
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FEDERAIS EM TRANSPORTES - ASDNER 

      Sede Nacional 

  

 

Solicitação de Pré-Reserva de Pousadas da ASDNER no Rio de Janeiro 

MÊS: ________________  20_____. 

(   ) ARRAIAL DO CABO R$ 40,00  X  Quant. de pagantes:(__)  X  Quant. de diárias:(__) =R$ _______ 

(   ) GUAPIMIRIM  R$ 30,00  X  Quant. de pagantes:(__)  X  Quant. de diárias:(__)  =R$ ________ 

(   ) MARICÁ  R$ 30,00  X  Quant. de pagantes:(__)  X  Quant. de diárias:(__) X  =R$ ________ 
 

SIAPE ou CPF:  E:MAIL:  

TELEFONE:  CELULAR:  

FINAIS DE SEMANA: As Datas dos sorteios para as Casas de Hóspedes de Arraial do Cabo e  

(    ) Específico:     /        / Guapimirim, são normalmente as 5ª.feiras, com um mês de antecedência. 

(    ) Todos os disponíveis. Para a pousada de Maricá, não tem sorteio. É por ordem de solicitação e pg 

 
     
 
 
 
 

 
 
 
 

DATA: _____ / ______ / ______.        _______________________________________ 
         ASSOCIADO(A) 

--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FEDERAIS EM TRANSPORTES – ASDNER - Sede Nacional 

                Av. Presidente Vargas, 542 - Sala 305 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.071-000. 

          Tel/Fax: (21) 2253-6087 / 2233-3751 / 2253-6607 / 2263-0695 / 0800-282-6626 

atendimento@asdner.org.br  /  asdner.sede@asdner.org.br    /   www.asdner.org.br  / CNPJ: 33.601.733/0001-30 

 

RECIBO DE SOLICITAÇÃO DE PRÉ-RESERVA PARA A(S) POUSADA(S) 
MÊS: ______________  20_____. 

(   ) ARRAIAL DO CABO  R$ 40,00  X  Quant. de pagantes:(__)  X  Quant. de diárias:(__) =R$ ______ 

(   ) GUAPIMIRIM  R$ 30,00  X  Quant. de pagantes:(__)  X  Quant. de diárias:(__) =R$ ________ 

(   ) MARICÁ  R$ 30,00  X  Quant. de pagantes:(__)  X  Quant. de diárias:(__)  =R$ ________ 
 

SIAPE ou CPF:  E:MAIL:  

TELEFONE:  CELULAR:  

FINAIS DE SEMANA: As Datas dos sorteios para as Casas de Hóspedes de Arraial do Cabo e  

(   ) Específico:      /      / Guapimirim, são normalmente as 5ª.feiras, com um mês de antecedência. 

(    ) Todos os disponíveis. Para a pousada de Maricá, não tem sorteio. É por ordem de solicitação e pg 

 
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DATA: _____ / ______ / ______.   ______________________                                                                         
FUNCIONÁRIO(A) - ASDNER 

NOME DO ASSOCIADO:  

NOME DO ASSOCIADO:  

O Associado está ciente, conforme as normas sobre pousadas, que sendo contemplado e após ser comunicado, terá até 48hs úteis para nos retornar e dar o sinal 
equivalente ao valor mínimo, para garantir a reserva. O valor restante deverá ser pago em até 10(dez) dias antes da data do evento, quando deverá ser retirada a 
Autorização (declaração de compromisso). Com relação à pousada de Maricá, pelo motivo de não haver sorteio e sim uma solicitação direta para reserva, o 
pagamento é integral e solicitamos que seja realizado dentro de um prazo estabelecido de 48 horas, para que a reserva possa ser confirmada. 
Caso o associado não nos retorne, a reserva será repassada para o próximo contemplado. RATIFICANDO, se não nos retornar com a resposta nas primeiras 48hs úteis 
perderá sua vaga, sem prévio aviso, mesmo que tenha efetuado depósito e não tenha nos avisado. 
Cada diária é contada a partir das 13hs, terminando às 13hs do dia seguinte e, cada diária é contada por pagante. Crianças até 11 anos não pagam. 
Para as pousadas de Arraial do Cabo e Guapimirim, mínimo de 02(duas) diárias para o mínimo de 03(três) pagantes multiplicados pelo valor respectivo da pousada 
escolhida. A partir do 4°pagante, o Associado contemplado fica isento de pagamento de sua diária.  Para a pousada de Maricá, não há mínimo para pagamento. 
Em finais de semana com feriado prolongado o preço será acrescido em R$ 10,00 na diária por pagante em quaisquer das três pousadas. 
Lotação confortável nas casas: ARRAIAL DO CABO (10) – GUAPIMIRIM (12) – MARICÁ (04)  - Valor Mínimo para Arraial do Cabo R$ 240,00 e Guapimirim R$ 180,00. 

O Associado está ciente, conforme as normas sobre pousadas, que sendo contemplado e após ser comunicado, terá até 48hs úteis para nos retornar e dar o sinal  
equivalente ao valor mínimo, para garantir a reserva. O valor restante deverá ser pago em até 10(dez) dias antes da data do evento, quando deverá ser retirada a 
Autorização (declaração de compromisso). Com relação à pousada de Maricá, pelo motivo de não haver sorteio e sim uma solicitação direta para reserva,  o 
pagamento é integral e solicitamos que seja realizado dentro de um prazo estabelecido de 48 horas, para que a reserva possa ser confirmada. 
Caso o associado não nos retorne, a reserva será repassada para o próximo contemplado. RATIFICANDO, se não nos retornar com a resposta nas primeiras 48hs úteis 
perderá sua vaga, sem prévio aviso, mesmo que tenha efetuado depósito e não tenha nos avisado. 
Cada diária é contada a partir das 13hs, terminando às 13hs do dia seguinte e, cada diária é contada por pagante. Crianças até 11 anos não pagam. 
Para as pousadas de Arraial do Cabo e Guapimirim, mínimo de 02(duas) diárias para o mínimo de 03(três) pagantes multiplicados pelo valor respectivo da pousada 
escolhida. A partir do 4°pagante, o Associado contemplado fica isento de pagamento de sua diária.  Para a pousada de Maricá, não há mínimo para pagamento. 
Em finais de semana com feriado prolongado o preço será acrescido em R$ 10,00 na diária por pagante em quaisquer das três pousadas. 
Lotação confortável nas casas: ARRAIAL DO CABO (10) – GUAPIMIRIM (12) – MARICÁ (04)  - Valor Mínimo para Arraial do Cabo R$ 240,00 e Guapimirim R$ 180,00 

Banco do Brasil: 
Ag.: 0183-X 
C/C.: 135031-5 
ASDNER – PAG. POUSADA 
CNPJ: 33.601.733/0001-30 
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