPM, temos novidades 

para os nossos pequenos associados também!

A AFPM orgulhosamente anuncia o novo playground da sede campestre, 

traga seus filhos e parentes para conhecer e se divertir com as mudanças 

que fizemos no local.

Após 20 anos da construção do parquinho a AFPM decidiu que era hora de 

uma reforma para a segurança de nossas crianças. Com madeira ecológica 

nós pensamos em uma variedade de brinquedos para que nossos associa-

dinhos de todas as idades se divirtam com segurança e conforto. E não 

pense que esquecemos dos papais e mamães AFPM, sabemos que não é 

fácil acompanhar o ritmo de seus pequenos e pensando em vocês constru-

ímos bancos para que vocês possam descansar enquanto as crianças se 

divertem nos brinquedos.

Além do playground e dos bancos a AFPM fez melhorias na iluminação e no 

gramado da área. É a AFPM pensando em você e toda sua família, no mo-

mento nós estamos fechados, mas quando as restrições passarem quere-

mos ver você e sua família se divertindo no mais novo playground.
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Transtorno
do Espectro
Autista - TEA

Ana Paula
Savaris Mayer
Advogada

O Dia do Orgulho Autista foi celebrado no dia 18 de 

junho, para o fim de conscientizar sobre o Transtorno 

do Espectro Autista – TEA, que afeta o comportamen-

to do indivíduo, com a dificuldade para interagir social-

mente, como manter o contato visual, expressão 

facial, gestos, expressar as próprias emoções e fazer 

amigos, dificuldade na comunicação, optando pelo uso 

repetitivo da linguagem e bloqueios para começar e 

manter um diálogo, alterações comportamentais, co-

mo manias, apego excessivo a rotinas, ações repetiti-

vas, interesse intenso em coisas específicas, dificulda-

de de imaginação e sensibilidade sensorial (hiper ou 

hipo). A pessoa com transtorno do espectro autista é 

considerada pessoa com deficiência para todos os 

efeitos legais, a ela inúmeros direitos são assegurados.



8

Festa Julina
Drive-in

Dia 24/07 a AFPM vai realizar sua fes-
ta julina drive-in para os associados, 
venha aproveitar com sua família e 
amigos AFPM, diversão garantida em 
nossa sede campestre!

Festa dentro de todas as normas da 
vigilância sanitária e protocolos de 
segurança contra a covid-19.

É a AFPM mantendo as tradições!

Dia 24/07

14:00 às 18:00

Somente para
associados

Entrada:
1kg de alimento




