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 Ao anunciarmos a abertura 
das reservas para a alta temporada 
2018/19, queremos também anunciar 
que mais um sonho está se transfor-
mando em realidade. É o início das 
obras para a construção de uma es-
cola de natação. Sempre encaramos 
o desafi o de gerir a Adesbam nesses 
novos tempos, sabendo do obstáculo 
que é oferecer os serviços apenas no 
verão. 
 Como dependemos basica-
mente das receitas oriundas das men-

salidades e hospedagens pagas pelos 
sócios, todo ano elas caem durante 
o período de março a dezembro. Por 
isso, o sonho de termos uma piscina 
térmica no centro de lazer da Triste-
za sempre foi um objetivo. Com isso, 
poderemos oferecer serviços o ano 
inteiro, satisfazendo nossos sócios e 
garantindo uma maior estabilidade 
em nossas receitas.
 A realização desse sonho está 
sendo possível graças à venda do cen-
tro de lazer de Torres. Com investi-

mentos no valor de 950 mil reais, es-
tamos reduzindo a profundidade da 
piscina semiolímpica, construção de 
uma nova infantil, todas cobertas e 
aquecidas, além de novos vestiários. 
O projeto está sendo executado sob a 
responsabilidade do engenheiro Mar-
co Antonio Comissoli e deverá estar 
totalmente concluído até março de 
2019.
 Este projeto foi possível gra-
ças à parceria fi rmada com o profes-
sor da Escola de Natação Raiacenter, 

Mario Freitas. Ele, que tem mais de 
40 anos de experiência no setor, e sua 
equipe serão os responsáveis técni-
cos pela gestão da futura escola, que 
será aberta ao público. Nossos sócios 
terão 50% de desconto nas mensali-
dades. Além disso, teremos alguns 
horários livres para que os associados 
possam desfrutar de mais esse empre-
endimento.

Juberlei Bacelo,

Presidente da Adesbam



Reservas para alta temporada 
começam em 1º de novembro

 A Adesbam informa aos seus associados que 
o regulamento dos centros de lazer para a temporada 
2018/19 será como no ano anterior. A sua reserva será 
feita diretamente sem sorteio para garantir o seu ve-
raneio (mediante disponibilidade).
 O período para reservas para a alta temporada 
2018/19 estará aberto a partir do dia 01 de novembro, 
com exclusividade para sócios até o dia 30 de novem-
bro de 2018. Após esse período, ou seja, a partir de 01 
de dezembro, as reservas estarão abertas também aos 
conveniados.
 A inscrição/reserva deverá ser feita pelo sócio 
titular através do e-mail adesbam@adesbam.com.br 
ou direto em um de nossos escritórios, localizados 
na Rua Dr. Mario Totta, 108, Tristeza ou na Rua dos 
Andradas, 1234, sala 1403, Centro, Porto Alegre.
 A confirmação da reserva se dará mediante 
o pagamento de adiantamento equivalente a 30% do 
valor total das diárias do período reservado. Este pa-
gamento poderá ser feito através de depósito em C/C 
da Adesbam ou pagamento direto em um dos escri-
tórios. Neste caso, podendo ser através de cartão de 
crédito ou espécie. 

Este adiantamento deverá ser feito em até 30 
dias antes da data prevista para o início da hospeda-
gem ou até o dia 05 de dezembro de 2018  para os 
períodos anteriores a 05 de janeiro de 2019. 
 Caso o associado desistir da reserva confirma-
da até 10 dias antes do início do período, este valor 
poderá ser usado para o pagamento de outra reserva 
para o ano de 2019 (antes da próxima alta tempora-
da). O valor adiantado se converterá em multa nos 

casos de desistências com prazo menor do que 10 
dias.
 O pagamento restante das diárias deverá ser 
feito diretamente no centro de lazer, em dinheiro, 
cheque ou cartão de crédito (em até 3X). 
 Confira os valores na tabela ao lado para a 
alta temporada do Centro de Lazer Florianópolis. O 
regulamento completo, com datas e valores, pode ser 
acessado no site www.adesbam.com.br

TABELA ALTA TEMPORADA 2019

As obras 
não param 

em Florianópolis
 A sede da Adesbam em Floria-
nópolis está em obras desde maio. 20 
banheiros foram reformados até agora. 
Além disso, os prédios e as aberturas 
estão sendo pintados. 
A direção não mede esforços para ofe-
recer acomodações sempre melhores 
aos associados. Tudo feito com o acom-
panhamento de uma gestão responsá-

vel que age conforme a realidade finan-
ceira da associação. 
 “Dentro das nossas possibili-
dades, fazemos um pouco a cada ano. 
A ideia é sempre poder proporcionar 
mais conforto através de acomodações 
cada vez melhores buscando ofertar 
um ambiente aconchegante a cada nova 
temporada.”

 A Adesbam tem o desafio per-
manente de proporcionar momentos 
de lazer nas áreas social, esportiva e 
cultural, além de variados benefícios 
aos seus associados. Além de buscar 
melhorias para seu quadro social, tam-
bém tem como objetivo atrair mais só-
cios. Nesse sentido, estimula que seus 
sócios convidem seus familiares e ami-
gos para desfrutar junto deles do que a 

associação tem a oferecer.  
 Qualquer pessoa pode se asso-
ciar e desfrutar de uma infraestrutura 
qualificada, junto à natureza, com se-
gurança e tranquilidade. Acesse www.
adesbam.com.br e fique por dentro do 
que é necessários para se tornar sócio. 
Então, convide seus amigos e familiares 
para participarem de momentos de di-
versão e lazer junto com você.

Convide seus familiares e 
amigos para conhecer a Adesbam
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