Adesbam realiza eleições
para próxima gestão

Nova
Petrópolis

Sócios efetivos podem
votar até o dia 28 de abril

Adesbam terá mais uma
sede na Serra Gaúcha
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Editorial
Em meio à pandemia de
coronavírus e uma grave
crise econômica, chegamos a mais um processo
eleitoral da Adesbam para
renovação da diretoria e
conselhos deliberativo e
ﬁscal. No ano em que
nossa associação completará 108 anos de existência, temos muito orgulho de
estar à frente desta entidade centenária e com enormes desaﬁos para que
prossiga na sua missão de
levar lazer, saúde, diversão
e cultura aos associados.
E falamos isso porque, apesar da conjuntura
adversa, vivemos o nosso
melhor momento nesses
novos tempos em que a
Adesbam se transformou,
de uma associação de
funcionários de um banco,
em um clube aberto à
comunidade.
A venda do centro de
lazer de Torres está permitindo a execução do projeto

que sempre sonhamos
desde que assumimos a
difícil missão de não permitir que a Adesbam tivesse o
mesmo destino da grande
maioria das associações
das empresas públicas
privatizadas nos anos 90,
que acabaram vendendo
seus patrimônios para
pagamentos de dívidas.
Na Adesbam, foi, e
está sendo diferente. Com
responsabilidade, austeridade e objetivos claros,
primeiro vencemos o desaﬁo da viabilização econômica e ﬁnanceira. E, depois,
começamos os investimentos de cada centavo oriundo da venda em melhorias
e construções de novos
equipamentos. O investimento de cerca de um
milhão de reais na construção da escola de natação é
a realização de um antigo
sonho da direção e de seus
associados. Além de oferecer um novo espaço de

lazer qualiﬁcado, a escola,
com certeza, será uma
importante fonte de ﬁnanciamento da associação.
Além disso, novas churrasqueiras, galpão crioulo e a
recente reforma do salão
de festas, inclusive com a
climatização do espaço,
também fazem parte desses investimentos no
centro de lazer de Porto
Alegre. Florianópolis também recebeu nossa atenção com diversas melhorias. Mas o início das obras
em Nova Petrópolis é, com
certeza, a realização de um
dos sonhos mais antigos.
E como não somos
de fugir de desaﬁos,
estamos, sim, nos propondo a concluir esse
importante momento, nos
colocando à disposição
de dar continuidade a
esse projeto.
Juberlei Baes Bacelo,
presidente da Adesbam

Edital de Eleições – Adesbam
A Associação Recreativa Cultural e Esportiva Adesbam, através do seu Conselho Deliberativo, torna público a todos os seus associados efetivos, que será realizada eleição para renovação da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo da Entidade,
tendo com termo ﬁnal do processo o dia 28 de abril de 2020, com coleta de votos por correspondência ou com voto direto na Mesa Coletora Única que será instalada neste dia das 9h às
17h, na sede da ADESBAM, na Rua Doutor Mario Totta, 108, Bairro Tristeza, em Porto Alegre.
Para viabilizar o exercício do direito de voto por correspondência, os associados que não
tiverem recebido os documentos de votação em sua residência (em razão de troca de endereço ou qualquer outro motivo) até o dia 17 de abril de 2020, deverão informar tal fato através do
email adesbam@adesbam.com.br
Através do presente edital, informa também que está aberto o prazo, do dia de hoje, 23 de
março até o dia 30 de março, para inscrições de chapas concorrentes, e que estas deverão
ser efetuadas na sede Tristeza da Entidade, no endereço acima, a qual ﬁcará aberta das 9h às
17h30 de segunda-feira a sexta-feira, para atender aos interessados.
Todas as demais informações relativas à eleição objeto deste Edital poderão ser obtidas na
Sede Central da ADESBAM, da mesma forma pelo email adesbam@adesbam.com.br, ou
pelo fone (51)32114666. A composição da Comissão Eleitoral é a seguinte: Arnoni Hanke,
Denise Falkenberg Corrêa e Luis Gustavo Vargas Soares.
Porto Alegre, 23 de março de 2020
Mauro da Silva Mello
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Adesbam terá mais uma
sede em Nova Petrópolis
Um ousado projeto acaba
de ser colocado em prática
na Adesbam. Ter um sítio na
Serra Gaúcha. E não se trata
de uma cidade qualquer,
estamos falando berço do
Cooperativismo de Crédito
da América do Sul. Isso
mesmo, a nova sede da
Adesbam será em Nova
Petrópolis, uma cidade com
21.156 habitantes, segundo
estimativas do IBGE de
2018, que ocupa 108° lugar
de município mais populoso
do estado.
O novo centro de lazer
localiza-se na Linha Chapadão, 400, um local de 1,5
hectares em meio à natureza
rodeada de árvores nativas e
clima característico da Serra
Gaúcha, com um verão
longo, morno e úmido e
inverno, curto e ameno.
A nova sede da Adesbam
contará com oito chalés,

sendo quatro com dois
dormitórios e quatro com um
dormitório, além de cozinha
equipada, sala de estar,
banheiro privativo com
aquecimento a gás, arcondicionado e lareira.
Conforme o presidente da
Associação, Juberlei Bacelo,
“a aquisição de uma nova
sede na Serra Gaúcha busca
oferecer aos nossos sócios
ainda mais opções de lazer e
diversão. Agora, além de
poderem desfrutar das
sedes de Porto Alegre e
Florianópolis, terão a oportunidade de ﬁcarem confortavelmente instalados em
Nova Petrópolis para aproveitar o friozinho serrano e
as todas as atrações típicas
daquela região tanto no
verão como no inverno.
Aﬁnal, a Adesbam quer levar
a você felicidade todos os
dias do ano.”
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