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“são tempos difíceis” é o que a gente ouve toda hora, bom! Existe aquele ditado “mar calmo não 

forma bom marinheiro...” e é isso mesmo, nesses tempos que por conta da crise sanitária que o 

mundo vive, acredito que se pudéssemos definir em uma única palavra seria INOVAÇÃO, além de 

tempos difíceis é também tempo de se reinventar para que de certa forma a vida continue!

Olá colegas associados (as),

Tem sido assim no nosso serviço enquanto servidores municipais, seja na saúde pública, seja nas 

repartições administrativas e nas escolas também! E é claro na administração da AFPM, a Associa-

ção é de certa forma uma “empresa” que proporciona além de convênios como planos de saúde, 

odontológicos, seguros de vida, academias, óticas entre outros, tem também como carro chefe a 

nossa linda Sede Campestre que oferece vários salões de festa para que nós possamos fazer 

nossos eventos, e por falar em eventos, esse foi um setor que a pandemia atingiu em cheio!

Um levantamento feito pelo Sebrae, em abril, mostra que a pandemia do coronavírus afetou 98% 

do setor de eventos e com a AFPM não foi diferente, em 2020 a AFPM fez o reembolso dos valores 

de todos os salões que foram locados a partir de março, sem contar que tivemos que cancelar 

todos os eventos que estavam programados para acontecer naquele ano e em 2021, mas o que 

fizemos em relação há oferta de entretenimento? Entramos de cabeça na ideia das Lives e even-

tos online, substituímos as nossas atividades presenciais com o nosso Grupo da Melhor idade por 

Bingos Online, mantivemos a nossa tradicional Festa do Servidor através de uma super Live que 

presenteou nós, associados da AFPM de forma justa e igualitária, fizemos ainda diversas Lives com 

as mais variadas temáticas com o intuito de entreter e manter o corpo associativo bem informa-

do e ainda fizemos a primeira Festa Julina Drive-in onde os associados

participaram de forma segura visitando a nossa Sede 

sem descer do carro.

Agradeço esse espaço e contem sempre com o meu esforço e

da minha equipe para que possamos fazer sempre

da AFPM moderna e inovadora.

Presidente da AFPM
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Palavra da

Mari Bette
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Festa Julina

A união faz a força, juntamos as mãos na empreitada de proporcionar uma 

grande festa julina, como manda a tradição e ainda seguir todos os protocolos 

de segurança em meio a pandemia, com extrema felicidade digo que ‘’consegui-

mos!”. O planejamento não foi fácil, tivemos que nos adaptar, experimentar 

novos meios, até dançamos quadrilha de dentro de nossos carros, tudo para 

não perder a tradição e o mais importante mantermos a saúde de quem mais 

gostamos. A festa julina AFPM, nossa confraternização de todos os anos foi um 

incrível sucesso, o dia estava límpido, mesmo com o distanciamento esquenta-

mos nossos corações de quentão e calor humano. Foram mais de 200 carros 

que passaram pela nossa sede, estimamos mais de 800 pessoas durante todo 

evento, claro, seguindo todos os protocolos da OMS.

A decoração da sede deu um show à parte, foi um grande
esforço em conjunto de todos os organizadores para
preparar o espaço da melhor forma possível.

Ainda tivemos o concurso de fanta-

sias, que premiou a criatividade e 

bom humor de nossos associados, 

após boas risadas e fantasias diverti-

díssimas escolhemos nosso vence-

dor, “Osmar’’, um caipira raiz desde o 

chapéu de palha até a camisa de 

flanela, interpretado pela associada 

Rosimeire Barrim Bossone, com mais 

de 600 likes no facebook da AFPM, 

meus parabéns.



Uma sede revitalizada é um orgulho para todos os membros AFPM, 

nessa pandemia passamos muito tempo fechados por conta de 

todas idas e vindas do Covid-19, mas quando essa maré ruim passar 

voltaremos com um espaço reformado para melhor atendê-lo, as 

últimas atualizações nos espaços AFPM foram adição de grades para 

proporcionar uma melhor segurança aos associados.

Também revigoramos o Salão Gralha Azul, que além de tradicional 

ganhou a modernidade com esse último investimento. Realizamos 

trocas de rede elétrica e hidráulica, portas e janelas, também troca-

mos o piso e reformas completas nos banheiros. A iluminação reno-

vada da associação da um aconchegante e de segurança aos nossos 

ambientes. E após 20 anos também reformulamos nosso parquinho, 

para nossos associadinhos aproveitarem o máximo da AFPM.

Esse esforço em conjunto foi recompensado pela felicidade que 

vimos a cada visitante do evento da Festa Julina Drive-in ao ver nos-

sa sede cada vez mais bonita.
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Agenda aberta - 
Reserva de salões 2022

A agenda para o primeiro semestre de 2022 dos salões da Sede Campes-

tre da AFPM já está disponível para os associados.

Para garantir uma data e agendar um dos salões da Sede Campestre, o associa-

do deverá entregar a documentação necessária para a comprovação da festa 

na Sede Administrativa da AFPM. Associados podem utilizar as dependências e 

serviços da Sede Campestre para realizarem casamentos, aniversários, confra-

ternizações dos seus dependentes legais (filhos, netos e conjugues).

Os horários e a capacidade de cada salão para uso, podem ser modifica-

dos de acordo com o decreto em função da pandemia.

Estão disponíveis para abertura da agenda os salões:

Salão São José (Grande) - Capacidade: 170 pessoas

Salão Gralha Azul (Médio) - Capacidade: 80 pessoas

Salão Paris (Grande) - Capacidade: 200 pessoas

Quiosque Vitral (Vidro) - Capacidade: 40 pessoas

Para maiores informações, basta ligar em nossa Sede Administrativa pelos 

telefones (41) 3035-2569 ou pelo WhatsApp (41) 99808-0067
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Live dos Pais
No dia 21/08 a AFPM realizou com sucesso a live em homenagem aos 

Papais AFPM.

Durante a tarde de confraternização e homenagem ao pais associados, 

tivemos música, sorteios e claro muita animação. A live foi movimentada 

com grandes sucessos dos anos 80, tempo em que os associados não 

tinham muitas preocupações, a apresentadora dessa edição foi a presi-

dente da AFPM Mari Lucia Bette que animou nossos espectadores ao lado 

do Dj Marcelinho (Luiz Keppen), a interatividade pelas redes sociais foi 

enorme, com inúmeros comentários, comemorações e homenagens. A 

pandemia nos trouxe esse desafio, e agora a AFPM entrou de vez na era 

digital, o mundo das lives nos proporciona maior interação com você asso-

ciado nesse período tão conturbado, nosso preparo com eventos presen-

cias foi testada nesta nova realidade digital, e com orgulho anunciamos 

que foi uma experiencia de sucesso e muito engrandecedora para a AFPM. 

Contamos com a parceria da Fusão TV para geração de imagens de alta 

qualidade para que ninguém perdesse nenhum momento da transmissão.

Queridos associados da AFPM não percam as próximas atualizações nas 

redes sociais para ficarem por dentro das novidades, essa experiencia digi-

tal terá próximos capítulos.
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Campanhas
Indique & Concorra |
Associe-se & Concorra
Associe-se e concorra: Todos os que se filiarem em um 

mês no outro irá concorrer a um sorteio.

Indique e concorra: Todos os que se filiarem em um mês 

e disserem que foi por indicação, esse associado que 

indicou irá concorrer a em outro sorteio.

Primeiro sorteio de ambas as campanhas: Outubro.




