
Uma vida melhor.
Todos os dias do ano.

A sede de Florianópolis, igualmente, espera 

vocês com inovações. Todos os banheiros dos 
apartamentos da Adesbam foram reformados.

Coloque sua mensalidade em dia, convide 
seus amigos e familiares para se associar e 
desfrutar dessa estrutura com você. Essa alta 
temporada promete ser histórica.

A Adesbam está a mil. As obras não para-
ram o ano inteiro para que os sócios possam 
aproveitar a estação mais quente do ano da 
melhor maneira.

Em Porto Alegre, foram construídos um 
novo galpãozinho e uma nova área de chur-
rasqueiras, que esperam por você. Além 
disso, a escola de natação, inaugurada em 
maio, está com muitos alunos usufruindo de 
um moderno parque aquático com piscinas 
cobertas e aquecidas, sauna e vestiários 
amplos e confortáveis. Nessa edição, você vai saber mais sobre 

todas essas novidades. Confira!

E a grande notícia é a compra de um sítio 
em Nova Petrópolis. A ideia é construir caba-
nas para os associados curtirem a serra gaú-
cha em meio à natureza e as delícias que o 
interior gaúcho tem a oferecer.
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A S S O C I A Ç Ã O  R E C R E A T I V A  C U LT U R A L  E  E S P O R T I V A



Escola de natação
espera por você

Um dos diferenciais da nova 
escola é o funcionamento durante 
todo o ano em vários horários, 
permitindo o acesso do público de 
todas a idades ao aprendizado da 
natação e da hidroginástica. 

Concret izando um sonho 
antigo, a Adesbam inaugurou em 
maio deste ano, na sede do bairro 
Tristeza, sua escola de natação. 
Um moderno parque aquático 
com piscinas cobertas e aqueci-
das, sendo uma delas para bebês 
e crianças até 9 anos e a outra 
semi-olímpica, sauna e vestiários 
amplos e confortáveis.

Para o presidente da entidade, 
Juberlei Bacelo, a instalação da 
piscina térmica permite o funcio-
namento do complexo de lazer o 
ano inteiro e concretiza o objetivo 
de aproximar ainda mais a Ades-

bam dos seus associados e 
também do público em geral. “A 
escola é aberta para sócios e 
público em geral, sendo que os 
sócios tem a grande vantagem de 
pagar apenas 50% do valor e que, 
por si só, já compensa a mensali-
dade do clube, que é uma das 
mais baratas de Porto Alegre”.

A Escola de Natação da Ades-
bam conta com a coordenação 
técnica do professor Mario Frei-
tas, que tem muita experiência na 
natação competitiva há 40 anos, 
além de especialização em nata-
ção para bebês e pré-escolares. 
Juntamente com o professor 
Freitas, a escola contará com 
uma competente equipe de 
professores para atender o públi-
co em geral e disponibilizará 
amplo estacionamento gratuito.

Um sítio em Nova Petrópolis é a 
mais nova aquisição da Adesbam. 
Lá, os sócios poderão desfrutar de 
uma casa de dois andares, onde 
funcionará a recepção e áreas de 
uso comum. Além disso, a ideia é 
construir cabanas para oferecer aos 
associados numa área de 1, 5 hecta-
res de vegetação natural com vista 
para a serra gaúcha. 

A previsão é que as obras sejam 
concluídas até o inverno do ano que 
vem. Prepare-se para curtir um lugar 
privilegiado cercado de paz e tran-
quilidade em meio à natureza exube-
rante com sua família e amigos.

Adesbam se prepara
para recebê-los também

em Nova Petrópolis 



A Adesbam informa aos 
seus associados que o regula-
mento dos centros de lazer 
para a temporada 2019/20 
será como no ano anterior, 
inclusive com a mesma tabela 
de valores de hospedagem do 
ano passado. A sua reserva 
será feita diretamente sem 
sorteio para garantir o seu 
veraneio (mediante disponibi-
lidade). O período para reser-
vas para a alta temporada 
2019/20 estará aberto a partir 
do dia 01 de novembro, com 
exclusividade para sócios até 
o dia 30 de novembro de 2019. 
Após esse período, ou seja, a 
partir de 01 de dezembro, as 
reservas estarão abertas 
também aos conveniados. 

Caso o associado desistir 
da reserva confirmada até 10 
dias antes do início do perío-

do, este valor poderá ser 
usado para o pagamento de 
outra reserva para o ano de 
2019 (antes da próxima alta 
temporada). 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 direta-
mente no centro de lazer, em 
dinheiro, cheque ou cartão de 
crédito (em até 3X).  O regula-
mento completo, com datas e 
valores, pode ser acessado no 
site www.adesbam.com.br ou 
com o celular através do QR 
CODE. 

A inscrição/reserva deverá 
ser feita pelo sócio titular 
at ravés do e-mai l  ades-
bam@adesbam.com. br ou 
direto em um de nossos escri-

tórios, 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 pagamento 
poderá ser feito através de 
depósito em C/C da Adesbam 
ou pagamento direto em um 
dos escritórios. 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 hos-
pedagem ou até o dia 05 de 
dezembro de 2019 para os 
períodos anteriores a 06 de 
janeiro de 2020.  

PREÇOS CONGELADOS 
Reservas para alta temporada começam em 1º de novembro 

Quantidade
de pessoas

Reveillon, carnaval
ou período inferior

a 07 dias

Demais períodos
de 07 dias

1 pessoa

2 pessoa

3 pessoa

4 pessoa

5 pessoa

6 pessoa

7 pessoa

8 pessoa

R$ 174,00

R$ 90,00

R$ 78,00

R$ 68,00

R$ 68,00

R$ 68,00

R$ 68,00

R$ 68,00

R$ 158,00

R$ 84,00

R$ 70,00

R$ 62,00

R$ 62,00

R$ 62,00

R$ 62,00

R$ 62,00

Tabela de valores de Florianópolis

Regulamento, datas e valores



Adesbam segue realizando
melhorias para você

Em Porto Alegre, foi construída uma nova área 
de churrasqueiras, que conta com uma especial 
para fazer parrilla, ou seja, churrasco uruguaio, 
banheiro e televisão. Um novo galpãozinho 
também espera por você com um forno à lenha, 
banheiro, churrasqueira e lareira. 

Além disso, estão previstas obras para melho-
rar a estrutura dos quiosques, assim como o salão 
de festas da Adesbam, entre outras.

Em Florianópolis, todos os banheiros das 
acomodações estão reformados.

Porto Alegre | RS | 91920-130
www.adesbam.com.br

Presidente: Juberlei Baes Bacelo 

Informativo da Associação Recreativa, 
Cultural e Esportiva (Adesbam)

Rua Dr. Mário Totta, 108 | Bairro Tristeza
Verdeperto Comunicação

3211.4666 

/Adesbam

Ideograf | 3 mil exemplares

/Adesbam

adesbam@adesbam.com.br 
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